PROSPECTO DEFINITIVO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DO GRUPO MATEUS S.A.

GRUPO MATEUS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n° 2518-6
CNPJ/ME nº 24.990.777/0001-09
NIRE: 213.0001235-4
Avenida Daniel de La Touche, 73, loja 3, Bairro Cohama
CEP 65074-115 – São Luís, MA
454.852.740 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$4.080.029.077,80
Código ISIN: “BRGMATACNOR7 ”
Código de negociação das Ações na B3: “GMAT3”
Preço por Ação: R$8,97.
O Grupo Mateus S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na
página 42 deste Prospecto ( “Acionistas Vendedores”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP” ou ”Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Agente
Estabilizador”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), o BB-Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e o Banco Safra S.A. (“Safra” e, em
conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o BTG Pactual, o Itaú BBA, o BB Investimentos e o Santander, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consiste na distribuição pública: (i) primária de, inicialmente, 339.147.287 novas ações ordinárias emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 58.139.535 ações ordinárias de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores”),(“Oferta Secundária”), realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular n° 1/2020-CVM/SRE, de 5 de março de 2020 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas”, atualmente vigente
(“Código ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar segmento especial de negociação de valores
mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais
(conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pela XP Investments US, LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Banco do Brasil
Securities LLC, pelo Santander Investment Securities, Inc. e pelo Safra Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S. Securities
Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii)
nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do
Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act (“Regulamento S”), e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares, conforme definidas abaixo) foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 14,49%, ou seja, em 57.565.918 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Definitivo
(conforme definido abaixo), 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 ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou
seja, em até 59.593.023 (cinquenta e nove milhões, quinhentas e noventa e três mil e vinte e três) ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem emitidas pela Companhia e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção
indicada neste Prospecto Definitivo, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador,
nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para a prestação de serviços de estabilização do preço das Ações.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação é de R$8,97, o qual foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”), tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
Não foi admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, bem como não houve contratação de formador de mercado para fomentar a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas 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 I,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Como houve excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não foi permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas (conforme definido neste Prospecto) até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da
Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tendo sido suas intenções de investimento automaticamente canceladas.Os Investidores da Oferta Não Institucional não participaram do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ......................................................................................................
Oferta Primária .......................................................................................................
Oferta Secundária(4) ...............................................................................................
Total.......................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

8,97
3.042.151.164,39
1.037.877.913,41
4.080.029.077,80

Comissões (R$)(1)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(1)(3)(4)

0,47
159.712.936,13
54.488.590,45
214.201.526,58

8,50
2.882.438.228,26
983.389.322,96
3.865.827.551,22

Com base no Preço por Ação de R$8,97.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, no âmbito da colocação das Ações Adicionais e de eventual colocação das Ações Suplementares, bem como os recursos líquidos a serem recebidos por cada um,
veja a seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 42 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta, mediante
aumento de capital social 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 nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de agosto de 2020, cuja ata foi
devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) sob o nº 20200763806 e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no “Jornal Pequeno” em 17 de setembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 8 de outubro de 2020, cuja ata será publicada no “Jornal Pequeno” na data de disponibilização do
Anúncio de Início e será devidamente registrada na JUCEMA e publicada no DOEMA.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação, uma vez que se tratam de pessoas físicas.
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não registraram, nem pretendem registrar, a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país.
Foi admitido o recebimento de reservas, desde 25 de setembro de 2020, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas na CVM, respectivamente, sob o n° CVM/SRE/REM/2020/018 e CVM/SRE/SEC/2020/018, ambas em 9 de outubro de 2020.
Este Prospecto Definitivo não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais
investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA
– PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 95, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO
“4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 311, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM
SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador

A data deste Prospecto Definitivo é 8 de outubro de 2020.

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

Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus
Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues, considerados
em conjunto.

Administração

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

Administradores

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

Agente Estabilizador ou
Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

BB Investimentos

BB-Banco de Investimento S.A.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

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
Ofertas Públicas atualmente vigente.

Código Civil

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

Companhia ou Grupo Mateus

Grupo Mateus S.A.
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Comunicado ao Mercado de
Modificação e Abertura de
Prazo para Desistência da
Oferta

Comunicado ao mercado informando sobre a abertura do prazo
de desistência para investidores, divulgado em 5 de outubro de
2020.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Coordenador Líder ou XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOEMA

Diário Oficial do Estado do Maranhão.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) ou LAJIDA (“Lucro Antes de Juros, Impostos,
Depreciações e Amortizações”) é uma medição não contábil
elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução
CVM 527, que consiste no resultado do exercício ou do período
ajustado pelo imposto de renda e contribuição social, pelo
resultado financeiro líquido e pelos custos e despesas de
depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pela
divisão do EBITDA pela receita operacional líquida. O EBITDA e
a margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting
SStandards – “IFRS”), emitidas pelo Internationl Accounting
Standard Board (“IASB”), e não representam o fluxo de caixa
para os períodos apresentados e não devem ser consideradas
como base para a distribuição de dividendos, como substituto
para o lucro (prejuízo) líquido do exercício/período ou como
indicador de desempenho operacional, nem como indicador de
liquidez da Companhia. Para mais informações sobre medições
não contábeis, veja o item 3.2 do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 17 de setembro de 2020.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos
da Instrução CVM 480, conforme alterada, e anexo a este
Prospecto.

IASB

International Accounting Standard Board.
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IFRS

International
Financial
Reporting
Standards
(Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB.

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 527

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

Instrução CVM 560

Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme
alterada.

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/2020, divulgado em 05 de
março de 2020.

Período de Desistência para
Investidores Não Institucionais

Período compreendido entre 5 de outubro de 2020, inclusive, e
9 de outubro de 2020, inclusive, destinado à desistência dos
Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Prospecto Definitivo ou
Prospecto

Este “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Grupo Mateus S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como
seus demais anexos.
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Prospecto Preliminar

O “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Grupo Mateus S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como
seus demais anexos.

Prospectos

Este Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

e

o

Prospecto

Preliminar,

Regulamento do Novo Mercado Regulamento de Listagem do Novo Mercado, que prevê as
práticas diferenciadas de governança corporativa a serem
adotadas pelas companhias com ações listadas no segmento
Novo Mercado da B3.
Regulamento S

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

Safra

Banco Safra S.A.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

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

Securities Act

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

Grupo Mateus S.A., sociedade por ações, devidamente
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.990.777/0001-09, com seus
atos constitutivos devidamente registrados na JUCEMA sob o
NIRE nº 213.0001235-4.

Registro na CVM

A Companhia obteve seu registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, sob o nº 2518-6 em
8 de outubro de 2020.

Sede

Localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na
Avenida Daniel de La Touche, 73, loja 3, Bairro Cohama,
CEP 65.074-115.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na
Avenida Daniel de La Touche, 73, loja 3, Bairro Cohama, CEP
65074-115. O Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores é o Sr. José Morgado Filho. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é +55
(98) 2108-3518 e o seu endereço eletrônico é
ri@grupomateus.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Grant Thornton Auditores Independentes, para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
e ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão admitidas à negociação no Novo Mercado
sob o código “GMAT3” a partir do primeiro dia útil
imediatamente posterior à divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOEMA e no jornal “Jornal Pequeno”.

Website

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

Formulário de Referência

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

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 66 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”
e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 95,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das
páginas 457, 535 e 584, respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, sua reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado de suas operações,
suas margens e/ou seu fluxo de caixa. As estimativas e declarações acerca do futuro estão sujeitas
a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis
atualmente. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como
previstos nas estimativas e declarações acerca do futuro, podem impactar adversamente os
resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e as declarações acerca do
futuro não se concretizem. Dentre os diversos fatores que podem influenciar as estimativas e
declarações futuras da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e
confiança do consumidor;

•

flutuações nas taxas de câmbio, especificamente com relação ao Real perante o Dólar;

•

manutenção do sucesso de nosso marketing e esforços de venda;

•

nossa capacidade de manter nossos atuais volumes de venda e rentabilidade médios por
metro quadrado;

•

nossa capacidade em localizar pontos estratégicos para a abertura de novas lojas e de atrair
clientes às novas lojas;

•

alteração no custo dos nossos produtos e dos nossos custos operacionais;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento, incluindo a
abertura de novas lojas e o desenvolvimento das lojas atuais;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por
nossos concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos
concorrentes;

•

mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;

•

dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;

•

aumento do custo na estrutura da Companhia, em especial de custos trabalhitas;
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•

o impacto contínuo da COVID-19 sobre a demanda de clientes, bem como sobre os nossos
resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020;

•

o ambiente econômico mundial e brasileiro em geral e os riscos associados à pandemia da
COVID-19; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 19 e 95, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das
páginas 457 e 508, respectivamente, deste 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. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
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 sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 311, podem ter sido, em alguns casos,
arredondados para números inteiros.
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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 A PARTIR DA PÁGINA 311, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES 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.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Apresentamos a seguir um resumo dos nossos negócios, incluindo informações operacionais e
financeiras, vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este documento não contém todas
as informações que um potencial investidor deve considerar para tomar sua decisão de
investimento em nossas Ações. Informações completas estão contidas no Formulário de
Referência. Aconselhamos a leitura antes da Oferta.
Visão Geral
Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional1 e a quarta2 maior
empresa de varejo alimentar do país, de acordo com pesquisas independentes realizadas pela
Companhia com base nas informações divulgadas pela Abras, com operações no varejo de
supermercados, atacarejo (“cash and carry”), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de
panificação e central de fatiamento e porcionamento. Ao longo dos últimos 34 anos acreditamos que nos
consolidamos como um dos maiores atacadistas do país3 e o maior das regiões Norte e Nordeste,
atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de 1.750 representantes comerciais
do segmento de atacado. Atuamos com nosso conglomerado em 49 cidades com lojas físicas nos
estados do Maranhão, Pará e Piauí, além do atendimento por entrega nos estados de Tocantins, Bahia
e Ceará. Com base nas demonstrações financeiras combinadas referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, encerramos o ano de 2019 com 120 lojas e um faturamento bruto Combinadas de R$9,9 bilhões, nosso EBITDA-Combinado foi de R$652 milhões, com margem de
8,04%, e o lucro líquido acumulado-Combinado no ano foi de R$365,7 milhões, com margem líquida de
4,51%.
Operamos com os seguintes formatos: atacados de autosserviço (“cash and carry”) e atacados de
entrega, operados sob as bandeiras Mix Atacarejo e Armazém Mateus, respectivamente;
Supermercados, como segmento de varejo, operadas sob as bandeiras Mateus Supermercado, Mateus
Hipermercado e Camiño; eletrodomésticos, eletrônicos, bazar e móveis, também do segmento de
varejo, operados sob a bandeira Eletro Mateus. Possuímos, ainda, uma indústria de panificação Bumba
Meu Pão, que conta com duas plantas industriais, produzindo mais de 701 SKUs, 8.800 toneladas por
ano, uma Central de Fatiamento e Porcionamento de Frios, que conta com uma planta industrial,
produzindo mais de 251 SKUs e 5.400 toneladas por ano, além de um Hortifrúti o qual promove um
abastecimento diário e único das lojas da Companhia. E como serviço complementar aos nossos
consumidores, também oferecemos melhores condições de pagamento com nossos cartões
MateusCard e o Crednosso.
Nossas operações atendem nossos consumidores com itens de primeira necessidade, bens de
consumo, insumos para produção própria e revenda, acompanhando a constante evolução dos seus
hábitos de compra, por meio de uma rede de 137 lojas físicas (em 30 de junho de 2020), que inclui 29
atacarejos, 23 supermercados, 2 hipermercados, 67 lojas de eletroeletrônicos, 16 lojas de vizinhança,
abastecidas por nove centros de distribuição, considerando as bandeiras Mix Atacarejo, Supermercado
Mateus, Eletro Mateus e Camiño Supermercados, além de uma plataforma de e-commerce em rápida
expansão. Ainda, no segmento atacadista, atendemos os estados do Tocantins, Bahia e Ceará por meio
da bandeira Armazém Mateus.
A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, uma seleção de informações financeiras,
derivadas das nossas demonstrações financeiras combinadas para os períodos indicados, e
operacionais consolidadas, que confirmam a força do Grupo e a capacidade de desenvolvimento do
negócio:

1

Fonte: Abras (2019) / Companhia.

2

Fonte: Abras (2019) / Companhia.

3

Fonte: Ranking ABAD (2019) / Companhia.
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Período de 6 meses findo
em 30 de Junho de
2020
AH
2019
Receita Líquida .......................................
Lucro Bruto ..............................................
Margem Bruta .........................................
Margem Líquida ......................................
Lucro Líquido ..........................................
EBITDA ...................................................
Margem EBITDA .....................................
Depreciação Arrendamento ....................
Despesas financeira IFRS ......................
EBITDA Ajustado¹ .................................
Margem EBITDA Ajustado¹ .....................

5.124.041
1.297.468
25%
6%
297.176
478.261
9%
45.702
17.401
415.158
8%

30%
26%
62%
56%

55%

3.933.972
1.033.713
26%
5%
183.588
306.990
8%
27.745
10.787
268.458
7%

Exercício social combinado encerrado
em 31 de Dezembro de
2019
AH
2018
AH
2017
8.112.686
2.142.456
26%
5%
365.747
652.021
8%
63.428
20.851
567.742
7%

17%
16%
12%
23%

6.915.381
1.843.165
27%
5%
325.345
529.879
8%

7%

19%
19%

5.802.990
1.546.685
27%
3%
192.813
400.523
7%

69%
32%

529.879 69%
8%

400.523
7%

(*) O EBITDA Ajustado (LAJIDA Ajustado) é definido como o EBITDA (LAJIDA) ajusto da linha “Outras Receitas (despesas)” da
demonstração do resultado. O EBITDA consiste no “Lucro líquido do exercício” (ou período) ajustado pelo “Resultado financeiro líquido”,
pelo “Imposto de renda e contribuição social” e pelas despesas de “Depreciação e amortização”. O EBITDA, EBITDA Ajustado e a
Margem EBITDA Ajustado considerando os impactos do IFRS 16 não são medidas de desempenho financeiro de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e não devem ser considerados como alternativas ao lucro líquido ou como medidas de
desempenho operacional, fluxo de caixa operacional ou liquidez.

Segmento
HIPER/SUPER ........
MIX ATACAREJO ....
ELETRO .................
CAMINO .................
TOTAL ....................

INÍCIO
25
23
58
14
120

jun/20
2017
2018
2019
ABERTAS TOTAL INÍCIO ABERTAS TOTAL INÍCIO ABERTAS TOTAL INÍCIO ABERTAS TOTAL
0
6
9
2
17

25
29
67
16
137

20
13
33
0
66

3
1
1
4
9

23
14
34
4
75

30 de junho de
2020
MIX ATACAREJO ...................................
ELETRO ..................................................
CAMINO ..................................................
HIPER/SUPER ........................................

29
67
16
25
137

23
14
34
4
75

0
3
12
6
21

23
17
46
10
96

23
17
46
10
96

25
23
58
14
120

2019

2018

2017

23
58
14
25
120

17
46
10
23
96

14
34
5
23
76

Apresentamos abaixo a localização das nossas lojas físicas em 31 de dezembro de 2019:
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2
6
12
4
24

Trabalho, dedicação e geração de oportunidades fazem parte do nosso DNA. Nestes 34 anos
construímos uma equipe de gestão altamente qualificada composta por profissionais experientes, em
sua grande maioria com mais de 10 anos de empresa e que tiveram a chance de passar por diversas
áreas, adquirindo conhecimento sobre todos os processos administrativos, comerciais, de produção e
logística, compondo uma visão ampla de toda a atuação da Companhia. Em 2020, apesar do cenário de
pandemia da Covid-19, crescemos organicamente com a abertura de dezessete novas lojas, seis no
formato Atacarejo (lojas que mesclam as modalidades atacado e varejo), nove Eletro e duas no formato
Camiño Supermercado, acumulando, em 30 de junho de 2020, um crescimento de 34% no faturamento,
se comparado ao mesmo período de 2019. Atualmente, possuímos mais de 29 mil colaboradores, o que
nos torna um dos maiores empregadores do Estado do Maranhão segundo dados da Revista Abras
(Associação Brasileira de Supermercados).
Ofertamos serviços financeiros para nossos consumidores por meio do MateusCard, um cartão de
crédito em parceria com o Banco Bradesco, que permite compras dentro e fora da nossa rede. Estas
compras podem ser parceladas em até 24 vezes e prazo de até 40 dias para pagamento.
O MateusCard auxilia nossas operações de varejo, atacarejo, atacado e eletroeletrônico com condições
competitivas. Atualmente são aproximadamente 215 mil contas com 327 mil cartões ativos (titular e
adicional). Possuímos, ainda, o Crednosso, uma solução financeira desenvolvida para intermediar o
pagamento dos colaboradores das empresas do Grupo, mas que ao longo do tempo foi ampliada para
gerar diversos benefícios para os funcionários e também para o público externo. Atualmente, o
Crednosso oferece vantagens competitivas como: compra no varejo cadastrado, pagamento de contas,
transferência para bancos e descontos em rede de farmácias. O cartão é aceito em 263 ATMs (caixas
eletrônicos) e conta com 112 mil cartões Private Label, ou seja, aceitos somente na rede de lojas do
Grupo Mateus.
Estamos sempre atentos às tendências de mercado e às mudanças nos hábitos de consumo. Em mais
de três décadas de atuação, maturamos a resiliência corporativa para nos adaptar a cenários adversos
e aplicar soluções para oferecer uma experiência completa de compra para os nossos clientes em todas
as nossas áreas de atuação. Para manter a estabilidade das operações diante da pandemia do COVID19, foram adotadas medidas para garantir a segurança sanitária nas lojas e a saúde de colaboradores e
clientes. Foi montado, inicialmente, um Comitê de Crise com a participação da presidência, diretorias
estratégicas e equipe de comunicação e marketing para discutir intensamente protocolos e iniciativas
que garantissem o cumprimento de normas da OMS. Além da rotina de aferição de temperatura,
higienização de carrinhos e cestas como forma de controle na entrada das lojas, a empresa ainda
viabilizou convênio com clínicas para atendimento a colaboradores.
E em meio às desafiadoras condições macroeconômicas no Brasil impostas pela pandemia, aceleramos
o processo de implantação do nosso e-commerce. Lançamos o “Super – Mercado do Futuro”, uma
plataforma de venda por app que atende nas modalidades de Delivery e Drive Thru. Por meio do
aplicativo, o cliente pode escolher entre receber as suas compras em casa ou retirar no sistema de drive
thru da loja. Dessa forma, adaptamos o processo de compras ao momento de isolamento social e
ampliamos nossos canais de venda. A plataforma Super - Mercado do Futuro está em expansão e já se
encontra disponível em 13 lojas e cinco cidades no Maranhão, Pará e Piauí. O aplicativo foi lançado no
dia 28 de março de 2020. No mês de abril, já registrou um faturamento de R$4,2 milhões. Em maio,
durante o lockdown decretado na cidade de São Luís - MA, o Super - Mercado do Futuro, alcançou um
faturamento de R$7,4 milhões. Em junho, mesmo após a liberação do comércio pelo governo do estado
e abertura de lojas física, o aplicativo ainda se manteve um faturamento de R$5,3 milhões em junho.
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SEGMENTOS
Nossa operação está dividida nos seguintes segmentos de negócios:
Atacado
Iniciamos nossa operação com a tradicional venda de “porta a porta”, com nossos vendedores indo aos
pequenos comércios oferecendo os produtos do nosso portfólio. Para alimentar a operação de Atacado,
por meio do Armazém Mateus, contamos com cinco Centros de Distribuição (“CD”) estrategicamente
localizados, sendo dois em São Luís (MA) e os demais nas cidades de Davinópolis (MA), Teresina (PI),
Belém (PA). Os CDs são dedicados a suprir os pedidos da maioria dos varejistas das regiões Norte e
Nordeste do Brasil transportando mais de 31 mil itens de 1.470 fornecedores com fluidez e dinamismo
por meio de uma frota própria de 330 veículos, além de 596 veículos terceirizados, totalizando 926
caminhões.
A operação de Atacado conta com 1.872 RCAs (representantes comerciais autônomos) que atendem
770 cidades e 19.415 pontos de venda nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia, Ceará.
Somente com o trabalho dos representantes comerciais, a Companhia registrou um faturamento bruto
de R$2,2 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 de acordo com nossas
demonstrações financeiras combinadas. Esse faturamento correspondeu a 22,2% de participação nos
negócios do Grupo naquele exercício social, estando dividido em 56,7% no Maranhão, 23,8% no Pará,
17,8% no Piauí, 1,4% no Tocantins e 0,3% somados Ceará e Bahia.
Graças aos resultados obtidos por meio da nossa operação de Atacado, conquistamos a distribuição
exclusiva de algumas das mais relevantes companhias de bens de consumo nacionais e internacionais
para as regiões Norte e Nordeste, incluindo P&G, International Paper, Ontex, Nivea, Heinz, ColgatePalmolive, Mobil, Unilever, Melhoramentos, Kimberly-Clark, Reckitt Benckiser, Gallo, Kellogg’s, M. Dias
Branco e Johnson & Johnson.
Varejo
Nossa operação de Varejo consiste na venda de produtos alimentares e não-alimentares aos
consumidores finais por meio de nossos: (1) Supermercados, sob a bandeira Mateus Supermercados e
Hiper Mateus; (2) Atacarejos, sob a bandeira Mix Atacarejos; (3) lojas de vizinhança, sob a bandeira
Camiño; (4) Lojas de Eletrodomésticos, bazar e móveis, sob a bandeira Eletro Mateus; (5) produtos nãoalimentares através do nosso site de e-commerce mateusonline.com.br; (6) produtos alimentares com
foco no mercado transformador, comerciantes e restaurantes, através do e-commerce
cantodochef.com.br; e (7) produtos alimentares e não alimentares, através do aplicativo “Super –
Mercado do Futuro”.
Mateus Supermercados e Hipermercado. Nossos supermercados e hipermercados, sendo que este
último é caracterizado como supermercados que contam com duas unidades da rede de empório
Spazio, e restaurante em suas dependências, oferecendo produtos e serviços de alto padrão e uma
relevante adega com 2.312 rótulos de vinhos. Nossas lojas estão localizadas nos estados do Maranhão
e Pará e oferecem perfumaria, bazar e produtos voltados para as necessidades básicas do lar.
Encontram-se estrategicamente localizados, seja em pequenas cidades, em bairros ou áreas centrais de
grandes cidades ou capitais. Ainda, contamos com lojas âncoras de shoppings, localizadas no Rio Anil
Shopping, Shopping da Ilha e Pátio Norte, todas em São Luís (MA).
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Em 30 de junho de 2020, possuíamos 25 unidades de negócios do segmento de varejo sendo 23
unidades no formato supermercado, e duas unidades no formato hipermercado. Nossos supermercados
e hipermercados oferecem uma experiência completa de compra aos nossos clientes, incluindo serviços
altamente valorizados como açougue, peixaria, hortifrúti e padaria, tudo com produtos frescos e de alta
qualidade. O faturamento bruto dessas unidades foi de R$2,7 bilhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019 e R$1,4 milhões no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020,
de acordo com nossas informações financeiras combinadas, o equivalente a 26% de participação nos
negócios do Grupo. A venda média por loja, no exercício social encerrado em dezembro de 2019, foi
equivalente a R$106 milhões. O tamanho médio dessas lojas é de 2.122m2, com ticket médio de
R$81,00 e margem bruta de 25,6%. Do ponto de vista da relação mix de produtos versus serviços temos
a proporção de 92,14% (produtos) e 7,86% (serviços) nessas operações. As lojas estão distribuídas no
Maranhão e no Pará, representado 66,67% e 33,33% do total, respectivamente. A receita por m2 é de
R$56.793,56 e as lojas operam com uma média de 354 funcionários.
Mix Atacarejo. Nossa operação sob a bandeira de Mix Atacarejo consiste na venda de produtos
alimentares para consumidores finais, mercado transformador (restaurantes, hotéis, lanchonetes, etc.) e
pequenos e médios varejistas do setor de serviços de alimentação que buscam preços baixos e grande
volume de compras. O Mix Atacarejo baseia-se no conceito “Cash & Carry”, apelidado no Brasil de
atacarejo, com um faturamento bruto de R$4,1 bilhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e R$2,8 bilhões no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, de
acordo com nossas informações financeiras combinadas, representando 41% e 45% do total da receita
da Companhia, respectivamente.
Nossas 23 lojas, no exercício social encerrado em 2019, de atacado de autosserviço estão localizadas
em 17 cidades, sendo elas grandes e médios centros urbanos. Essas lojas possuem uma área média de
vendas de 5.041m2, uma venda média por loja de R$180 milhões e um ticket médio de R$157,00. A
proporção da oferta produtos versus serviços está equacionada em 82,95% (produtos) e 17,5%
(serviços) em cada loja. As lojas estão distribuídas em 67,57% no Maranhão e 30,43% no Pará. A
receita por m2 é de R$36.505,87 e as lojas operam com uma média de 347 funcionários dados
anteriores referentes ao exercício de 2019.
Camiño Supermercados. Consideramos o Camiño Supermercados uma operação híbrida, ou seja, em
grandes cidades, pode ser considerada uma loja de vizinhança, instalada em bairros com grande
densidade demográfica e em vias de grande fluxo de veículos no conceito Home at Way, a fim de que
os clientes visitem nossas lojas em seus caminhos para casa. Em cidades menores, Camiño torna-se a
loja referência, compartilhando espaço, em alguns casos, com uma operação do Eletro Mateus, ou
assumindo o protagonismo local. A operação nasceu em 2017 e em 30 de junho de 2020 contava com
16 lojas. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 o faturamento bruto do Camiño
Supermercados foi de R$363 milhões, representando 4% do faturamento total da Companhia e R$274
milhões no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. O tamanho médio das lojas
existentes no final de 2019 é de 732m2, uma venda média por loja de R$25,9 milhões e o ticket médio
de R$55,45. O Camiño tem uma margem bruta de 19% sendo que 78,57% das lojas estão localizadas
no Maranhão e 21,43% no Pará. A receita por m2 é R$40.741,00 e as lojas operam com 97 funcionários
em média.
Eletro Mateus. Como serviço complementar aos nossos consumidores, possuímos lojas da rede Eletro
Mateus, que atuam com a finalidade principal de ampliar a cobertura de atendimento do Grupo Mateus
no varejo por meio de ampla oferta de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e artigos de bazar.
Também está presente em diversas lojas das redes Mateus Supermercados e Mix Atacarejo, onde são
válidas as mesmas ofertas das lojas físicas independentes. Essas lojas obtiveram um faturamento bruto
de R$538 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, momento em que sua
receita representava 5% da receita bruta da Companhia e R$275 milhões no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020. Cada unidade de negócio do Eletro Mateus faturou bruto em média
R$9 milhões durante o ano de 2019, com ticket médio de R$558,00 e margem bruta de 23%. O tamanho
médio das unidades de negócio é de 1.113m2. As lojas estão distribuídas em 60% no Maranhão e 40%
no Pará.
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E-Commerce:
•

Mateus Online. Mateus Online é nossa plataforma de e-commerce mateusonline.com.br focada em
produtos não-alimentares. A plataforma oferece uma grande variedade de produtos mediada por
uma interface de compras online e de atendimento pós-venda. Apesar deste ser um negócio novo
dentro do grupo (início da operação em janeiro de 2019) ele já conta com avaliações positivas dos
clientes e crescimento além do esperado. O Mateus Online já opera entregando em 34 cidades dos
Estados do Maranhão e Pará, com ticket médio de R$720,21 (dados do primeiro semestre de 2020)
e prazo médio de entrega dos produtos de quatro dias. O faturamento do Mateus Online no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$22,2 milhões. Apenas no mês de
junho de 2020, em meio a pandemia, a loja faturou R$4,5 milhões.

•

Canto do Chef. E-commerce com foco no micro/pequeno empreendedor alimentício, comerciantes
e restaurantes. O ticket médio dessa operação é de R$1483,00 (dados do primeiro semestre de
2020) e atende as regiões Metropolitanas de Belém (PA) e São Luís (MA). Essa é uma plataforma
com diferencial relevante para o mercado transformador pois o seu mix de produtos é totalmente
planejado para o atendimento das demandas específicas de bares, restaurantes, hotéis e outros
players desse mercado; e

•

App Super – Mercado do Futuro. Uma plataforma de venda por app que utiliza a lógica de
Delivery e Drive Thru. Nessa plataforma, o cliente pode escolher entre receber as suas compras em
casa, ou retirar no sistema de drive thru da loja. Dessa forma, adaptamos o processo de compras ao
momento de isolamento social e ampliamos nossos canais de venda. O negócio está em expansão
e já atua em 12 lojas e cinco cidades no Maranhão, Pará e Piauí. O aplicativo iniciou suas
operações em março de 2020, com faturamento de R$4,2 milhões, passando a faturar R$7,4
milhões em maio do mesmo ano, durante o auge da pandemia, com medida de lockdown na cidade
de São Luís (MA) e, no mês de junho, atingindo ainda mantendo o faturamento de R$5,3 milhões,
mesmo com a retomada da abertura das lojas.

Abaixo apresentamos a evolução das vendas on-line do Grupo Mateus nos últimos três exercícios
sociais e primeiros semestre do ano de 2019 e 2020:
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Pontos Fortes
Acreditamos que as seguintes vantagens competitivas nos diferenciam dos nossos concorrentes e
contribuem para o nosso sucesso.
Maior rede varejista do país com capital 100% nacional.
Somos a quarta maior empresa de varejo alimentar no Brasil, segundo levantamento realizado pela
ABRAS (2019), com um longo histórico de operações, bandeiras e marcas devidamente estabelecidas e
reconhecidas, além de possuirmos lojas por todo o Maranhão, Pará e algumas cidades do Piauí,
adaptadas para capturar as oportunidades regionais. Em 30 de junho de 2020, operávamos 137 pontos
de venda, localizados em 53 cidades, em todos os três Estados. Nossa posição de liderança tem sido
comprovada pelo nosso histórico operacional e financeiro acima dos nossos pares nos últimos anos,
possibilitando desenvolver relações robustas e estratégicas com nossos fornecedores que, por sua vez,
permitem-nos oferecer aos nossos consumidores uma variedade diferenciada de produtos com preços
altamente competitivos. Acreditamos que nossa posição de liderança, escala, variedade de produtos e
estreita relação com fornecedores no Brasil são diferenciais relevantes e contribuam para o crescimento
constante das vendas e da rentabilidade dos nossos negócios. De 2013 a 2019, aumentamos nossas
vendas líquidas em R$6,4 bilhões, com um CAGR de 20%. No período de seis meses encerrados em 30
de junho de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 82% das vendas
líquidas nos hipermercados, supermercados, atacarejos e atacados são de produtos alimentares,
segmento do setor varejista que já comprovou ser bastante resiliente aos ciclos econômicos.
Investimentos em logística como forma de aumentar a capilaridade nos estados em que atuamos.
A logística é um dos elementos mais fortes na estratégia global do Grupo Mateus. Os nove Centros de
Distribuição (sendo 5 CD´s de Distribuição, 3 CD´s de Eletro e 1 CD de Frios) são essenciais para o
crescimento orgânico do negócio. Com eles conseguimos atender às 137 lojas do grupo e 19.415 PDVs
de terceiros. O escoamento logístico é feito a partir de uma frota de 926 caminhões, sendo 330 deles de
frota própria. Com essa estrutura, é possível realizar abastecimentos em larga escala ou de forma
fracionada, direcionado aos compradores de pequeno porte com dificuldade de armazenamento. A
posição estratégica dos CDs garante atendimento ágil com baixo custo, além, claro, de permitir a
abertura de novas lojas ao longo das rotas, o que gera otimização de viagens, redução de custos e
aumento da competitividade. Desenvolvemos uma forte estratégia de rotas que nos permite ser uma
“empresa de logística” com operação de supermercados o que reduz custos e aumenta a nossa
eficiência de abastecimento, além de proporcionar aos consumidores acesso a produtos mais frescos,
melhorando sua experiência de compra.
Ainda, é possível fazer o abastecimento fracionado, que hoje é direcionado aos compradores de
pequeno porte do Armazém Mateus, sobretudo àqueles que apresentam dificuldade de armazenamento,
bem como para as lojas do grupo, em função da demanda específica de cada região.

Fonte: Companhia.
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Soluções financeiras altamente eficientes, que fortalecem nossa proposta comercial aos
consumidores: MateusCard e Crednosso.
Fornecemos soluções financeiras altamente eficientes, que fortalecem nossa proposta comercial aos
consumidores e temos uma operação de crédito ao consumo, atuando de forma integrada com os
nossos segmentos de Varejo e Atacarejo. A natureza simbiótica das atividades de crédito ao consumidor
e de varejo nos permite articular uma poderosa proposta de valor integrado, bem como desenvolver e
implementar promoções de venda especialmente pensadas nas necessidades dos consumidores,
acompanhadas por soluções de pagamento e crédito, cujo objetivo é fidelizar, ainda mais, o nosso
consumidor. As nossas soluções financeiras são: (1) MateusCard, sendo uma parceria com o Banco
Bradesco, um cartão de crédito que permite que as compras sejam parceladas em até 24 vezes dentro
das lojas do grupo. O MateusCard auxilia as nossas operações de varejo, atacarejo, atacado e
eletroeletrônico com condições competitivas. Atualmente são 215 mil contas, com 327 mil cartões ativos
(titular e adicional). Fazemos emissão instantânea Visa, Elo e Mastercard. Nosso share foi de 2,8% em
2019, de todos os tipos de pagamento feitos em todas as lojas da rede. O exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 fechou com uma carteira de crédito de R$145 milhões, com um volume
transacionado de R$475 milhões/ano; e (2) o Crednosso, uma solução financeira desenvolvida para
intermediar o pagamento dos colaboradores das empresas do Grupo, mas que ao longo do tempo foi
aprimorada e ampliada para gerar diversos benefícios para os funcionários e também para o público
externo. Atualmente, o Crednosso oferece algumas vantagens competitivas como: compra no varejo
cadastrado, pagamento de contas, transferência para bancos e descontos em rede de farmácias. O
cartão é aceito em 186 ATMs e conta com 112 mil cartões Private Label. Nossa atividade de crédito ao
consumidor possui uma equipe de gestão qualificada e totalmente dedicada, com comprovada
experiência neste ramo de atividade. Ter uma parceria com um dos maiores bancos do Brasil, e um dos
principais operadores de cartão de crédito ao consumidor no país, permite-nos ter acesso a seu knowhow de análise de crédito e conhecimento do setor brasileiro de cartões de crédito.
Investimento em tecnologia e inovação in house.
Acreditamos que sem tecnologia e inovação não há crescimento orgânico, assim como não há
efetividade de controles necessários para se alcançar um lugar de destaque no mercado. A partir da
necessidade de se conferir agilidade e personalização às soluções de softwares utilizadas nas
empresas do Grupo, foi criado no ano de 2013 a Pulse (antiga It Happens), que atualmente conta com
um time de 202 integrantes, e com um grande portfólio de produtos amplamente utilizadas pelas
bandeiras da Companhia, além disso, conta com parceiros como niduu. A Pulse desenvolve e gerencia
múltiplos módulos de: Rh, vendas, estoque, WMS, contábil, financeiro, e-commerce, estatística,
infraestrutura, frente de loja (PDV), CRM, chatbot, Maestro e o Mateus Promoter, e essas soluções de
tecnologia integram e ajudam toda a operação e a gestão da Companhia no objetivo de se manter
consistente e integrado.
Localização estratégica nos principais centros de consumo dos estados do Maranhão, Pará e
Piauí e elevada abrangência logística.
Acreditamos ter acumulado ao longo da nossa história um portfólio de pontos comerciais
estrategicamente localizados e de grande visibilidade nos estados do Maranhão, Pará e Piauí. Nossa
bem-sucedida expansão para novos mercados ao longo dos últimos anos nos conferiu importante
conhecimento e experiência quanto aos segmentos em que atuamos. Por isso, possuímos vantagens
competitivas por ter conhecimento em adaptar o mix dos nossos produtos e lojas ao público-alvo de
cada região. Para atender à demanda nas regiões em que atuamos, possuímos nove centros de
distribuição (sendo 5 CD´s de Distribuição, 3 CD´s de Eletro e 1 CD de Frios) estrategicamente
localizados, com sistemas de informações integrados às nossas lojas, nos permitindo uma gestão
eficiente dos nossos estoques e o abastecimento dos nossos pontos de venda em tempo hábil,
contribuindo para a entrega das mercadorias aos nossos clientes dentro do prazo contratado.
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Forte cultura corporativa, centrada na valorização das pessoas:
Nossa cultura corporativa, voltada para a valorização dos nossos colaboradores e o foco no atendimento
diferenciado aos clientes, é nossa marca distintiva. Nossos colaboradores são treinados e estimulados a
operar com qualidade e autonomia no atendimento aos nossos clientes, visando à evolução em seu
plano de carreira. Temos como base uma forte cultura de formação de competências trabalhadas
internamente através de diversos programas como, CCM - Curso de Capacitação Mateus (formação de
mão de obra especialista da operação), DOM - Desenvolvimento Operacional Mateus (capacitação de
sucessores e gerentes de setor, desde 2014), Academia de Liderança (capacitação de gerentes de loja,
desde 2014), Academia de Negócios (capacitação de alta gestão, desde 2014) e a ULMA –
Universidade Líderes Mateus, responsável pela formação dos times de gerentes de loja e gerentes de
setor, contando inclusive com parceiros como Dale Carnegie, Escola Design Thinking, FDC, SBPNL,
SLACA, Kienbaum e Triadp. A tomada de decisões no dia-a-dia de nossas lojas está a cargo de nossos
gerentes que são responsáveis pela gestão das operações como um todo, incluindo flexibilidade para
negociar as condições de venda, sempre observando diretrizes gerais para tanto. Praticamos uma
política meritocrática de remuneração variável, que considera não apenas o cumprimento de metas, mas
que se alinha com nossa cultura organizacional. Temos uma administração transparente e adotamos a
política de “portas abertas”, que permite um relacionamento mais estreito com colaboradores de todos
os níveis hierárquicos. Além disso, 74% dos colaboradores que fazem parte da gestão estão conosco há
mais de 10 anos. Entendemos que tais fatores foram e serão elementos-chave para o atingimento de
nossas metas e a fidelização dos nossos clientes.
Nossa estratégia
O nosso objetivo no longo prazo é fortalecer nossa posição de liderança nos segmentos de Atacarejo,
Atacado e Varejo no Norte e Nordeste, através da consolidação da nossa estratégia de multicanalidade,
aproveitando todos nossos formatos e negócios. Especificamente, pretendemos:
Consolidar ainda mais a nossa liderança e presença regional por meio da expansão geográfica
das lojas físicas.
Em 30 de junho de 2020, operamos 137 lojas entre as bandeiras Mateus Supermercados, Mix Atacarejo,
Eletro Mateus e Armazém Mateus, o que representa praticamente o dobro do número de lojas físicas em
2016, quando operávamos 65 unidades de negócio. Pretendemos consolidar ainda mais nossa posição
de liderança por meio da expansão orgânica, consolidada pelo Grupo nos últimos cinco anos. Para
capturar mais e nos beneficiarmos da demanda e do crescimento potencial de determinadas regiões do
Norte e Nordeste, bem como das mudanças demográficas urbanas brasileiras e da evolução dos hábitos
do consumidor, esperamos abrir um número significativo de novas lojas nos próximos anos, com a
expansão acelerada de nossa presença nos formatos de rápido crescimento: “Cash & Carry” (Mix
Atacarejo) e lojas de vizinhança (Camiño). Nesse sentido, temos um plano de crescimento visando o
aumento da verticalização e maior abrangência de produtos e serviços de valor agregado com a
expansão da indústria de panificação. Para fortalecimento dessa estratégia, pretendemos manter nossa
política de monitoramento constante da concorrência de modo que consigamos oferecer aos nossos
consumidores um mix de produtos diferenciados, serviços de qualidade e preços atrativos.
Manutenção da disciplina financeira.
Adotamos medidas e estratégias que vêm demonstrando consistência e eficiência na manutenção de
níveis de liquidez e caixa adequados, apresentando um baixo índice de alavancagem financeira. Além
disso, possuímos plena capacidade de pagamento de todos os compromissos financeiros de curto e
longo prazo com a geração de caixa e recursos atualmente disponíveis. Nossa administração tem
demonstrado uma gestão financeira bem-sucedida, nos possibilitando a execução com sucesso de
nossos planos de expansão de capital e de investimento. Outro fator que nos garante uma posição de
destaque no setor é o fato das dívidas da Companhia de curto e longo prazo estarem diluídas no seu
fluxo de caixa, de modo que permite um controle mais eficaz, sem comprometer o capital de giro do
Grupo.
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Expansão via multicanalidade completa.
Em vista da crescente expansão do poder aquisitivo das classes sociais brasileiras, daremos
continuidade à nossa bem-sucedida estratégia de expansão por meio de nossos múltiplos canais de
venda, com a inauguração de lojas físicas, em shopping centers e nas ruas, e a ampliação das
operações em nossas lojas virtuais. Acreditamos que, por meio da integração e consolidação de nossos
canais de venda, conseguiremos aumentar o alcance e a capilaridade de nossos pontos de venda,
promovendo alternativas de vendas para nos aproximarmos ao máximo de todos os perfis de
consumidores, atendendo às suas diversas necessidades nos diferentes momentos de compra.
Reforçar continuamente a nossa cultura, com base no desempenho que incentiva o trabalho em
equipe, promovendo a liderança e comprometimento profissional, bem como contribuindo para o
desenvolvimento, a retenção e a atração de talentos.
Como parte do Grupo Mateus, nossa cultura se baseia no foco total em resultados por meio de metas
bem definidas. Também engajamos nossos colaboradores com estes valores em busca da nossa
missão de nos tornarmos o maior grupo empresarial brasileiro de varejo alimentar, com ética, trabalho e
eficiência, buscando sempre o respeito dos clientes, inspirando os colaboradores e honrando nossos
parceiros de negócios. Acreditamos que criamos uma cultura corporativa que encoraja a atração e
integração de talentos, o trabalho em equipe, a capacitação com responsabilidade, a meritocracia e a
diversidade. Pretendemos reforçar continuamente essa cultura, visando aumentar ainda mais a nossa
capacidade de desenvolver uma equipe talentosa de profissionais altamente qualificados e,
consequentemente, consolidar nossa posição de liderança nos segmentos de Atacado, Atacarejo e de
Varejo no Brasil.
Ampliar nosso conhecimento do mercado de varejo alimentar e do varejo de eletro/móveis e dos
hábitos de compra de nossos consumidores.
Realizamos estudos de mercado de modo a ampliar nosso conhecimento das principais tendências dos
segmentos de varejo alimentar, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis, como por exemplo,
análises de benchmarking e pesquisas de comportamento do consumidor. Acreditamos que esses
estudos permitem nos posicionar à frente das transformações e tendências do mercado, entregando as
melhores oportunidades, oferecendo serviços relevantes e proporcionando as melhores experiências
aos nossos consumidores.
Nossa estrutura societária
O gráfico abaixo estabelece a nossa estrutura societária na data deste Prospecto:
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Eventos Recentes
Após mais de 34 anos sem qualquer acidente relevante em qualquer de nossas unidades, em 2 de
outubro de 2020, um acidente em um de nossos Supermercados em São Luis do Maranhão ocasionou a
queda em cascata de gôndolas de produtos (“Acidente”). Em decorrência do Acidente, oito pessoas,
entre clientes e funcionários, sofreram ferimentos leves, enquanto uma de nossas colaboradoras veio a
óbito. A Companhia reforça que realiza regularmente inspeções em todas as suas unidades, sendo
plenamente comprometida com a segurança e bem-estar de nossos clientes e funcionários.
Até o momento, as causas do acidente permanecem sob investigação e nós permanecemos
comprometidos em identificar as causas do Acidente, bem como prestar apoio e assistência às vítimas e
suas famílias. Em respeito às vítimas do Acidente, as nossas unidades em São Luis do Maranhão
permaneceram fechadas em 3 de outubro de 2020.
Continuamos prestando assistência a todas as vítimas do Acidente e suas famílias. Para mais
informações, vide o fator de risco “Um acidente em um de nossos Supermercados em São Luis do
Maranhão ocasionou efeito adverso sobre nossos negócios e imagem, podendo ainda ocasionar
futuramente efeito adverso relevante adicional” no item 4.1 do Formulário de Referência.
Informações adicionais
Nossa sede está localizada na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, Cohama, CEP 65074-115,
na cidade de São Luís, estado do Maranhão, Brasil, bem como nosso departamento de relações com os
investidores; e o número de telefone de nosso departamento de relações com os investidores é o +55
(98) 2108-3518. Nosso site é https://www.grupomateus.com.br/. Nosso e-mail: ri@grupomateus.com.br.
Fatores de risco relacionados a nós
Abaixo estão listados apenas os cinco principais fatores de risco que nos afetam. Para maiores
informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relativos
à Oferta”, a partir da página 95 deste Prospecto, e os itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das páginas 457 e 508, respectivamente, deste
Prospecto.
Um acidente em um de nossos Supermercados em São Luis do Maranhão ocasionou efeito
adverso sobre nossos negócios e imagem, podendo ainda ocasionar futuramente efeito adverso
relevante adicional.
Em 2 de outubro de 2020, um acidente na unidade do Mix Atacarejo da Curva do 90, em São Luis do
Maranhão, ocasionou a queda em cascata de gôndolas de produtos, causando ferimentos a oito
pessoas, entre funcionários e clientes, e vitimando fatalmente uma de nossas funcionárias. As causas
do que levaram à queda das gôndolas de produtos permanecem sob investigação. Em virtude do
acidente, até o momento, sofremos efeito adverso sobre nossos negócios, em especial à nossa imagem
e marca, em virtude da divulgação de notícias e outras manifestações na mídia, inclusive de alcance
nacional, redes sociais e outros meios sobre o ocorrido. Além disso, houve perda de mercadorias e
danos à infraestrutura e ao maquinário. Adicionalmente podemos ainda sofrer efeito material adverso
futuro sobre nossos negócios, resultados operacionais, caso nossa marca e imagem sejam
negativamente impactadas em razão do acidente ou da forma como o endereçamos.
Independentemente das causas do acidente, podemos ainda ser afetados por outros fatores decorrentes
do acidente, incluindo mas não se limitando, a danos a mercadoria e estoque, danos à estrutura da
unidade afetada, imposição de responsabilidade civil e/ou à obrigação do ressarcimento às vítimas,
inclusive por meio do pagamento de indenizações, punição aos nossos executivos, entre outros. Por fim,
a depender das causas identificadas para o acidente, podemos, nós ou nossos administradores, sofrer
efeito material adverso caso seja identificada responsabilidade, por ato ou omissão, incluindo em virtude
de quaisquer ações judiciais, administrativas, cíveis e/ou criminais, que possam ser ajuizadas.
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A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação da
COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará nossos negócios
depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e podem afetar material
e adversamente nossos negócios, condição financeira, resultados de operações e fluxos de
caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar a operar nossos negócios.
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, 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 a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus
(Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o
vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.
A pandemia da COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades governamentais
mundiais, com o objetivo de proteger a população, resultando em restrição no fluxo de pessoas,
incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução
generalizada de consumo. No Brasil, estados e municípios, incluindo das localidades em que nós
operamos, adotaram as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, adotando medidas para
controlar a propagação da doença, o isolamento social e consequente restrição à circulação, que
resultaram no fechamento de restaurantes, hotéis, shopping centers, áreas de grande circulação,
parques e demais espaços públicos.
Algumas atividades da Companhia, por não serem consideradas essenciais pelas autoridades
governamentais tiveram que ser fechadas, sendo elas as lojas de eletro, que se mantiveram fechadas
de 21 de março até 01 de junho de 2020. Adicionalmente, as medidas implementadas para mitigar a
expansão do COVID-19 impactaram de forma adversa a circulação de consumidores pelas nossas lojas
físicas que permaneceram abertas durante a pandemia do COVID-19.
Em tal contexto, foi verificado um menor fluxo de pessoas nas ruas, e consequentemente nas lojas, além
de mudanças no padrão de consumo dos clientes. Além disso, a Companhia não é capaz de estimar os
impactos sobre a demanda, desemprego, atividade econômica e duração dessa situação no país.
Adicionalmente, nossos escritórios administrativos e outras instalações, incluindo nossa sede na cidade
de São Luís foram fechados, adotando uma política de teletrabalho para seus funcionários
administrativos. Essa política pode afetar nossa produtividade, ocasionar eventuais erros e atrasos nas
nossas operações, bem como causar outras interrupções nos negócios. Além disso, como resultado da
desaceleração econômica no Brasil, nossos clientes e fornecedores podem renegociar acordos
existentes, com possíveis aumentos de inadimplência, o que pode nos forçar a manter parte de nossos
ativos sem ocupação e, portanto, afetar adversamente nossos resultados de operações e nossa
condição financeira.
A pandemia pode, também, causar perturbações materiais em nossos negócios e operações no futuro
como resultado de, por exemplo, quarentenas, ciberataques, absenteísmo do trabalhador como
resultado de doença ou outros fatores como medidas de distanciamento social, viagens ou outras
restrições. Se uma porcentagem significativa de nossa força de trabalho não puder trabalhar, inclusive
por motivo de doença ou viagens ou restrições governamentais relacionadas com a pandemia, nossas
operações podem ser adversamente afetadas. Um período prolongado de trabalho remoto também pode
aumentar nossos riscos operacionais, incluindo, mas não limitado a riscos de cibersegurança, o que
pode prejudicar nossa capacidade de gerenciar e operar nossos negócios.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre nossos negócios e resultados operacionais
depende dos desdobramentos futuros, inclusive a duração e a disseminação da pandemia, que são
incertos e imprevisíveis, especialmente no Brasil, de seu impacto sobre os mercados de capital e
financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade do vírus, de sua
disseminação para outras regiões, das ações tomadas para contê-la, entre outras.
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Não temos conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação quanto ao
efeito da disseminação da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do
surto da COVID-19 é incerto.
Por fim, mesmo após a diminuição do surto da COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração econômica
global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em (i) menor atividade
comercial e de consumo; (ii) receio dos consumidores e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes e
fornecedores.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos
nossos negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem impossibilitar
que nossos funcionários se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção ou por contaminação
em larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular desenvolvimento dos nossos
negócios.
Não podemos garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso aconteçam,
não podemos garantir que seremos capazes de impedir um impacto negativo em nossos negócios de
dimensão igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia de COVID-19.
O impacto da pandemia da COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos
neste Formulário de Referência.
Podemos enfrentar dificuldades em ampliar a quantidade de lojas físicas.
O nosso crescimento está intimamente ligado à nossa capacidade de abrir novas lojas, desenvolver as
lojas existentes, bem como identificar e aproveitar novas oportunidades de negócios com sucesso.
Nossa capacidade de inaugurar e operar novas lojas com êxito depende de inúmeros fatores, muitos
dos quais estão além de nosso controle. Entre esses fatores se incluem nossa capacidade de identificar
locais apropriados para novas lojas, o que envolve reunir e analisar dados demográficos e de mercado
para determinar se há demanda suficiente para nossos produtos nos locais escolhidos, bem como a
aquisição de imóveis ou a negociação de contratos de locação em termos aceitáveis.
A legislação local referente a imóveis, uso do solo, zoneamento, dentre outras, pode vir a restringir a
construção ou revitalização dos imóveis em que operamos os nossos diversos formatos. Ademais,
determinadas leis locais que restrinjam as nossas operações, bem como alterações urbanísticas ou de
infraestrutura nos arredores de nossas lojas existentes ou em processo de planejamento ou construção,
podem afetar negativamente a nossa capacidade de abrir novas lojas, renovar, relocalizar ou expandir
unidades existentes em certas cidades ou estados, incluindo áreas de mercado em que ainda não
possuímos operações. Consequentemente, isso pode afetar adversamente os nossos resultados
operacionais. Precisamos também concluir as obras sem atrasos significativos, interrupções ou
aumentos dos custos. Pela sua natureza, tais projetos enfrentam riscos associados a atividades de
construção, incluindo custos excedentes, escassez de aço, concreto ou outros materiais, escassez de
trabalho, disputas legais, imprevistos ambientais ou de engenharia, paradas de trabalho, desastres
naturais e a incapacidade de obter seguros a preços razoáveis, sendo que qualquer um deles pode
atrasar a construção e resultar em um aumento substancial nos nossos custos para esses projetos.
Além disso, estamos suscetíveis a riscos de performance, qualidade de produto e condição financeira
das empresas de construção contratadas. Como exemplo, a capacidade das empresas de construção
contratadas de prestar serviços e fornecer recursos essenciais, adequada e pontualmente, aos nossos
projetos imobiliários pode ser afetada se eles estiverem enfrentando restrições financeiras ou momentos
de crise financeira ou de redução da atividade econômica em geral. Não temos como garantir que não
iremos nos deparar com interrupções em seus serviços no futuro ou que conseguiremos substituir, em
tempo hábil, tais empresas que não conseguirem atender às nossas necessidades, o que poderá afetar
negativamente a execução oportuna e bem-sucedida dos nossos projetos e, consequentemente, nossos
resultados operacionais e condição financeira. Também poderemos sofrer atrasos decorrentes de
mudanças na legislação, burocracia governamental, imprevistos ou eventos.
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A abertura de novas lojas também requer a manutenção de um nível crescente de estoques a um custo
aceitável para atender à sua demanda, bem como a contratação, o treinamento e a retenção de pessoal
qualificado para as lojas, especialmente em nível gerencial. Caso não sejamos capazes de administrar
fatores e incertezas relacionados ao sucesso na abertura de novas lojas, incluindo os impactos da
pandemia do COVID 19, nossos negócios e o resultado de nossas operações poderão ser
negativamente afetados.
Enfrentamos riscos relacionados aos registros, autorizações, licenças e alvarás para a instalação
e operação das nossas unidades e centros de distribuição.
Dependemos de diversos cadastros e registros perante órgãos da Administração Pública federal,
estadual e municipal. A Companhia também enfrenta riscos relativos às licenças para instalação e
operação das unidades e dos centros de distribuição, incluindo Autos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (“AVCB”), Alvarás de Licença de Uso e Funcionamento (“ALUF”), licenças ambientais,
alvarás sanitários, Autorização de Funcionamento de Empresa perante a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (“AFE” e “ANVISA”, respectivamente), registro perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (“MAPA”), registro perante a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e
Abastecimento, entre outros.
Por atuarmos em um setor sujeito a legislação e regulação extensivas e caracterizado pela necessidade
de frequente interação com autoridades governamentais, alterações nas regulamentações aplicáveis às
nossas atividades e produtos, atrasos dos órgãos governamentais na emissão de Licenças de nossos
estabelecimentos e/ou produtos ou descumprimento alegado ou efetivo de referidas normas podem nos
afetar de modo adverso e relevante. Estamos sujeitos, ainda, à fiscalização ou inspeção dessas
entidades em nossos estabelecimentos para verificar o cumprimento das normas e regulamentações
vigentes.
As Licenças possuem prazo de validade e devem ser renovadas de tempos em tempos, com ou sem o
pagamento de taxas de renovação. Em razão das dificuldades e lentidão de alguns órgãos
administrativos, a Companhia pode não conseguir obter todas as Licenças necessárias, ou ainda não
obter as suas renovações de forma tempestiva. Além disso, o cenário de pandemia da COVID-19 pode
ter efeitos nos prazos e procedimentos para renovação das licenças.
A não obtenção ou a não renovação das nossas Licenças poderá, caso a caso (i) resultar em autos de
infração, (ii) nos sujeitar ao pagamento de multas, (iii) nos impedir de abrir e operar as unidades e os
centros de distribuição, (iv) resultar na interdição ou fechamento das nossas unidades e nossos centros
de distribuição, (v) expor-nos a riscos adicionais no caso de um acidente de segurança e proteção, ou
evento similar, afetar adversamente tal instalação enquanto uma licença estiver pendente; (vi) resultar
na aplicação de outras penalidades, tais como advertência e apreensão de produtos, de acordo com a
legislação específica aplicável (federal, estadual e municipal); e (vii) expor-nos, bem como os
representantes da Companhia, a sanções criminais, em caso de exercício de atividades sem as devidas
licenças e autorizações ambientais.
A nossa estratégia de negócios poderá ser substancialmente e adversamente afetada se não
conseguirmos abrir e operar novas unidades e novos centros de distribuição, se tivermos que suspender
ou fechar algumas das nossas unidades ou algum de nossos centros de distribuição em consequência
da nossa incapacidade de obter ou renovar as Licenças, ou se um acidente afetar adversamente uma
unidade ou um centro de distribuição enquanto estiver com uma licença pendente.
Para informações sobre as autoridades governamentais competentes e regulamentações aplicáveis, ver
seção 7.5 do Formulário de Referência.
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A interrupção ou suspensão das atividades dos nossos centros de distribuição, bem como a
nossa eventual incapacidade de expansão, poderá impactar adversamente nossos negócios e a
nossa estratégia de crescimento.
Atualmente, temos nove centros de distribuição localizados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Todas as mercadorias que vendemos são distribuídas por meio desses centros de distribuição. Se a
operação normal de um desses centros de distribuição for suspensa ou interrompida por fatores que
estão além de nosso controle, (i) seja por reduções significativas do uso da infraestrutura de transporte;
(ii) por redução do seu funcionamento em decorrência de desastres naturais, incêndio, acidentes, falhas
de sistema, greve de funcionários, restrição de circulação de bens e pessoas em decorrência de
pandemias (como, por exemplo, a COVID-19) ou quaisquer outras causas inesperadas; ou (iii) por
qualquer outro motivo, incêndios, desastres naturais, falta de energia, falha nos sistemas, entre outros,
somente poderíamos realizar a distribuição parcial de nossas mercadorias em tempo hábil, o que geraria
um efeito negativo material em nossa situação financeira e resultado operacional.
Adicionalmente, nossa estratégia de crescimento inclui a abertura de novas unidades, além da
expansão das atividades de e-commerce, o que pode demandar uma expansão na capacidade de
nossos centros de distribuição ou o estabelecimento de novos centros de distribuição, especialmente
devido à necessidade de abastecimento de lojas físicas para atendimento das demandas de compras
via e-commerce. Caso não consigamos encontrar locais adequados para estabelecer novos centros de
distribuição, ou caso não consigamos expandir ou integrar centros de distribuição ou adaptar os serviços
de operadores logísticos existentes ao nosso processo de controle de estoques de maneira eficaz,
podemos não conseguir entregar estoques às nossas lojas em tempo hábil, o que pode ter um impacto
adverso em nossas vendas, nossa reputação, nossos resultados operacionais e na nossa estratégia de
crescimento.
Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de logística
que nós ou os nossos fornecedores usem para entregar produtos nas lojas ou centro de distribuição
podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos que vendemos em nossas unidades e
afetar negativamente nossas operações.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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 nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
Grupo Mateus S.A.
Avenida Daniel de La Touche, 73, loja 3, Bairro Cohama,
CEP 65074-115, São Luís, MA
At.: Sr. José Morgado Filho
Tel.: +55 (98) 2108-3518
www.ri.grupomateus.com.br
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, n° 75, Torre Sul,
30° andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n°
1.309, 10° andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
www.bradescobbi.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www. btgpactual.com

Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br/itaubba-pt/

BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar
CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. João Carlos dos Santos Telles
Telefone: +55 (11) 4298-6722
http://www.bb.com.br/ofertapublica

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
2.041 e nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP.
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, n° 2.100, 17º andar
01310-930 - São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Telefone: +55 11 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-deinvestimento/ofertas-publicas.htm
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Consultores Legais
Locais da Companhia
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
Milbank LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 5º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Fabiana Sakai
Tel.: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck,
1.455, 12° andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1000
www.stblaw.com

Auditores Independentes da Companhia
Grant Thornton Auditores Independentes
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105,
12° andar, Itaim Bibi
São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3886-5100
Site: www.grantthornton.com.br
Declaração 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, as quais se
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 155.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 19 e 95, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso
Formulário de Referência, 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

Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus
Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues, considerados em
conjunto.

Ações

454.852.740 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações Suplementares.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a
quantidade de Ações inicialmente ofertadas foi, a critério dos
Acionistas Vendedores e em comum acordo com os Coordenadores
da Oferta, acrescida em 14,49%, ou seja, em 57.565.918 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores na proporção indicada na página 141 deste
Prospecto.

Ações da Oferta Primária

339.147.287 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal a serem emitidas pela Companhia, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta,
sem considerar as Ações Suplementares.

Ações da Oferta Secundária

115.705.453 ações ordinárias de emissão da Companhia de
titularidade dos Acionistas Vendedores, livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, considerando
as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares.

Ações da Oferta do
Segmento Private Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de 0,75% do
total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) foi destinado à colocação pública para
Investidores da Oferta do Segmento Private que realizaram seus
investimentos de forma direta e que concordaram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.

Ações da Oferta do
Segmento Private Sem
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de 0,75% do
total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) foi destinado à colocação pública para
Investidores da Oferta do Segmento Private que realizaram seus
investimentos de forma direta e que não concordaram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.
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Ações da Oferta do
Segmento Private

Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up e Ações da Oferta
do Segmento Private Sem Lock-up, considerados em conjunto.

Ações da Oferta de Varejo
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de 3,80% do
total das Ações foi destinada à colocação pública para Investidores
da Oferta de Varejo que realizaram seus investimentos de forma
direta e que concordaram, em seus respectivos Pedidos de Reserva,
com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Ações da Oferta de Varejo
Sem Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de 6,20% do total
das Ações foi destinado à colocação publica para os Investidores da
Oferta de Varejo Sem Lock-up que realizaram seus investimentos de
forma direta e que não concordaram, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Ações da Oferta de Varejo

Ações da Oferta de Varejo Lock-up e Ações da Oferta de Varejo
Sem Lock-up, considerados em conjunto.

Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta
(Free Float)

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de membros do
conselho de administração e as em tesouraria. Considerando
apenas a colocação das Ações, sem considerar as Ações
Supementares, 20,6% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estarão em circulação após a realização da Oferta.
Considerando a colocação das Ações e das Ações
Suplementares, 22,9% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estarão em circulação após a realização da Oferta.
Para mais informações, veja seções “Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social” e “Informações sobre a Oferta –
Free Float Mínimo” nas páginas 41 e 65 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até
59.593.023 ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem
emitidas pela Companhia e a serem alienadas pelos Acionistas
Vendedores, na proporção indicada na página 141 deste
Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas.

Agente Estabilizador ou
Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A., agente autorizado a realizar operações de
estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado brasileiro, nos termos do Contrato de Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

A XP Investments US, LLC, o Bradesco Securities, Inc., o BTG
Pactual US Capital LLC, o Itau BBA USA Securities, Inc., o Banco
do Brasil Securities LLC, o Santander Investment Securities, Inc. e
o Safra Securities LLC, considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a conclusão da Oferta, limitado a seis meses,
contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, na
forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
disponibilizado
nos
endereços
indicados
na
seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

27

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto, informando acerca do início
do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto Definitivo e no Prospecto Preliminar, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 68 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao
Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social, de
forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de capital
social 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, bem como
seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 13 de agosto de 2020,
cuja ata foi devidamente registrada na JUCEMA em 10 de setembro
de 2020, sob o nº 20200763806, e foi publicada no DOEMA e no
“Jornal Pequeno”, em 17 de setembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital foram aprovados em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
8 de outubro de 2020, cuja ata será publicada no “Jornal Pequeno”
na data de disponibilização do Anúncio de Início e será devidamente
registrada na JUCEMA e publicada no DOEMA.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e
na fixação do Preço por Ação.

Atividade de Estabilização

Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta dias
contados da data de início da negociação das Ações na B3,
inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto
no Contrato de Estabilização, o qual foi aprovado pela CVM e B3,
nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio
de Início.
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Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão
ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente
Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas
em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de
estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias
ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las
e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 18 de setembro de 2020 e novamente
divulgado em 25 de setembro de 2020, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo
os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto.

BB Investimentos

BB-Banco de Investimento S.A.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$1.863.829.196,00 (um bilhão, oitocentos e sessenta e três
bilhões, oitocentos e vinte e nove mil, cento e noventa e seis
reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por
1.863.829.196 (um bilhão, oitocentos e sessenta e três milhões,
oitocentas e vinte e nove mil, cento e noventa e seis) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Para informações adicionais sobre o Capital Social da Companhia
após a Oferta favor consultar as Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social, a partir da página 41 deste
Prospecto.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias da Grupo Mateus S.A., celebrado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta e pela
B3, na qualidade de interveniente anuente, em 8 de outubro de 2020.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional, a
fim de regular os esforços de colocação das Ações pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros,
exclusivamente no exterior, em 8 de outubro de 2020.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo Privado de Ações Ordinárias de Emissão
do Grupo Mateus S.A., celebrado entre os Acionistas Vendedores,
na qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador, a Corretora e, na qualidade de interveniente anuente, a
Companhia, em 8 de outubro de 2020.
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Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão do Grupo
Mateus S.A., celebrado entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e os demais
Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade de
intervenientes anuentes, em 8 de outubro de 2020, que rege os
procedimentos para a realização de operações de estabilização de
preços das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi aprovado
pela B3 e CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Corporativa celebrado entre a Companhia e a B3, em 21 de
setembro de 2020, o qual entrará em vigor na data de divulgação
do Anúncio de Início.

Coordenador Líder ou XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o BTG Pactual, o
Itaú BBA, o BB Investimentos, o Santander e o Safra,
considerados em conjunto.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 47 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
(dois) dias úteis, contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, com a entrega das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares,
que ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da(s)
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por
meio das Ações da Oferta Primária para expansão orgânica.
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência
das Ações da Oferta Secundária e Ações Adicionais, sendo que os
Acionistas Vendedores receberão todos os recursos líquidos delas
resultantes. Para mais informações, ver seção “Destinação dos
Recursos”, na página 102 deste Prospecto.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na Lei
das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da página
111 deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de Referência.
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Distribuição Parcial

Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, bem
como não houve a contratação de formador de mercado para
fomentar a liquidez das açõe ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir das páginas 19 e 95 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência para ciência dos
riscos que devem ser considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar as Ações
(considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações
Suplementares), que, uma vez subscritas/adquiridas, não sejam
integralizadas/liquidadas pelos seus respectivos investidores na
Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de
garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A
garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em
que for concedido o registro da Oferta pela CVM, assinados e
cumpridas as condições precedentes dispostas no Contrato de
Colocação e no Contrato de Colocação Internacional,
disponibilizado este Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio
de Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente
liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação,
adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual da garantia firme de liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma
individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de
liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação e (ii)
o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
efetivamente colocadas e liquidadas por investidores no mercado,
multiplicada pelo Preço por Ação. A proporção estabelecida no
Contrato de Colocação poderá ser realocada de comum acordo
entre os Coordenadores da Oferta.
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação,
caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender
tais Ações antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização previstas no item 10
abaixo não estarão sujeitas a tais limites.
Inadequação da Oferta

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

Investidores da Oferta Não
Institucional

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

Investidores da Oferta do
Segmento Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3,
em todos os casos, que (i) sejam considerados investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, (ii) que não
sejam considerados Investidores da Oferta de Varejo, (iii) que
realizaram Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva no
âmbito da Oferta do Segmento Private.

Investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up

Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem seus
investimentos de forma direta e que concordaram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.
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Investidores da Oferta do
Segmento Private Sem
Lock-up

Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem seus
investimentos de forma direta e que não concordaram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.

Investidores da Oferta de
Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3,
que realizaram pedidos de investimento durante o Período de
Reserva no âmbito da Oferta de Varejo.

Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up

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

Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta e que não concordaram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de
Varejo.

Lock-up do Segmento
Private

Os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up não
poderão, pelo prazo de 70 (setenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar
(emprestar), contratar a venda, Ações que subscreverem/adquirirem
no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up.
Dessa forma, como condição para participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidores da Oferta do
Segmento Private 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 do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento
Private 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 adquiridas no âmbito da
Oferta do Segmento Private que foram depositadas em garantia
para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da
B3. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up, diante da impossibilidade da transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou
indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão
incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 101
deste Prospecto Definitivo.
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Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up não poderão, pelo
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar
(emprestar),
contratar
a
venda,
Ações
que
subscreverem/adquirirem no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na alocação
prioritária da Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor Não
Institucional 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 da Oferta de Varejo. Não obstante o
Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações subscritas/adquiridas no
âmbito da Oferta de Varejo 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 adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo
que foram depositadas em garantia para fins de excussão da
garantia, nos termos dos normativos da B3. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up,
diante da impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações”, na página 101 deste Prospecto
Definitivo.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias 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 da Oferta Não
Institucional.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pela Companhia, seus Administradores e
Acionistas Vendedores.
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Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas
de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act; e (ii) investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
ou constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de
cada investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e pela CVM.

Investidores Institucionais

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

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

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 “GMAT3”.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private, no
montante de 1,50% das Ações (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta do
Segmento Private Lock-up e a Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up.

Oferta do Segmento Private
Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública
aos Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up no
montante de 0,75% das Ações (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares).

Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública
aos Investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up no
montante de 0,75% das Ações (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares).

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, no montante de
10,00 %das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a qual compreende a Oferta de Varejo Lock-up e a
Oferta de Varejo Sem Lock-up.
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Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up no montante de 6,20%
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares).

Oferta de Varejo Sem Lockup

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up no montante de
3,80% das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares).

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Oferta Não Institucional

Oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, no montante
de 11,50% das Ações, a qual compreende: (a) a Oferta de Varejo;
e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública das Ações da Oferta Primária, realizada no
Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, realizados pelos Agentes de Colocação Internacional
para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em
conformidade
com
os
mecanismos
de
investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Oferta Secundária

A distribuição pública das Ações da Oferta Base Secundária, das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares, realizada no Brasil
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes
da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior,
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN,
pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

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

Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das Ações
Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações
inicialmente ofertadas, opção essa a ser exercida em função de
prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores da Oferta Não
Institucional, no âmbito da Oferta Não Institucional, realizado
mediante preenchimento de formulário específico com uma única
Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de Varejo, Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de Varejo, Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do Segmento Private e Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private, conforme
aplicável.
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Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 9 de
outubro de 2020 e se encerrará em 13 de outubro de 2020, para
efetuar a colocação das Ações.

Período de Desistência para Período compreendido entre 5 de outubro de 2020, inclusive, e
Investidores Não
9 de outubro de 2020, inclusive, destinado à desistência dos
Institucionais
Pedidos de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.
Período de Reserva

Período compreendido entre 25 de setembro de 2020, inclusive, e
7 de outubro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores da Oferta Não Institucional.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 25 de setembro de 2020, inclusive e,
29 de setembro de 2020, inclusive, data esta que antecedeu em
pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados
Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou 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 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 da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços
às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos 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
atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos
Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles
vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vi) cônjuges
ou companheiros, e filhos menores das pessoas mencionadas nos
itens (ii) a (v) acima; e (vii) clubes e fundos de investimento cuja
maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até 6
(seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.
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Preço por Ação

No contexto da Oferta, o Preço por Ação foi fixado em R$ 8,97. A
escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada
na medida que o preço de mercado das Ações subscritas/adquiridas
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 I, da Lei das Sociedades por Ações. Os
Investidores da Oferta Não Institucional não participaram do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram do
processo de determinação do Preço por Ação.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado
com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no
Brasil, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior,
conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400.
Poderia ter sido, mas não foi aceita a participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até
o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, tendo em vista que foi verificado
excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
da Oferta Base, foi vedada a colocação de Ações aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, tendo sido as ordens
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 para proteção (hedge) em operações com
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como referência são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da
Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.

Prospecto Definitivo ou
Prospecto

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Grupo Mateus S.A.,
incluindo seus anexos, elaborado nos termos da Instrução CVM 400 e
do Código ANBIMA, e quaisquer complementos, suplementos ou
erratas ao mesmo.

Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações de Emissão do Grupo Mateus S.A.,
incluindo seus anexos, elaborado nos termos da Instrução CVM
400 e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos,
suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo, considerados
em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores da Oferta Não Institucional e os Investidores
Institucionais.
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Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up foi igual
ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Lock-up, não houve rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, de modo que
as Ações remanescentes foram destinadas aos Investidores da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up.

Rateio Oferta Private Sem
Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up
excedeu o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up, foi realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações e, neste caso, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up foi igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não
houve rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por investidores da Oferta de Varejo Lock-up,
de modo que as Ações remanescentes foram destinadas aos
Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Rateio Investidores da
Oferta de Varejo Sem
Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up excedeu o total
de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up, foi realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações e, neste
caso os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) úteis
contados da Data de Liquidação.

Registro da Oferta

A Oferta Primária foi registrada na CVM sob o n°
CVM/SRE/REM/2020/018 e a Oferta Secundária foi registrada na
CVM sob o n° CVM/SRE/SEC/2020/018, em 9 de outubro de 2020.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 66 deste Prospecto.
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Restrição à Venda de Ações A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores
(Lock-up)
se comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos
respectivos Instrumentos de Lock-up, a não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto
ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo
período de 180 dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da
Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos
nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
Safra

Banco Safra S.A.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento, em valor igual ou
superior a R$3.000,00 por Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento, em valor igual ou
inferior R$1.000.000,00 por Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento, em valor superior a
R$1.000.000,00 por Investidor da Oferta do Segmento Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor máximo de pedido de investimento, em valor igual ou
inferior a R$10.000.000,00 por Investidor da Oferta do Segmento
Private.

Valor Total da Oferta

R$4.080.029.077,80, com base no Preço por Ação, sem
considerar a colocação das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$1.863.829.196,00, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 1.863.829.196 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Nos termos de seu Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital social
mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, por
meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de 600.000.000 ações ordinárias adicionais,
nominativas, sem valor nominal, excluídas as ações já emitidas.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares.

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias ...............................
Total .......................................
(1)

Subscrito / Integralizado
Composição Após Oferta
Composição Atual
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)
1.863.829.196
1.863.829.196

1.863.829.196
1.863.829.196

2.202.976.483
2.202.976.483

4.905.980.360,39
4.905.980.360,39

Considerando o Preço por Ação de R$8,97.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares.

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias ...............................
Total .......................................
(1)

Subscrito / Integralizado
Composição Atual
Composição Após Oferta
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)
1.863.829.196
1.863.829.196

1.863.829.196
1.863.829.196

2.244.691.599
2.244.691.599

5.280.164.950,91
5.280.164.950,91

Considerando o Preço por Ação de R$8,97.

Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para
após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares:
Acionista
Ilson Mateus Rodrigues .....................
Maria Barros Pinheiro ........................
Ilson Mateus Rodrigues Junior..........
Denílson Pinheiro Rodrigues.............
Outros ............................................
Total ...............................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
983.148.641
717.485.057
81.597.749
81.597.749
0
1.863.829.196

%

52,7%
38,5%
4,4%
4,4%
0,0%
100,0%
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Após a Oferta
Ações Ordinárias
922.115.334
672.943.994
76.532.207
76.532.207
454.852.740
2.202.976.483

%
41,9%
30,5%
3,5%
3,5%
20,6%
100,0%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares:
Acionista
Ilson Mateus Rodrigues .....................
Maria Barros Pinheiro ........................
Ilson Mateus Rodrigues Junior..........
Denílson Pinheiro Rodrigues.............
Outros ............................................
Total ...............................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
983.148.641
717.485.057
81.597.749
81.597.749
0
1.863.829.196

%

52,7%
38,5%
4,4%
4,4%
0,0%
100,0%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
912.684.942
666.061.855
75.749.519
75.749.519
514.445.763
2.244.691.599

%
40,7%
29,7%
3,4%
3,4%
22,9%
100,0%

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
Ilson Mateus Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº
5071293-4 SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.840.133-04, residente e domiciliado na
cidade de São Luís, estado do Maranhão, com escritório na Avenida Daniel de La Touche, nº 73,
Loja 03, Bairro Cohama, CEP 65074-115.
Maria Barros Pinheiro, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 36385093-7 – SSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 453.024.723-68, residente e domiciliada na
cidade de Paço do Lumiar, estado do Maranhão, com escritório na Avenida Daniel de La Touche,
nº 73, Loja 03, Bairro Cohama, CEP 65074-115.
Ilson Mateus Rodrigues Junior, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 82188497-2-SEJSP/MA, inscrito no CPF/ME sob o nº 623.427.893-00, residente e
domiciliado na cidade de São José de Ribamar, estado do Maranhão, com escritório na Avenida
Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, Bairro Cohama, CEP 65074-115.
Denilson Pinheiro Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 3931690 DGPC/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 623.427.623-72, residente e domiciliado
na cidade de São Luís, estado do Maranhão, com escritório na Avenida Daniel de La Touche, nº
73, Loja 03, Bairro Cohama, CEP 65074-115.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consiste (i) na distribuição primária de, incialmente, 339.147.287 novas ações ordinárias
de emissão da Companhia; e (ii) na distribuição secundária de, inicialmente, 58.139.535 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta.
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com
os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, que não o Brasil, inclusive
perante a SEC.
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Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas foi, a critério dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 14,49%, ou seja,
em 57.565.918 ações ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% de Ações
inicialmente ofertadas, ou seja, em até 59.593.023 ações ordinárias de emissão da Companhia, a
serem emitidas pela Companhia e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção outorgada pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Colocação, as quais serão destinadas exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização
do preço das Ações. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir da data da disponibilização do
Anúncio de Início, inclusive, e por um período de até trinta dias contados da data de início da
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção
de Ações Suplementares, 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.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) foram
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação.
As Ações que foram 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, em reais, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do
Mercado de Capitais.
A Oferta foi registrada no Brasil junto à CVM, em 9 de outubro de 2020, em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não registraram, nem pretendem registrar, a
Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país. As Ações não foram e nem poderão ser objeto de ofertas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido no Securities Act,
exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do Securities Act.
Aprovações societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a
reforma do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de capital social 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, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente
registrada na JUCEMA em 10 de setembro de 2020, sob o nº 20200763806, e foi publicada no
DOEMA e no “Jornal Pequeno”, em 17 de setembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital foram aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 8 de outubro de 2020, cuja ata será publicada no “Jornal
Pequeno” na data de disponibilização do Anúncio de Início e será devidamente registrada na JUCEMA
e publicada no DOEMA.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.

43

Preço por Ação
O Preço por Ação é de R$8,97, e foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de
Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com
o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e teve como parâmetro
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas 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 I, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores da Oferta Não Institucional não
participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de
determinação do Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares, 454.852.740 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de 20,6% de seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando o exercício da
Opção de Ações Suplementares, 514.445.763 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de 22,9% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para maiores
informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, na página
41 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e Acionistas Vendedores aos Coordenadores da
Oferta, bem como os recursos líquidos oriundos da Oferta, nos seguintes cenários.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ..............................................
Acionistas Vendedores ...................................
Total ........................................................
(1)
(2)

Quantidade
339.147.287
115.705.453
454.852.740

Montante(1)

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)

3.042.151.164,39
1.037.877.913,41
4.080.029.077,80

197.082.203,74
67.237.706,26
264.319.910,00

2.845.068.960,65
970.640.207,15
3.815.709.167,80

Com base no Preço por Ação de R$8,97.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ..............................................
Acionistas Vendedores ...................................
Total ........................................................
(1)
(2)

Quantidade
380.862.403
133.583.360
514.445.763

Montante(1)

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(2)

3.416.335.754,91
1.198.242.739,20
4.614.578.494,11

218.681.129,46
76.700.036,06
295.381.165,52

3.197.654.625,45
1.121.542.703,14
4.319.197.328,59

Com base no Preço por Ação de R$8,97.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 705 deste Prospecto.
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Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das
Ações ofertadas por cada um deles.
Para mais detalhadas sobre as despesas, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta” constante na
página 100 deste Prospecto.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações, sem considerar as Ações Suplementares:

Custos

(1)

Valor
(R$)

Comissão de Coordenação(2) ..................................
21.381.976,76
64.145.930,28
Comissão de Colocação(3) ......................................
21.381.976,76
Comissão de Garantia Firme(4) ...............................
80.182.412,85
Remuneração de Incentivo(5) ..................................
Total de Comissões .............................................. 187.092.296,65
Impostos, Taxas e Outras Retenções .....................
19.982.741,15
Taxa de Registro na CVM .......................................
634.628,72
Taxa de Registro da B3 ..........................................
133.040,77
105.157,00
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Total de Despesas com Taxas .............................
20.855.567,64
Despesas com Auditores ........................................
1.100.000,00
24.357.500,00
Despesas com Advogados e Consultores(6) ...........
1.000.000,00
Outras despesas da Oferta(7)(8) ...............................
26.457.500,00
Total de Outras Despesas ....................................
47.313.067,64
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas ......................... 234.405.364,290
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(9)
0,60%
1,80%
0,60%
2,25%
5,25%
0,56%
0,02%
0,00%
0,00%
0,59%
0,03%
0,68%
0,03%
0,74%
1,33%
6,58%

Valor por Ação
(R$)
0,05
0,16
0,05
0,20
0,47
0,05
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,06
0,00
0,07
0,12
0,59

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,600%
1,800%
0,600%
2,250%
5,250%
0,561%
0,018%
0,004%
0,003%
0,585%
0,031%
0,683%
0,028%
0,742%
1,328%
6,578%

Com base no Preço por Ação de R$8,97.
Comissão de Coordenação, que representa 20% do total da remuneração base. A remuneração base é aplicada sobre o produto
resultante da multiplicação (i) da quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação, que representa 60% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da Remuneração Base. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez
que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores
da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores, sendo aplicada sobre a soma do (i)
resultado do produto entre (a) a quantidade de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta; e (b) o Preço por Ação; e (ii) do
resultado do produto entre (a) a quantidade de Ações do Lote Suplementar efetivamente colocadas no âmbito da Oferta; e (b) o Preço
por Ação. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e
conclusão da Oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas de assessorias para a Oferta e 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).
Incluídos os custos estimados com traduções, printer e outros.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por
Ação.
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Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas foram convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores da Oferta Não Institucional e Investidores
Institucionais.
Modificação e Abertura de Prazo para Desistência da Oferta
Conforme amplamente divulgado na mídia, em 2 de outubro de 2020 houve um acidente no Mix
Atacarejo da Curva do 90 no bairro do Vinhais, em São Luiz do Maranhão, tendo ocorrido a queda
em cascata de gôndolas de produtos. Em decorrência do acidente, oito pessoas, entre clientes e
funcionários, sofreram ferimentos leves, enquanto uma colaboradora da Companhia veio a óbito.
Até o momento, as causas do acidente permanecem sob investigação.
Em função do descrito acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da
Oferta, decidiram reapresentar em 5 de outubro de 2020:
(a) o Prospecto Preliminar da Oferta para incluir, no capítulo “Sumário da Companhia”, em
“Eventos Recentes”, a descrição dos eventos ocorridos em 2 de outubro de 2020, e em
“Fatores de risco relacionados a nós”, fator de risco sobre tais eventos; e
(b) o Formulário de Referência da Companhia, anexo ao Prospecto Preliminar, para incluir, na
seção 4.1 (a) deste documento, os seguintes novos fatores de risco “Um acidente em um de
nossos Supermercados em São Luis do Maranhão ocasionou efeito adverso sobre nossos
negócios e imagem, podendo ainda ocasionar futuramente efeito adverso relevante adicional”,
“Acidentes em nossas lojas, centros de distribuição ou quaisquer de nossas unidades podem
causar um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, resultados operacionais e
imagem.” e “O fato das nossas lojas serem espaços públicos pode gerar consequências que
fogem do controle da administração das respectivas lojas, o que pode causar danos materiais
e à imagem das nossas lojas, além de causar eventual responsabilidade civil e/ou obrigação
de ressarcimento às vítimas”, que refletem adequadamente os riscos e desafios enfrentados
pela Companhia em virtude dos acontecimentos de 2 de outubro de 2020, bem como incluir no
item 7.9 deste documento a descrição dos eventos ocorridos em 2 de outubro de 2020.
Com a modificação da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (A) cada Instituição
Participante da Oferta deve comunicar diretamente ao Investidor Não Institucional que tenha
efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação
efetuada nos termos do Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura de Prazo para
Desistência da Oferta; e (B) os Investidores Não Institucionais que já tivessem apresentado seu
Pedido de Reserva poderão, desistir do seu Pedido de Reserva, entre 5 de outubro de 2020,
inclusive, e 9 de outubro de 2020, inclusive, (“Período de Desistência para Investidores Não
Institucionais”), devendo, para tanto, informar sua decisão, até as 16:00 horas do dia 9 de outubro
de 2020, à Instituição Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva (por
meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição
Participante da Oferta na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva).
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Caso o Investidor Não Institucional não tenha informado, por escrito, sua decisão de desistência do
respectivo Pedido de Reserva nos termos deste item, tais Pedidos de Reserva serão considerados
válidos e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total do seu
investimento. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir
do respectivo Pedido de Reserva, nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
O Prospecto Preliminar disponibilizado em 5 de outubro previu o procedimento para a desistência
dos Investidores Não Institucionais, conforme descrito acima, e o cronograma das etapas da
Oferta, com seus principais eventos a partir do protocolo do pedido de registro de Oferta na CVM.
Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir da concessão dos registros da Oferta pela CVM:
#

(1)

Data(1)

Eventos

1.

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Encerramento do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais

09/10/2020

2.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

13/10/2020

3.

Data de Liquidação

14/10/2020

4.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

12/11/2020

5.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

16/11/2020

6.

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

23/11/2020

7.

Data de Encerramento do Lock-up do Segmento Private

18/12/2020

8.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

09/04/2021

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

Foi admitido o recebimento de reservas, desde a data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o
início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta, das
Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de
Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 66 deste Prospecto.
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Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuaram a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

uma oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, à qual foi assegurado o montante de,
no mínimo, 11,5% e, a exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 30%, do total das Ações (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:

(a) uma oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private na qual tiveram prioridade de
alocação os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, sobre os Investidores da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up; e
(b) uma oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, na qual tiveram prioridade de alocação os
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up sobre os Investidores da Oferta de Varejo Sem
Lock-up.
II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaboraram 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 levou em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, e as
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta
asseguraram (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento
justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas
eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos
30 e 31 da Instrução CVM 400, bem como não houve a contratação de formador de mercado para
fomentar a liquidez das ações ordinárias de emisssão da Companhia no mercado secundário.
Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores da Oferta Não
Institucional que realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de
formulário específico destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e
irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional (“Pedido de Reserva”) junto a uma única
Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre 25 de setembro de 2020, inclusive,
e 7 de outubro de 2020, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores da Oferta
Não Institucional que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 25 de
setembro de 2020, inclusive, e 29 de setembro de 2020, inclusive, terminando em data que
antecederá em pelo menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas”), observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva, nas condições descritas abaixo.
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Os Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas Vinculadas puderam
realizar Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. Como foi
verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas, foi vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta Não Institucional que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta Não
Institucional que eram Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de
Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de 11,50% do total das Ações foi destinado à
colocação pública para Investidores da Oferta Não Institucional que realizaram Pedido de Reserva,
conforme o caso e aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado
neste item:
I.

o montante de 1,50% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) foi destinado à colocação pública para Investidores da Oferta do Segmento
Private, sendo que:

(a) o montante de 0,75% do total das Ações foi destinado à colocação pública para Investidores do
Segmento Private que realizaram seus investimentos de forma direta e que concordaram, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento Private (“Oferta do
Segmento Private Lock-Up”); e
(b) o montante de 0,75% do total das Ações foi destinado à colocação pública para Investidores do
Segmento Private que realizaram seus investimentos de forma direta e que não concordaram,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento Private (“Oferta do
Segmento Private Sem Lock-Up” e, em conjunto com a Oferta do Segmento Private Lock-Up,
“Oferta do Segmento Private”).
II. o montante de 10,00% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), foi destinado à colocação pública para Investidores da Oferta de Varejo da
sendo que:
(a) o montante de 3,80% do total das Ações foi destinado à colocação pública para Investidores da
Oferta de Varejo que realizaram seus investimentos de forma direta e que concordaram, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo (“Oferta de Varejo
Lock-up”); e
(b) o montante de 6,20%do total das Ações foi destinado à colocação pública para Investidores da
Oferta de Varejo que realizaram seus investimentos de forma direta e que não concordaram,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do da Oferta de Varejo (“Oferta de
Varejo Sem Lock-up” e, em conjunto com a Oferta de Varejo Lock-Up, “Oferta de Varejo”).
No contexto da Oferta Não Institucional, observados (i) o Valor Mínimo de Pedido de Investimento
na Oferta de Varejo, (ii) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, (iii) o Valor
Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e (iv) o Valor Máximo de Pedido
de Investimento na Oferta do Segmento Private, os Investidores da Oferta Não Institucional, a seu
exclusivo critério, puderam aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, ter indicado e discriminado em seus respectivos
Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em cada modalidade de Oferta Não Institucional
desejada, com uma única Instituição Consorciada.
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Recomendou-se aos Investidores da Oferta Não Institucional interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que (i) lessem cuidadosamente os termos e as condições estipulados
no Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes do Prospecto Preliminar, especialmente as seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações”, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência a
ele anexo; (ii) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta
e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrassem 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; e (v) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da
reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais
interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente os termos e
condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informações
constantes do Prospecto Preliminar.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, foi permitida aos Investidores da Oferta do Segmento Private a
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private
por Investidor da Oferta do Segmento Private.
Os Investidores da Oferta do Segmento Private que aderiram à Oferta do Segmento Private
não participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação
do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores da Oferta do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas
nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
o caso, cada um dos Investidores da Oferta do Segmento Private interessados em participar
da Oferta pode realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto
nos incisos (iii), (v), (vi), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na seção “Violações das Normas de
Conduta” na página 63 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta Não Institucional que tiveram interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private Lock-up, devem ter indicado no Pedido de Reserva que estavam
de acordo com o Lock-up do Segmento Private, sob pena de terem sido considerados
investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up;

(iii)

os Investidores da Oferta do Segmento Private que realizaram Pedido de Reserva puderam
estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de
seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o
Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor da Oferta
do Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva foi automaticamente cancelado;
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(iv)

as Instituições Consorciadas somente atenderam Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomendou-se aos Investidores da Oferta do Segmento Private
interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) lessem cuidadosamente os
termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto Definitivo;
(b) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigia a manutenção de recursos em
conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrassem
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;

(v)

os Investidores da Oferta do Segmento Private puderam realizar seus Pedidos de Reserva
no Período de Reserva, sendo que os Investidores da Oferta do Segmento Private que eram
Pessoas Vinculadas devem ter indicado no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;

(vi)

como foi verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, foi vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta do
Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;

(vii)

como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta
do Segmento Private Lock-up foi igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta
do Segmento Private Lock-up, não houve rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes foram destinadas aos Investidores da Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up;

(viii) como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta
do Segmento Private Sem Lock-up excedeu o total de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, foi realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta
Private Sem Lock-up”) e, neste caso, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias
úteis contados da Data de Liquidação;
(ix)

até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor da Oferta do Segmento Private pela Instituição Consorciada
que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço
eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de
Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência de
rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso,
o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
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(x)

até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta do Segmento Private que tenha
realizado Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no item (ix) acima
à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de,
em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de
Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta do
Segmento Private;

(xi)

na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor da Oferta do
Segmento Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento
previsto no item (x) acima;

(xii)

caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores da Oferta do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27
da Instrução CVM 400, o Investidor da Oferta do Segmento Private poderá desistir do
respectivo Pedido de Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia
útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea
(a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor da
Oferta do Segmento Private for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre
a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima.
Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por
meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação deste Aviso
ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva
Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private está
ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private não informe sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva nos termos deste item, o Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso
o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do item
(x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva; e

(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private o cancelamento da Oferta, o que poderá
ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor da
Oferta do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (x) acima, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento
do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
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Lock-up do Segmento Private
Os investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up que adquirirem Ações no âmbito da Oferta
do Segmento Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70 (setenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta do Segmento Private Lock-up, cada um dos Investidores da
Oferta do Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, deve ter autorizado 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 do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito
da Oferta do Segmento Private 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 adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private 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 do
Segmento Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o
período de Lock-up do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das
Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas,
dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão
causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up
ou da Oferta de Varejo Lock-up, diante da impossibilidade da transferir, emprestar, onerar,
dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias
de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer
em perdas em determinadas situações”, na página 53 deste Prospecto Definitivo.
Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que desejaram adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo
puderam preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta de Varejo por Investidor da Oferta de Varejo.
Os Investidores da Oferta de Varejo que aderiram à Oferta Não Institucional não
participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do
Preço por Ação.
Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo tiveram que observar, além das condições previstas nos
Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
o caso, cada um dos Investidores da Oferta de Varejo interessados em participar da Oferta
puderam realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos itens (iv), (vi), (vii), (xi), (xiii) e (xiv) abaixo e na seção
“Violações das Normas de Conduta” na página 63 deste Prospecto;
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(ii)

os Investidores da Oferta de Varejo que tiveram interesse em participar diretamente da
Oferta de Varejo Lock-up devem ter indicado no Pedido de Reserva que estavam de acordo
com o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de terem sido considerados Investidores da
Oferta de Varejo Sem Lock-up;

(iii)

os Investidores da Oferta de Varejo que tiveram interesse em participar diretamente da
Oferta de Varejo Sem Lock-up devem ter indicado no Pedido de Reserva que não estavam
de acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de não participare da Oferta de
Varejo;

(iv)

os Investidores da Oferta de Varejo que decidiram participar diretamente da Oferta de Varejo
puderam estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de
eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que,
caso o Preço por Ação tenha sido fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo
Investidor da Oferta de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva foi automaticamente
cancelado;

(v)

as Instituições Consorciadas somente atenderam Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
investidor. Recomendou-se aos Investidores da Oferta de Varejo interessados na realização
de Pedidos de Reserva que (a) lessem cuidadosamente os termos e condições estipulados
no Pedido de Reserva especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes do Prospecto Preliminar; (b) verificassem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu
exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para
fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrassem 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;

(vi)

os Investidores da Oferta de Varejo devem ter realizado seus Pedidos de Reserva no
Período de Reserva, sendo que os Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas devem ter indicado no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada,
sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;

(vii)

como foi verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, foi vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta de
Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas;

(viii) como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
de Varejo Lock-up foi igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo
Lock-up, não houve rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes foram destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up;
(ix)

como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
de Varejo Sem Lock-up excedeu o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lockup, foi realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Investidores Oferta de Varejo
Sem Lock-up”) e, neste caso os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) úteis
contados da Data de Liquidação;
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(x)

até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor da Oferta de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico,
ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do rateio), o Preço
por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do
investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;

(xi)

até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo que tenha realizado
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (x) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor da Oferta
de Varejo não tenha estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do
Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas sob pena de, em não o
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de
Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta de Varejo;

(xii)

na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor da Oferta de
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso
(xi) acima;

(xiii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores da Oferta de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, o Investidor da Oferta de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva
devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor da Oferta de Varejo for comunicado
diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos
casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima
serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos
utilizados para divulgação deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do
anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificarse, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor da
Oferta de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento
das novas condições. Caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste item, o Pedido de Reserva, será
considerado válido e o Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor
do investimento. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos
termos do item (xi) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do pedido de
cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
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(xiv) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição da
Oferta ou de cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão
cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva
comunicará ao respectivo Investidor da Oferta de Varejo o cancelamento da Oferta, o que
poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o
Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (xi)
acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados da comunicação
do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM
400.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que adquirirem Ações no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up
não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar
de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na
alocação prioritária da Oferta de Varejo, cada Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo, ao
realizar seu Pedido de Reserva, deve ter autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up
da Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo 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 adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo 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
da Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de
Varejo serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de
forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up ou da Oferta do Segmento Private Lock-Up, diante
da impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 101 deste Prospecto Definitivo.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional foi realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido no âmbito da Oferta Não
Institucional, as Ações remanescentes foram destinadas à colocação pública junto a Investidores
Institucionais, por meio do Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
não foram admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistiu
estabelecimento de qualquer valor mínimo e máximo de investimento e cada Investidor Institucional
assumiu a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o Procedimento de
Bookbuilding.
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Tendo em vista que 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, excedeu o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de
Reserva, nos termos e condições descritos acima, tiveram prioridade no atendimento de suas
respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia,
dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, levaram em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor
atenderam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por
Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da
Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização 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, a quantidade
de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser
efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela
quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a
apresentação de boletim de subscrição e contrato de compra e venda, nos termos da Deliberação
CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. 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 do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, e na Instrução da CVM nº 560, de 27 de
março de 2015, conforme alterada, ou na Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada.
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Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400;
e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor
Institucional poderá desistir da respectiva intenção de investimento, devendo, para tanto, informar
sua decisão ao Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento
(1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo,
no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o
Investidor Institucional for comunicado diretamente pelo Coordenador da Oferta sobre a suspensão
ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos
mesmos veículos utilizados para divulgação deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a
divulgação do anúncio de retificação, o respectivo Coordenador da Oferta deverá acautelar-se e
certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor
Institucional está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições. Caso o Investidor Institucional não informe sua decisão de desistência da intenção de
investimento nos termos deste inciso, a intenção de investimento será considerada válida e o
Investidor Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos descritos acima e venha a desistir da
intenção de investimento nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis
contados do pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento.
Caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimento serão canceladas e o
Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará ao
respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional já tenha efetuado
o pagamento nos termos descritos acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do
pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento. A rescisão do Contrato de
Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º
da Instrução CVM 400.
Poderia ter sido, mas não foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Tendo em vista que foi
verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas, foi vedada a colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, tendo sido as ordens de investimento realizadas por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais
instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo
único do artigo 55. 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, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma
do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não foram considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400
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Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 9 de outubro de 2020,
nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 9 de abril de 2021,
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação foi celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), diretamente ou por meio das
Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 61 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, celebrado na mesma data de celebração do
Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizaram os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores e
Acionistas Vendedores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia e os Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências.
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O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia, bem como obriga os Acionistas
Vendedores, a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos
casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra
os Acionistas Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados
Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados
Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a
Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação
poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às 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 e no exterior.
Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que
os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 98 deste Prospecto
Definitivo.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto Definitivo.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes no Prospecto
Preliminar e neste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores da Oferta Não Institucional, ou a sua decisão 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; e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da
Instrução CVM 400, podem os Investidores da Oferta Não Institucional desistir de seus respectivos
Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descrito.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente
divulgadas por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores,
constantes na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto, mesmos
meios utilizados para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo
27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente,
por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as
16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
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Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação
de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da
comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização do Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio
de Início e a disponibilização deste Prospecto, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações da (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares) em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação,
prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na
proporção e até os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato
de Colocação:
Coordenador da Oferta

Quantidade

Coordenador Líder .......................................................................................
Bradesco BBI ...............................................................................................
BTG Pactual .................................................................................................
Itaú BBA .......................................................................................................
BB Investimentos .........................................................................................
Santander .....................................................................................................
Safra .............................................................................................................
Total .............................................................................................................

84.147.757
84.147.757
84.147.757
84.147.757
84.147.757
22.742.637
11.371.319
454.852.740

Percentual (%)
18,5%
18,5%
18,5%
18,5%
18,5%
5,0%
2,5%
100,0%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
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A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/adquirir
as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Colocação.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares),
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de
Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por
investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta
dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de
Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a
Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de
Colocação, 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, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no
artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis,
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações
no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a
Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de até
três dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua
exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações
decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos
decorrentes de 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 seis
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. 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 cancelados por força do descredenciamento
da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações 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 Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 0,1% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho
de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109,
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações;

63

(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a 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);
(f) 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 saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebraram o Contrato de Participação no Novo Mercado, por meio do qual a
Companhia às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado 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 disponibilização do Anúncio de
Início.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3,
consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Definitivo, do Formulário de Referência, 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.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e ao Acionista Vendedor a contratação de instituição para desenvolver atividades de
formador de mercado em relação às Ações. No entanto, não houve a contratação de formador de
mercado para esta Oferta.
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Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores se comprometeram, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações” na página 95 do Prospecto Definitivo.
Free Float Mínimo
A partir da data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias da Companhia serão
listadas no segmento do Novo Mercado da B3. O Contrato de Participação no Novo Mercado
somente terá efeitos a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, desde que o Valor Total
da Oferta corresponda a, no mínimo, R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), observado que,
nos seus termos, a Companhia assume a obrigação de atender a todos os requisitos do
Regulamento do Novo Mercado, dentre as quais a manutenção de uma quantidade mínima de
ações em circulação.
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em circulação (free
float mínimo) que uma companhia precisa manter a fim de ser listada no Novo Mercado, que deve
ser mantido durante todo o período em que seus valores mobiliários sejam admitidos à negociação
neste segmento, deve ser pelo menos: (a) 25% de seu capital social total, ou (b) 15% do seu
capital social total, caso o volume financeiro das ações em circulação da respectiva oferta seja
superior a R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), e desde que o volume financeiro médio
diário de negociação de suas ações (average daily trading volume ou ADTV), aferido após 18
meses do início de negociação das ações, se mantenha igual ou superior a R$25.000.000,00,
considerando os negócios realizados nos doze meses anteriores ao início da aferição.
Visto que (i) o volume total de Ações ofertadas no âmbito da Oferta representa mais de 15%, mas
menos de 25%, de seu capital social, e (ii) o volume financeiro das ações em circulação da
respectiva oferta é superior a R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), o Regulamento de
Listagem do Novo Mercado admite que a Companhia seja listada neste segmento, mas sujeita a
Companhia ao atendimento do ADTV mínimo, a ser aferido futuramente.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é Itaú Corretora de Valores S.A.
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Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimento. 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. 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 ao
investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. 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 e/ou ao mercado de varejo de moda. Ainda assim, não há qualquer
classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações ou, com relação à qual
o investimento nas Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto Definitivo, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 95 e 19, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores da Oferta Não
Institucional interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao
pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores
a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Definitivo e acesso aos anúncios e
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das
Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas
abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Grupo de Mateus S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Avenida Daniel de La Touche, 73, loja 3, Bairro Cohama
CEP 65.074-115 – São Luís, MA
At.: Sr. José Morgado Filho
Tel.: +55 (98) 2108-3518
www.ri.grupomateus.com.br (neste website, na página inicial, selecionar o ano de interesse e,
posteriormente, “Prospecto” e, por fim, clicar em “Prospecto Definitivo”).
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Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, n° 75, Torre Sul, 30° andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
do Grupo Mateus S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”)
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.309, 10° andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO
Grupo Mateus” e, posteriormente, clicar no título do documento correspondente).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações do Grupo Mateus S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”)
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Grupo Mateus S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”)
BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar
CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. João Carlos dos Santos Telles
Telefone: +55 (11) 4298-6722
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, no item “Ofertas em Andamento”, acessar
“Grupo Mateus S.A.", e, em seguida "Leia o Prospecto Definitivo")
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP.
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Grupo Mateus” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”)
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Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, n° 2.100, 17º andar
01310-930 - São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Telefone: +55 11 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, abrir a
página indicada e selecionar na oferta destacada para maiores detalhes).
Instituições Consorciadas
Este Prospecto Definitivo também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e
4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo
(www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na
tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente à
“Grupo Mateus S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo
disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/
ofertas-em-andamento – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “Grupo Mateus S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto
Definitivo”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA FORAM DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com 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.
Companhia
Grupo Mateus S.A.
www.ri.grupomateus.com.br (neste website, na página inicial, selecionar o ano de interesse e,
posteriormente, clicar no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”,
em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
do Grupo Mateus S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
(neste
website
acessar
“Ofertas Públicas” e, em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado
da Oferta).
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Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações do Grupo Mateus S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Grupo Mateus S.A.” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”).
BB–Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, no item “Ofertas em Andamento”, acessar
“Grupo Mateus S.A.", e, então, clicar no título do documento correspondente).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Grupo Mateus” e selecionar o link do documento correspondente).
Banco Safra S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, abrir a
página indicada e selecionar na oferta destacada para maiores detalhes).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em
“Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de
“Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em
Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Grupo Mateus
S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/
ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Grupo Mateus
S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Definitivo”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que
haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do
Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as
Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
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Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendam
aos investidores que estes baseiem suas decisões de investimento nas informações
constantes do Prospecto Preliminar, deste Prospecto Definitivo e do Formulário de
Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO DEFINITIVO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 19 e 95 DESTE PROSPECTO
DEFINITIVO, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta Primária e Secundária foram registradas na CVM, respectivamente, sob o n°
CVM/SRE/REM/2020/018 e n° CVM/SRE/SEC/2020/018, ambas em 9 de outubro de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
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 ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Breve Histórico do Coordenador Líder
A Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e de serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e oferecendo educação financeira para os investidores, vindo a tornar-se uma corretora de
valores em 2007.
Com o propósito de oferecer educação e de melhorar a vida das pessoas por meio de
investimentos independentes dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, e reafirmando
o sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada em mais de R$78 bilhões à época.
O Grupo XP tem as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de
investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado
de capitais, engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de
capital e assessoria financeira. Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as
marcas “Rico” (www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 clientes ativos e mais de
7.000 Agentes Autônomos em sua rede, totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking Anbima de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda no Ranking Anbima Distribuição de Renda
Fixa, detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI. Na visão
consolidada que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está classificada
em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
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Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo
CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via
Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5
bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de R$832 milhões;
follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de R$2.041
milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG Commercial
Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de reais e no IPO
do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor
de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on de Unidas no valor
de R$1.837 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de
varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%,
respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação
e execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações
de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney,
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance. Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 80 operações em todos os
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$105,251 bilhões.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no
exterior.
O Bradesco BBI apresentou no 1S19 presença significativa no mercado de capitais brasileiro,
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$2.516
milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint bookrunner
no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint bookrunner no Followon de CPFL Energia, no montante de R$3.694 milhões e joint bookrunner no Follow-on da
intermédica, no montante de R$2.666 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre de 2019
com grande destaque em renda fixa. Participou de 54 operações no mercado doméstico, em
ofertas que totalizaram mais de R$50,70 bilhões originados.
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No primeiro semestre de 2019, o Bradesco BBI teve 5 transações anunciadas com valor de
aproximadamente R$10,5 bilhões. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à
Odebrecht TransPort na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por
R$4,0 bilhões, assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0
bilhões, (iii) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição
da Somos Educação por R$1,5 bilhão; (iv) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia
Holding para a Actis por R$1,2 bilhão.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 78.521 pontos de atendimento,
destacando-se 4.581 agências. Até o primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de R$11,9
bilhões enquanto o patrimônio líquido totalizou R$133.636.476, segundo o Relatório de Análise
Econômica e Financeira da instituição.
BTG Pactual
Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
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Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014,
o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em
2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, da
Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras. Em
2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em
2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco
Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burguer King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos
follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, e do próprio
BTG Pactual, JHSF Participações, Lojas Americanas, Irani, IMC e Dimed assim como do IPO da
Mitre Realty, Estapar, Ambipar e Lojas Quero-Quero.
Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
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Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
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No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, 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.
BB Investimentos
O Banco do Brasil, em seus mais de 210 anos de existência, acumulou experiências e
pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e tornando-se parte integrante
da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas no país, ocupando pela 28ª
vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio Top of Mind 2018, do
Instituto Data Folha.
Ao final de 2018, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,47 trilhão de ativos totais,
uma base de 66,9 milhões de clientes e presença em 99,6% dos municípios brasileiros, resultado
do envolvimento de 96,8 mil funcionários, distribuídos entre 4.722 agências, 17 países e mais de
65,7 mil pontos de atendimento.
Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas
brasileiras, o Banco do Brasil criou o BB Investimentos, subsidiária integral para atuação no
mercado de capitais brasileiro. No exterior, o Conglomerado BB atua ainda por meio da Banco do
Brasil Securities LLC (Nova Iorque), BB Securities Ltd. (Londres) e BB Securities Asia Pte Ltd.
(Cingapura), com foco em investidores institucionais e de varejo.
O BB Investimentos presta assessoria aos seus clientes para a captação de recursos, por meio da
coordenação, colocação e distribuição de ativos nos mercados de renda fixa e variável, como
ações, debêntures, notas promissórias, Certificados de Potencial Adicional de Construção
(CEPAC), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento
Imobiliários (FII) e bonds. Oferece ainda soluções para financiamento via project finance e
transações estratégicas em fusões, aquisições e private equity.
No mercado doméstico de renda fixa, o BB Investimentos coordenou, até novembro de 2018, 70
emissões que totalizaram o valor de R$19,2 bilhões e 12% de market share, encerrando o período
em 3º lugar no Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado
de 2018. No mesmo período, foram estruturadas 8 operações de securitização, sendo 4 CRIs, 3
CRAs e 1 FIDC, com volume total de R$1,04 bilhão. No mercado externo, o BB Investimentos
participou da emissão de US$7,45 bilhões, lhe conferindo o 3º lugar no Ranking ANBIMA de
Emissões Externas – Totais Público & Privado, até novembro de 2018.
No mercado de renda variável, o BB Investimentos mantém posição de destaque entre os
principais intermediários em ofertas públicas de ações. No ano de 2013, atuou como coordenador
dos IPOs de Senior Solution, Bioserv, Smiles, Tupy e CPFL Renováveis, e como coordenador líder
no IPO de BB Seguridade, que lhe conferiu o prêmio Latin Finance Deals of the Year 2013, pela
realização da maior oferta inicial de ações do mundo daquele ano, no valor de R$11.47 bilhões.
Em 2014, o BB Investimentos atuou como coordenador do follow-on de Oi e do IPO da Ourofino
Saúde Animal.
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No ano de 2015 participou como coordenador do follow-on da Gerdau e, em 2016, como
coordenador do follow-on da Rumo Logística. Em 2017, atuou como coordenador dos follow-ons da
Azul, CCR, Lojas Americanas e Magazine Luiza, além dos IPOs de Azul, BR Distribuidora, IRBBrasil, Movida, Nexa Resources. Em 2018, participou do IPO de Banco Inter e follow-on da Unidas.
No ano de 2019, atuou como coordenador dos follow-ons do IRB-Brasil, BTG, Light, Movida e BB
além dos IPOs de Centauro e como coordenador líder em Neoenergia.
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“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.
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.

77

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.
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. e da
Pet Center Comércio e Participações S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via
Varejo S.A. e do Banco BTG Pactual S.A. e do Banco inter S.A. Além disso, atuou como
bookrunner nas ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A.
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Safra
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de
175 anos de tradição em serviços financeiros e presença em mais de 20 países, com atividades
nos EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Caribe. Entre as empresas financeiras
incluídas no Grupo estão o Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., o Safra National Bank of New
York e o J. Safra Sarasin Holding. Em março de 2020, o Grupo J. Safra possuía, em valores
agregados, gestão de recursos de terceiros no montante de R$1,3 trilhão.
O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco privado por total
de ativos, segundo ranking Valor 1000 divulgado em 2019 (por ativos totais). Nesta mesma data, a
gestão de recursos de terceiros totalizava R$249,5 bilhões e a carteira de crédito expandida
somava R$110,6 bilhões.
Investment Banking: atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado
doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras.
Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto às principais empresas e fundos do Brasil, tendo
conduzido operações tais como a venda da Lotten Eyes para a Amil (2016), assessoria exclusiva
na venda da Alesat para Glencore (2018) e assessoria exclusiva na venda de 43 lojas do Grupo
Pão de Açúcar para a gestora TRX (2020), configurando entres os líderes deste mercado no
primeiro semestre de 2020.
Em Fundos de Investimento Imobiliário, o Safra atuou como Coordenador do IPO e Follow-on do
HSI Malls FII, follow-on do fundo JS Real Estate Multigestão FII, IPO do fundo Vinci Offices FII e
follow-on do Vinci Logística FII e do IPO do Blue Macaw Office Fund II FII, totalizando cerca de
R$3,0 bilhões em ofertas em 2019.
Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares,
combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de
ativos e confidencialidade.
Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras
administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos
segmentos de clientes. Em abril de 2020, possuía aproximadamente R$94,6 bilhões de ativos
sob gestão.
Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice
de ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. Esta equipe é responsável
pelo acompanhamento e produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a
cobertura dos setores de Construção Civil, Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo,
dentre outros.
Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos
de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, CRI, debêntures,
FIDC, notas promissórias, dentre outros, configurando entres os líderes deste mercado.
Mercado de Capitais: em 2019, os principais destaques do Safra foram a participação na
estruturação e distribuição de operações de CRI, CRA, Debêntures de Infraestrutura, Debêntures,
Bonds, Letras Financeiras, Notas Promissórias Ações e Cotas de Fundos de Investimento listados,
totalizando mais de R$17,5 bilhões em operações para fundos de investimento e empresas dos
mais variados setores, tais como Banco RCI, CCP, Cosern, Cyrela, EDP, Engie, Gasmig, HSI,
Klabin, Log-in, Raízen, Rede D'Or, Sabesp e Vinci.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia e de sociedades controladas pela
Companhia.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior,
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta
como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço
das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
"Informações sobre a Oferta — Custos de Distribuição" na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades
de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

CDB no valor de R$144.604.047,00 e taxa equivalente a 101% do CDI;

•

Operação de Finame no valor de R$11.431.000,00, com vencimento em 2030;

•

Operação de Leasing no valor de R$28.256.000,00, com vencimento em 2025;

•

Operação de Debêntures no valor de R$251.332.000,00, com vencimento em 2026;

•

Operação CDC no valor de R$1.566.000,00, com vencimento em 2025;
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•

Cobrança com volume de R$353.819.434,00, com vigência do contrato até 2022;

•

ROF acumulado 2020 (jan-jun) no valor de R$5.849.000,00;

•

Contrato de Domicilio Bancário Cielo, com faturamento de R$1.326.000.000,00 em 2019 e
R$990.000.000,00 até junho de 2020;

•

Serviços Bradesco Expresso em 64 lojas; e

•

Parceria com Bradescard, com 150 cartões ativos.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI 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 Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Bradesco BBI 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 Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia, 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 Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e
venda a termo.
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Bradesco BBI 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 99 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 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco
BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o BTG
Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia e de sociedades controladas pela
Companhia.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
"Informações sobre a Oferta — Custos de Distribuição" na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização
de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro.
•

4 (quatro) cédulas de crédito bancário com celebrados pelo MATEUS SUPERMERCADOS
S.A. e ARMAZEM MATEUS S.A. entre 23 de julho de 2020 e 27 de agosto de 2020. Os
contratos contam com o aval do Sr. Ilson Mateus e da Holding Patrimonial Tocantins
Participações. A primeira data de vencimento para os contratos é em 13 de julho de 2022 e a
última data de vencimento é 28 de agosto de 2025. Os contratos tem taxa entre 1,5% e 2,5%.
O saldo em aberto é de aproximadamente R$8.588.354,80 na data deste Prospecto.

•

112 (cento e nove) operações de BNDES FINAME celebrados pelo MATEUS
SUPERMERCADOS S.A. entre 26 de janeiro de 2017 e 10 de julho de 2020. Os contratos
contam com alienação fiduciária de equipamentos e aval dos Sr. Ilson Mateus e da Holding
Patrimonial Tocantins Participações. A primeira data de vencimento para os contratos é em 15
de Novembro de 2021 e a última data de vencimento é 15 de agosto de 2030. Os contratos
têm taxa efetiva entre 1,00% e 3,00%. O saldo em aberto é de aproximadamente
R$37.178.312,69 na data deste Prospecto;

•

27 (oito) operações de BNDES FINAME celebrados pelo ARMAZEM MATEUS S.A. entre 15 de
novembro de 2017 e 08 de julho de 2020. Os contratos contam com alienação fiduciária de
equipamentos e aval dos Sr. Ilson Mateus e da Holding Patrimonial Tocantins Participações. A
primeira data de vencimento para os contratos é em 15 de janeiro de 2022 e a última data de
vencimento é 15 de agosto de 2030. Os contratos têm taxa efetiva entre 1,00 e 3,00. O saldo
em aberto é de aproximadamente R$7.855.339,02 na data deste Prospecto.

Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro,
diretamente e/ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais
sociedades podem ser titulares de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou lastreados
em créditos originados pela Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, adquiridos
em operações regulares de mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum
caso, os títulos e valores mobiliários adquiridos atingiram, nos últimos 12 (doze) meses, mais que
5% do capital social da Companhia.
Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a Companhia e/ou sociedades de
seu grupo econômico não possuem, na data deste Prospecto, qualquer relacionamento relevante
com o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro. Entretanto, a
Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
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O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de
retorno das Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia” deste Prospecto Definitivo.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram de ofertas públicas de títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Custos de Distribuição”, na página 45 deste Memorando, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou a sociedades de seu conglomerado financeiro cujo
cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses em relação à atuação do Itaú
BBA como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BB Investimentos
Na data deste Prospecto Definitivo, além das relações decorrentes da Oferta, o BB Investimentos
e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem os seguintes relacionamentos comerciais com
a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico:
Armazém Mateus S.A.
•

Oito linhas de financiamento com recursos do BNDES (FINAME), cujo somatório dos saldos
devedores é de, aproximadamente, R$3,2 milhões, com respectivos vencimentos finais
ocorrendo entre julho de 2021 e novembro de 2024, e taxas de juros entre 5,5% ao ano e 8,7%
ao ano.
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Mateus Supermercados S.A.
•

O BB Investimentos atuou como coordenador, na 1ª emissão de debêntures da Companhia, no
valor total de R$230 milhões, realizada em novembro de 2019. Atualmente o saldo devedor de
referida emissão é de, aproximadamente, R$232 milhões, e o vencimento final em novembro
de 2026, adquirida por sociedades do conglomerado do BB Investimentos. A remuneração é
equivalente à CDI + 2% ao ano. A operação contou com garantia real referente a cessão
fiduciária de recebíveis de cartão na proporção de 20% do saldo devedor, a cessão fiduciária
de depósitos existentes em conta da emissora junto ao Banco do Brasil, além da garantia
fidejussória do Sr. Ilson Mateus Rodrigues e da Exitus Holding S.A.

•

Carta de crédito standby contratada em outubro de 2018, cuja finalidade é garantir operação
de capital de giro contratado no exterior “4131”, com saldo em garantia atual de
aproximadamente EUR 2,7 milhões, vencimento final em outubro de 2020, e taxa de juros de
1,15% ao ano.

•

Setenta e cinco linhas de financiamento com recursos do BNDES (FINAME), cujo somatório
dos saldos devedores é de, aproximadamente, R$8,3 milhões, com respectivos vencimentos
finais ocorrendo entre novembro de 2021 e dezembro de 2024, e taxas de juros entre 2,5% ao
ano e 8,7% ao ano.

Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda.
•

Financiamento com recursos do BNDES (FINAME), cujo saldo devedor é de aproximadamente
R$350 mil, com vencimento final de julho de 2021, e taxas de juros de 8,7% ao ano.

Além dos negócios acima, a Companhia ainda mantém serviços bancários como conta corrente,
investimentos financeiros em renda fixa e variável, agenda de recebíveis, serviços de pagamentos
e recebimento, e serviços de proteção cambial (hedge). Os relacionamentos decorrentes da
prestação de serviços descritos neste parágrafo se aplicam a diversas empresas do conglomerado
econômico da Companhia.
O BB Investimentos possui em seu conglomerado econômico diversas sociedades que
eventualmente podem vir a deter participação societária na Companhia, em destaque a BB Gestão
de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BB DTVM”), uma das maiores
gestoras de recurso do país com mais de R$1 trilhão sob administração. A BB DTVM pode vir a
adquirir ações da Companhia, inclusive através presente Oferta, sendo que se eventualmente a
participação na Companhia atingir 5%, este fato será tornado público.
A Companhia e sociedades de seu grupo econômico poderão vir a contratar, no futuro, o BB
Investimentos e sociedades de seu grupo econômico para prestação de serviços financeiros,
incluindo, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações
no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e
negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de
contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia. Além disso, o BB Investimentos, no curso normal dos seus negócios e a
taxas e condições de mercado, poderá prestar serviços ou financiar direta ou indiretamente parte
ou totalidade dos recursos a serem utilizados por quaisquer eventuais investidores interessados
em adquirir ações de emissão da Companhia privadamente ou por meio de uma oferta pública de
aquisição.
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O BB Investimentos e sociedades de seu grupo econômico 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 de total return swap). O BB Investimentos e sociedades de seu grupo
econômico podem adquirir ações da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ou outros termos da Oferta, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Restrita. 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” deste Prospecto Definitivo.
O BB Investimentos e sociedades de seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o BB Investimentos e sociedades de seu grupo econômico poderão: (i)
executar atividade de estabilização; (ii) alienar total ou parcialmente ações para efetivar a Garantia
Firme de Liquidação; (iii) negociar por conta e ordem de terceiros ou administrar de forma
discricionária carteiras suas, podendo mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (iv) realizar
operações claramente destinadas a acompanhar índice de ações, certificado ou recibo de valores
mobiliários; (v) realizar operações destinadas a proteger posições assumidas em derivativos
contratados com terceiros; (vi) realizar operações como formador de mercado (vii) 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 de emissão da Companhia; e (viii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do BB Investimentos 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.
Além da emissão de debêntures listada anteriormente, nos últimos 12 meses, o BB Investimentos e
sociedades de seu grupo econômico não participaram em: (i) ofertas públicas de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia e sociedades de seu grupo econômico; e (ii) operações
relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo a Companhia e
sociedades de seu grupo econômico.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente à data deste Prospecto Definitivo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da presente Oferta, conforme prevista na
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto Definitivo, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao BB Investimentos e sociedades de seu
grupo econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao preço por ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do BB
Investimentos como instituição intermediária da presente Oferta. Ainda, a Companhia declara que
não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o BB Investimentos ou
qualquer sociedade integrante de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Santander e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos comerciais com a
Companhia (e das sociedades de seu grupo econômico, conforme aplicável):
•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Santander em operações de Depósito a
Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa, no valor aproximado, em junho de 2019, de
R$273.864.000,00, com taxa média de 101% CDI;

•

Operação de capital de giro celebrada com a Mateus Supermercados S.A., com saldo de
R$150.000.000,00 na data de celebração de 27 de maio de 2020, com taxa de CDI+0,35% ao
mês, garantida por aval, com data de vencimento final em 02 de maio de 2025;

•

Operações de Leasing, com pagamentos mensais, com saldo total em junho 2019 de
R$37.513.900,00, com taxas entre 0,77% ao mês e 0,90% ao mês, garantidas pelo próprio
bem e com vencimentos finais entre outubro de 2021 e junho de 2025; sendo deste montante
R$22.129.819,00 junto à Mateus Supermercados S.A., R$8.288.793,00 junto à Armazém
Mateus S.A., R$4.816.640,00 junto à Posterus Supermercados Ltda. e R$2.278.649,00 junto à
Industria de Pães e Massas Mateus Ltda.;

•

Operações BNDES Finame contratadas entre 9 de maio de 2019 e 22 de janeiro de 2020 pela
Posterus Supermercados Ltda., com saldo de R$5.942.300,00 em junho de 2020, com
vencimento entre maio de 2024 e fevereiro de 2027, sendo as operações garantidas pelo
próprio bem;

•

Serviço de depósito de numerário em espécie através de serviço de carro forte (contratação
direta das transportadoras pela Companhia). O Santander recolhe em média um volume anual
de R$98 milhões com a tarifa de custódia de 0,10% flat sobre o saldo recolhido mensalmente,
não existindo garantias vinculadas;

•

O Santander realiza em média um volume 11.500 pagamentos processados por ano
(TED/DOC e transferências entre contas do Santander), o que corresponde a um volume
financeiro de R$442 milhões, não existindo garantias vinculadas; e

•

Serviço de recebimento através de Cobrança (emissão de Boletos Bancários). O Santander
emite em média 1,8 milhões de boletos ao ano, o que corresponde a um volume financeiro de
R$3,5 bilhões. Deste montante são liquidados em média 132 mil de boletos ao ano, o que
soma um volume financeiro de R$102 milhões, não existindo garantias vinculadas.

Além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, o Santander e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. A Companhia e/ou sociedades por ela controladas poderão vir a contratar, no futuro, o
Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras
usuais, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, extensão de linha de
crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, prestação de serviços de
formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das nossas atividades.
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O Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações de derivativos tendo as Ações como ativo de referência de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra
o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações com total return swap).
Nesse sentido, o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir
Ações na presente Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, conforme
permitido na alínea “e” do inciso II do artigo 48 da Instrução CVM 400, o que poderá afetar a
demanda, preço ou outras condições da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a
Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia” na página 99 deste Prospecto.
O Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram nos 12 meses
antecedentes ao protocolo do pedido de registro da Oferta de ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia ou sociedades por ela controladas e, exceto pelo disposto
acima, tampouco de operações de financiamento ou reestruturações societárias envolvendo a
Companhia ou sociedades por ela controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta - Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander ou a sociedades de seu
conglomerado econômico ou cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. A Companhia
declara que não há qualquer conflito de interesse referente 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 Safra
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Banco Safra S.A. e as
demais sociedades de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos
comerciais relevantes com a Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico:
Relacionamento comercial
•

Serviços relacionados a pagamento de obrigações (tributos / fornecedores), com 66.150
pagamentos efetuados e valor agregado de R$972,80 milhões em 31 de julho de 2020. Esta
prestação de serviço não possui prazo de vencimento e nem garantia prestada.

•

Serviços de cobrança registrada com quantidade de 734 títulos emitidos e saldo total de
R$31,78 milhões em 31 de julho de 2020. Esta prestação de serviço não possui prazo de
vencimento e nem garantia prestada;

Operações financeiras
•

Operações de crédito no valor de R$42,02 milhões distribuídos entre leasing, operações com o
BNDES, Giro Mútuo, Cessão e Cheque Empresarial, com garantias entre as diversas
empresas do grupo. O Grupo tem um limite aprovado de R$138 milhões. Data base: em 31 de
julho de 2020.

•

Aplicação em Certificados de Depósitos Bancários (CDB) que totalizam R$63,45 milhões. Data
base: em 31 de julho de 2020;
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Além do relacionamento relativo à Oferta e o descrito acima, o Banco Safra S.A. e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer relacionamento adicional
relevante com a Companhia. Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Banco Safra
S.A. e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras
usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Banco Safra S.A. e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderá negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis
em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Banco Safra S.A. 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 de emissão da
Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Banco Safra S.A. 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 Banco Safra S.A. e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência, 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 (incluindo operações de total return swap). No âmbito da Oferta, o Banco
Safra S.A. e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta 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 ou ações da Companhia”, na página 99 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Banco Safra S.A. e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por
suas controladas e coligadas.
Além das operações mencionadas acima, nos últimos 12 meses, o Banco Safra S.A. e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico, não transacionou, de qualquer forma, quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações
Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pela Companhia ao Banco Safra S.A. e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Banco Safra S.A. poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo,
entre outras, investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/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 Coordenador Líder
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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 grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou
outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários para os Acionistas
Vendedores, incluindo, entre outros, conta corrente operações de crédito pessoal e cartão de crédito.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo,
entre outras, investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/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 Bradesco BBI poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e seu respectivo grupo
econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo,
entre outras, investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual e/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 BTG Pactual poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Itaú BBA e seu respectivo grupo
econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BB Investimentos
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o BB Investimentos
e/ou outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários para os
Acionistas Vendedores, incluindo, entre outros, conta corrente operações de crédito pessoal e
cartão de crédito, consultoria e gestão financeira e investimentos.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o BB Investimentos e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo,
entre outras, investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BB Investimentos e/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 BB Investimentos
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do BB Investimentos como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o BB Investimentos ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não
há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o BB
Investimentos ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Santander e seu respectivo grupo
econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander e/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 de estabilização de Preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Santander como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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 Safra
Na data deste Prospecto, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades integrantes do seu grupo
econômico não possuem relacionamento com o Banco Safra S.A. e demais sociedades do seu
grupo econômico.
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Banco Safra S.A. e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Banco Safra S.A. e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Banco Safra S.A. e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de
operações financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O Banco Safra S.A. e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Banco Safra S.A. e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou
alienar quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Banco Safra S.A. no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Banco Safra S.A. e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Banco Safra S.A. como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Banco Safra S.A. ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Banco Safra S.A. ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Banco Safra S.A. e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico, que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Banco
Safra S.A. como instituição intermediária da Oferta.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 19 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 457 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, situação reputacional, resultados operacionais, fluxos de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por
quaisquer desses riscos e 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 de outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte
substancial ou todo o seu investimento nas Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que,
atualmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores acreditam que poderão afetar a Companhia
de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia
ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente são considerados irrelevantes, também podem
prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou 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 das 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 “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 457 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do
coronavirus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global
e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira,
impactando o mercado de negociação das ações de nossa emissão
Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo do COVID-19) podem ter um efeito adverso no
mercado de capitais global, na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das
ações de nossa emissão. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como
zika vírus, vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa,
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.
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Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração
significou o reconhecimento pela OMS de que o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS
desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo,
a fim de controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas,
incluindo quarentena e lockdown, restrições à 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. No Brasil, alguns estados e
munícipios, incluindo das localidades em que possuímos lojas, seguiram essas providências,
adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e
o isolamento social, que resultaram no fechamento de parques, shoppings e demais espaços
públicos.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do
surto do COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações de nossa emissão não atingirá
patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de
nossa emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode
dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro
e em termos aceitáveis.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela
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 e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade
dos investidores de vender as ações 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 de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e
mantido, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente
impactado.
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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. Como exemplo, em
31 de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$4,8 trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de
2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez
principais ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de
mercado da B3 em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma
capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e
um volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter
efeito substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de
as ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um
mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da
Companhia pode ser negativamente impactado.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e do período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações ordinárias de emissão
da Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma 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, ler seção “Informações Sobre a Oferta –
Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 65 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 da Oferta feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja o 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, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará, imediatamente, de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o
referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores,
eventualmente depositados, serão devolvidos sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja
alíquota atual equivalente a zero venha a ser majorada. Para maiores informações, ler seção
“Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 63 deste Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá 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.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação foi 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 adquirirem Ações por meio da Oferta receberão um valor
significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta. Para mais
informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 104
deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior.
A Oferta compreenderá a distribuição secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os
esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e 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 emitem 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, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se
envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os
negócios da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da
América Latina e de outras economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam
diferentes em cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o
mercado de capitais de outros países a sofrer flutuações, de forma a impactar, mesmo que
indiretamente, a Companhia.
Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da
América Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do
volume de moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma recessão
prolongada, seguida por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de proceder ao
pagamento de sua dívida pública. A crise econômica na Argentina afetou negativamente a
percepção dos investidores em valores mobiliários brasileiros por vários anos. Crises econômicas
ou políticas na América Latina ou em outros mercados emergentes podem afetar de maneira
significativa a percepção dos riscos inerentes ao investimento na região, inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado
existentes nos Estados Unidos. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente
afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas
variações dos principais índices de ações norte-americanos, assim como ocorrido em 2008,
quando o mercado nacional foi fortemente afetado pelo desempenho do mercado de capitais
norte-americano. Acontecimentos em outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o
valor de mercado das ações de emissão da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir
totalmente o acesso da Companhia aos mercados de capitais e ao financiamento de suas
operações no futuro em termos aceitáveis.
A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e
o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), 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.
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, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionista Vendedores
e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos
Prospectos e/ou do Formulário de Referência.
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Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou o Acionista Vendedor
em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, a CVM poderá a
seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas
com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente
alteração de seu cronograma, podendo também arquivar o pedido de registro da Oferta.
Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber
dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado
para absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por
Ações, e poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho
de Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista
as condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações ordinárias
poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor
e a liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão
passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada
no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos
resultados da Companhia.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado
doméstico.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos acionistas controladores,
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta (sem considerar as Ações Suplementares), os
acionistas controladores serão titulares de, ao menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Dessa forma, os atuais acionistas controladores, por meio de seu poder
de voto nas assembleias gerais, continuarão capazes de influenciar fortemente ou efetivamente
exercer o poder de controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira
divergente em relação aos interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias de
emissão da Companhia.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os
valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os
valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os
resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto.
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Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up ou do Segmento Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e da Oferta do Segmento Private Lock-up se
comprometeram, durante o período de 45 e 70 dias, conforme o caso, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia
de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up e da Oferta do Segmento Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar
de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo e do Segmento Private aplicável e
tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo e do Segmento Private Lock-up
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou
indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$8,97, os recursos líquidos captados pela Companhia com a
Oferta Primária serão de aproximadamente R$2.842,0 milhões, após a dedução das comissões e
das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária
para expansão orgânica.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Destinação
Expansão orgânica ...........................................................
Total .................................................................................
(1)
(2)
(3)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos
(em R$)

2.842.049.024,19
2.842.049.024,19

100%
100%

Com base no Preço por Ação de R$8,97.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.

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, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos
obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva
utilização.
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 mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação
patrimonial 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, composta por empréstimos e
financiamentos e financiamentos por arrendamento (circulante e não circulante) e patrimônio
líquido da Companhia em 30 de junho de 2020, indicando: (i) a situação real em 30 de junho de
2020; e (ii) a posição ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos provenientes da
Oferta Primária (sem considerar as Ações Suplementares), estimados em aproximadamente
R$2.842,0 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das nossas
demonstrações contábeis consolidadas, contidas nas suas Informações Financeiras Trimestrais ITR, referente ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. Os investidores devem ler
a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10.
Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia.
Em 30 de junho de 2020
Real
Ajustado Pós-Oferta(1)(2)
(em milhares de R$)
(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos circulante.............................................
Debêntures circulante ...........................................................................
Empréstimos e financiamentos não circulante......................................
Debêntures não circulante ....................................................................
Total do Patrimônio Líquido ..............................................................
Capitalização Total(3) ...........................................................................
(1)
(2)

19.625,00
29.884,00
516.638,00
458.906,00
2.316.159,00
3.341.212,00

19.625,00
29.884,00
516.638,00
458.906,00
5.158.208,02
6.183.261,02

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária, estimados em R$2.842,0 milhões, após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no Preço por Ação.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e financiamento por arrendamento (circulante e não circulante)
e o total do patrimônio líquido.

A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta Secundária, visto que
tais recursos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização total da
Companhia desde 30 de junho de 2020.
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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 pago pelos investidores no âmbito da
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação da Companhia imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$2.316,2 milhões e o
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$1,24. Os referidos valores
patrimoniais por ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido
pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Considerando a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação, e
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o
patrimônio líquido da Companhia seria de R$5.158,2 milhões, representando um valor patrimonial de
R$2,34 por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significa um aumento imediato no valor do
patrimônio líquido por ação ordinária de R$1,10 para os acionistas existentes e uma diluição imediata
no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$6,63 para os novos investidores que
subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o
Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil por ação ordinária
imediatamente após a Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e
das despesas da Oferta, veja a Seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página
45 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em
seu patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, considerando os impactos da realização da Oferta
Primária:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ........................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 30 de junho de 2020 ...................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2020 Ajustado para
Refletir a Oferta.......................................................................................................
Aumento do Valor Contábil Patrimonial Líquido por Ação Atribuído aos Atuais
Acionistas................................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos
investidores(2) ..........................................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(3) .................................................
(1)
(2)
(3)

8,97
1,24
2,34
1,10
6,63
73,9%

Com base no preço por Ação de R$8,97.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da
Companhia e foi fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento manifestadas por
Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito
do Procedimento de Bookbuilding. Para informações detalhadas sobre o procedimento de fixação
do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página
41 deste Prospecto.
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.
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Plano de Outorga de Ações
Em 13 de agosto de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou os termos do
Plano de Opções de Compra de Ações (“Plano de Opções”). O Plano de Opções tem por objeto a
outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia a administradores, empregados
ou prestadores de serviços da Companhia, ou outra sociedade sob o seu controle, os quais serão
eleitos pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, a seu exclusivo critério.
Nos termos do Plano de Opções, poderão ser criados, aprovados e/ou cancelados pelo Conselho
de Administração Programas de outorga de opções, nos quais serão definidos: (i) os participantes;
(ii) a quantidade de opções outorgada a cada participante; (iii) o prazo de exercício das opções; e
(iv) demais termos e condições aplicáveis às opções, incluindo, sem limitação, prazos de carência,
restrições à transferência e condições para exercício.
Os participantes indicados, observadas as regras e condições definidas em cada Programa,
receberão opções de compra de ações em número definido pelo Conselho de Administração,
sendo que cada opção de compra atribui ao seu titular o direito à aquisição de uma ação ordinária
de emissão da Companhia, conforme os termos e condições estabelecidos no respectivo Programa
e no contrato de opção.
O Plano de Opções será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá delegar tal
função, em parte ou no todo, a um comitê por ele indicado (“Comitê”). Na medida em que for
permitido por lei e pelo estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração e/ou o Comitê,
conforme aplicável, terão amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas
para a administração do Plano de Opções, incluindo: (a) a criação e/ou modificação de Programas,
bem como a aplicação de normas gerais relativas à outorga de opções e a solução de dúvidas de
interpretação do Plano de Opções; (b) a eleição dos participantes e a autorização para outorgar
opções em seu favor, estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas; (c) a
aprovação dos contratos de opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos
participantes, observadas as determinações do Plano de Opções; e (d) a emissão de novas ações
ordinárias dentro do limite do capital autorizado ou a autorização para alienação de ações mantidas
em tesouraria para satisfazer o exercício de opções outorgadas, nos termos do Plano de Opções e
da ICVM 567.
A quantidade máxima de ações que podem ser objeto de outorga de opções (considerando em
conjunto outros planos de entrega de opções ou ações de emissão da Companhia, tal como o
Plano de Ações Restritas, conforme descrito abaixo), equivale a 5% das ações representativas do
capital social total da Companhia imediatamente após a liquidação da Oferta.
Exceto se definido de forma diversa pelo Conselho de Administração, para as outorgas de opções
que forem realizadas dentro do prazo de seis meses contados da data da liquidação da Oferta, o
preço de exercício de cada opção será equivalente ao Preço por Ação na Oferta. Para as outorgas
de opções subsequentes, o preço de exercício será equivalente à média ponderada das cotações
das ações de emissão da Companhia em determinado número de pregões na B3 imediatamente
anteriores à data de outorga, conforme definido pelo Conselho de Administração.
A eficácia do Plano de Opções está sujeita, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à ocorrência
da oferta pública inicial da Companhia na B3 até 31 de dezembro de 2020.
Para maiores informações do Plano, vide item 13.4 do Formulário de Referência.
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Adicionalmente, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13
de agosto de 2020 um Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas (“Plano de Ações
Restritas”). Com o propósito de satisfazer a outorga de ações restritas nos termos do Plano de
Ações Restritas, a Companhia, sujeito à lei e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas
em tesouraria, por meio de operação privada, sem custo para os participantes. Alternativamente,
caso não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer a entrega das ações restritas, a
Companhia poderá optar por realizar o pagamento referente às ações restritas em dinheiro,
observando os critérios de preço fixados no Plano de Ações Restritas. Dessa forma, o Plano de
Ações Restritas não implicará em diluição adicional aos atuais acionistas da Companhia ou aos
novos acionistas.
O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, assumindo a outorga e exercício da
totalidade das opções previstas no Plano de Opções, com base no patrimônio líquido da
Companhia em 30 de junho de 2020.
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação ..........................................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 30 de junho de 2020 ...................
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 30 de junho de 2020 ajustado para refletir
a Oferta e o exercício da totalidade das Opções previstas no Plano .....................
Aumento do Valor Contábil Patrimonial Líquido por Ação Atribuído aos Atuais
Acionistas................................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos
investidores(1) ..........................................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(2) .................................................
(1)
(2)

8,97
1,24
2,23
0,99
6,74
75,1%

Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação 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.

Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou o seguinte aumento de capital:

Data do
Aumento

Subscritor/
Adquirente

Valor total da
emissão (R$)

Tipo de
Aumento

Total de
Ações
Ordinárias/
Preferências

30/06/2020

Controladores

R$886.106.218,00

Subscrição
particular

886.106.218

0,97245962

1,00

1,00

R$ por
unidade

30/06/2020

Controladores

R$66.521.940,00

Subscrição
particular

66.521.940

0,03701200

1,00

1,00

R$ por
unidade

Subscrição/
Capital
anterior

Preço de
emissão
(R$)

Preço
Pago
(R$)

Fator
cotação

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, veja o item
“17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Não foram realizados grupamentos ou desdobramentos pela Companhia nos últimos três
exercícios sociais e no exercício social corrente.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 13 DE
AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, REALIZADA EM 8
DE OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DA COMPANHIA REFERENTES AO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA COMPANHIA
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020

RELATIVAS

AO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA COMPANHIA RELATIVAS AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480

107

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

108

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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&$3Ë78/2,
'(120,1$d26('(2%-(7262&,$/('85$d2


$UWLJR
*5832 0$7(86 6$ ³&RPSDQKLD´  p XPD VRFLHGDGH SRU Do}HV TXH VH UHJH SHOR
SUHVHQWH (VWDWXWR 6RFLDO H SHODV GLVSRVLo}HV OHJDLV DSOLFiYHLV HP HVSHFLDO D /HL Q  GH  GH
GH]HPEURGHHVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ HR5HJXODPHQWRGR
1RYR 0HUFDGR GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR´ H ³%´
UHVSHFWLYDPHQWH 

$UWLJR
$&RPSDQKLDWHPVHGHQD$YHQLGD'DQLHOGH/D7RXFKHQ/RMDEDLUUR&RKDPD
QDFLGDGHGH6mR/XtV(VWDGRGR0DUDQKmR&(3SRGHQGRSRUGHOLEHUDomRGD'LUHWRULDH
DWHQGLGRVRVUHTXLVLWRVOHJDLVFDEtYHLVDEULUWUDQVIHULUHH[WLQJXLUHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRX
GRH[WHULRUDJrQFLDVILOLDLVVXFXUVDLVHUHSUHVHQWDo}HV

$UWLJR
$&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRVRFLDO

D
KROGLQJV GH LQVWLWXLo}HV QmR ILQDQFHLUDV SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO GH RXWUDV VRFLHGDGHV QD
FRQGLomRGHDFLRQLVWDVyFLDRXTXRWLVWDHPFDUiWHUSHUPDQHQWHRXWHPSRUiULRFRPRFRQWURODGRUDRX
FROLJDGDTXHWHQKDPRVVHJXLQWHVREMHWRVVRFLDLV

L
GLVWULEXLomRFRPpUFLRDWDFDGLVWDHYDUHMLVWDLQGXVWULDOL]DomRLPSRUWDomRHH[SRUWDomR
GHDUWLJRVPDWHULDLVSURGXWRVHRXPHUFDGRULDVHPJHUDOSULPiULRVHLQGXVWULDOL]DGRV

LL
H[SORUDomRGHVXSHUPHUFDGRVHORMDVGHGHSDUWDPHQWRVUHVWDXUDQWHVHODQFKRQHWHV

LLL
H[SORUDomRGDDWLYLGDGHGHFRUUHVSRQGHQWHEDQFiULRLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGR
D L  UHFHELPHQWRV SDJDPHQWRV H RXWUDV DWLYLGDGHV GHFRUUHQWHV GH FRQWUDWRV GH
VHUYLoRV PDQWLGRV SHOD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV LL  UHFHSomR H
HQFDPLQKDPHQWR GH SURSRVWDV GH IRUQHFLPHQWR GH FDUW}HV GH FUpGLWR LLL  VHUYLoRV
VXSOHPHQWDUHVSDUDROHYDQWDPHQWRGHGDGRVFDGDVWUDLVHGRFXPHQWDomREHPFRPR
FRQWUROH H SURFHVVDPHQWR GH GDGRV LY  SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH DGPLQLVWUDomR GH
FDUW}HV YDOH DOLPHQWDomR UHIHLomR H RXWURV FDUW}HV TXH GHFRUUDP GDV DWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDRVHXREMHWRVRFLDO Y VHUYLoRVUHODFLRQDGRVDFREUDQoDVUHFHELPHQWRV
RXSDJDPHQWRVHP JHUDO GHWtWXORV FRQWDVRX FDUQrVGHFkPELRGHWULEXWRV HSRU
FRQWD GH WHUFHLURV LQFOXVLYH RV HIHWXDGRV SRU PHLR HOHWU{QLFR DXWRPiWLFR RX SRU
PiTXLQDVGHDWHQGLPHQWR YL IRUQHFLPHQWRGHSRVLomRGHFREUDQoDUHFHELPHQWRRX
SDJDPHQWR YLL HPLVVmRGHFDUQrVILFKDVGHFRPSHQVDomRLPSUHVVRVHGRFXPHQWRV
HPJHUDO

LY
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHVWDFLRQDPHQWRHVWDGLDHJXDUGDGHYHtFXORV

Y
DWLYLGDGHVGHLQWHUPHGLDomRHDJHQFLDPHQWRGHVHUYLoRVHQHJyFLRVHPJHUDOH[FHWR
LPRELOLiULRV

YL
D H[SORUDomR GH VHUYLoRV GH FRPXQLFDomR SXEOLFLGDGH HP JHUDO H SURSDJDQGD
HODERUDomR GH HVWUDWpJLDV H DQiOLVHV GR FRPSRUWDPHQWR VHWRULDO GH YHQGDV GH
SURPRo}HVHVSHFLDLVHGHSXEOLFLGDGHUHDOL]DomRGHHVWXGRVDQiOLVHVSODQHMDPHQWRH
SHVTXLVDVGHPHUFDGR

E
DOXJXHOGHLPyYHLVSUySULRVHRDUUHQGDPHQWRHVXEDUUHQGDPHQWRGHEHQVPyYHLVGHWHUFHLURV

3DUiJUDIRÒQLFR$&RPSDQKLDSRGHUiH[SORUDURXWURVUDPRVGHDWLYLGDGHDILQVRXFRPSOHPHQWDUHV
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DRREMHWRH[SUHVVRQR$UWLJREHPFRPRGHWHUSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRV
HPRXWUDVVRFLHGDGHVQR3DtVRXQRH[WHULRU

$UWLJR
&RP R LQJUHVVR GD &RPSDQKLD QR VHJPHQWR HVSHFLDO GH OLVWDJHP GHQRPLQDGR 1RYR
0HUFDGR GD % ³1RYR 0HUFDGR´  VXMHLWDPVH D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO TXDQGR LQVWDODGR jV GLVSRVLo}HV GR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$UWLJR
2SUD]RGHGXUDomRGD&RPSDQKLDpLQGHWHUPLQDGR

&$3Ë78/2,,
&$3,7$/62&,$/

$UWLJR
2 FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD WRWDOPHQWH VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR p GH
5 XPELOKmRRLWRFHQWRVHVHVVHQWDHWUrVPLOK}HVRLWRFHQWRVHYLQWHHQRYHPLO
FHQWR H QRYHQWD H VHLV UHDLV  GLYLGLGR HP  XP ELOKmR RLWRFHQWRV H VHVVHQWD H WUrV
PLOK}HVRLWRFHQWDVHYLQWHHQRYHPLOFHQWRHQRYHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDV
HVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDO

3DUiJUDIR &DGDDomRRUGLQiULDGiGLUHLWRDXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD
&RPSDQKLD

3DUiJUDIR 7RGDV DV Do}HV GD &RPSDQKLD VmR HVFULWXUDLV PDQWLGDV HP FRQWDV GH GHSyVLWR HP
QRPHGHVHXVWLWXODUHVMXQWRjLQVWLWXLomRILQDQFHLUDDXWRUL]DGDSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
³&90´ FRPTXHPD&RPSDQKLDPDQWHQKDFRQWUDWRGHFXVWyGLDHPYLJRUVHPHPLVVmRGHFHUWLILFDGRV
2 FXVWR GR VHUYLoR GH WUDQVIHUrQFLD GD SURSULHGDGH GDV Do}HV HVFULWXUDLV SRGHUi VHU FREUDGR
GLUHWDPHQWH GR DFLRQLVWD SHOD LQVWLWXLomR GHSRVLWiULD FRQIRUPH YHQKD D VHU GHILQLGR QR FRQWUDWR GH
HVFULWXUDomRGHDo}HVVHQGRUHVSHLWDGRVRVOLPLWHVLPSRVWRVSHODOHJLVODomRYLJHQWH


$UWLJR
$&RPSDQKLDHVWiDXWRUL]DGDDDXPHQWDURFDSLWDOVRFLDODWpROLPLWHGH
VHLVFHQWDVPLOK}HV Do}HVRUGLQiULDVDGLFLRQDLVH[FOXtGDVDVDo}HVMiHPLWLGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDORXUHIRUPDHVWDWXWiULDQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV ³&DSLWDO$XWRUL]DGR´ 

3DUiJUDIR 2DXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOQRVOLPLWHVGR&DSLWDO$XWRUL]DGRVHUiUHDOL]DGRSRUPHLR
GDHPLVVmRGHDo}HVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXE{QXVGHVXEVFULomRPHGLDQWHGHOLEHUDomR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHPFRPSHWLUiHVWDEHOHFHUDVFRQGLo}HVGDHPLVVmRLQFOXVLYHSUHoR
SUD]RHIRUPDGHVXDLQWHJUDOL]DomR2FRUUHQGRVXEVFULomRFRPLQWHJUDOL]DomRHPEHQVDFRPSHWrQFLD
SDUDRDXPHQWRGHFDSLWDOVHUiGD$VVHPEOHLD*HUDORXYLGRR&RQVHOKR)LVFDOFDVRLQVWDODGR

3DUiJUDIR 2 OLPLWH GR &DSLWDO $XWRUL]DGR GHYHUi VHU DXWRPDWLFDPHQWH DMXVWDGR HP FDVR GH
JUXSDPHQWRRXGHVGREUDPHQWRVGHDo}HV

$UWLJR
$ &RPSDQKLD SRGHUi HPLWLU Do}HV GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV H E{QXV GH
VXEVFULomRGHQWURGROLPLWHGR&DSLWDO$XWRUL]DGREHPFRPRRXWRUJDURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVFRP
H[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVDQWLJRVDFLRQLVWDVRXFRPUHGXomRGRSUD]RSDUDVHXH[HUFtFLR
GHTXHWUDWDRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXDQGRDFRORFDomRIRUIHLWD
PHGLDQWHYHQGDHPEROVDGHYDORUHVRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXDWUDYpVGHSHUPXWDSRUDo}HVHP
RIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXDLQGDSDUDID]HUIUHQWHDSODQRVGHRXWRUJDGHRSomRGH
FRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$UWLJR
$&RPSDQKLDSRGHUiSRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGTXLULUDVSUySULDV
Do}HVSDUDSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULDHSRVWHULRUDOLHQDomRRXFDQFHODPHQWRLQFOXVLYHQRkPELWRGR
SODQR GH RSomR GH FRPSUD RX VXEVFULomR GH Do}HV DSURYDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO RX SDUD
FDQFHODPHQWRDWpRPRQWDQWHGDVUHVHUYDVGHOXFURRXFDSLWDOH[FHWRDVUHVHUYDVOHJDLVGHOXFURVD
UHDOL]DU HVSHFLDO GH GLYLGHQGRV REULJDWyULRV QmR GLVWULEXtGR H LQFHQWLYRV ILVFDLV VHP GLPLQXLomR GR
FDSLWDOVRFLDOREVHUYDGDVDVQRUPDVH[SHGLGDVSHOD&90HGHPDLVGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHV

63Y
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DSOLFiYHLV

&$3Ë78/2,,,
$66(0%/(,$*(5$/

$UWLJR $$VVHPEOHLD*HUDOpRyUJmRGHOLEHUDWLYRGD&RPSDQKLDTXHUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWH
XPDYH]SRUDQRGHQWURGRV TXDWUR SULPHLURVPHVHVDSyVRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUD
GHOLEHUDU VREUH DV PDWpULDV SUHYLVWDV QR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H
H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVRH[LJLUHP

3DUiJUDIR 4XDQWR j FRQYRFDomR LQVWDODomR H GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO DSOLFDPVH DV
UHJUDV SUHYLVWDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QD UHJXODPHQWDomR GD &90H GHPDLV SUHVFULo}HV
OHJDLVSHUWLQHQWHVEHPFRPRDVGLVSRVLo}HVGRSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDO

$UWLJR
$ $VVHPEOHLD *HUDO VHUi LQVWDODGD H SUHVLGLGD SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRXQDVXDDXVrQFLDRXLPSHGLPHQWRSHOR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RXDLQGDQDDXVrQFLDGR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRURXWURLQGLYtGXRSUHVHQWH
LQGLFDGR SHOD PDLRULD GR FDSLWDO VRFLDO SUHVHQWH R TXDO HVFROKHUi GHQWUH RV SUHVHQWHV DTXHOH TXH
H[HUFHUiDIXQomRGHVHFUHWiULRTXHSRGHUiVHUDFLRQLVWDRXQmRGD&RPSDQKLD

$UWLJR
&RPSHWHH[FOXVLYDPHQWHj$VVHPEOHLD*HUDODOpPGDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHP
OHLRXQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

D
IL[DU R OLPLWH JOREDO DQXDO GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD
'LUHWRULDDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGRREVHUYDGRTXHFDEHUiDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUHDGLVWULEXLomRLQGLYLGXDOGDUHPXQHUDomRGRSUySULR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHVHLQVWDODGRGR&RQVHOKR)LVFDO

E
DSUHVHQWDUSHGLGRVGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDORXGHDXWRIDOrQFLD

F
DWULEXLU ERQLILFDo}HV HP Do}HV H GHFLGLU VREUH HYHQWXDLV JUXSDPHQWRV H GHVGREUDPHQWRV GH
Do}HV

G
DSURYDUSODQRVGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV
H D SHVVRDV QDWXUDLV TXH SUHVWHP VHUYLoRV j &RPSDQKLD DVVLP FRPR DRV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHSHVVRDVQDWXUDLVTXHSUHVWHPVHUYLoRVDRXWUDVVRFLHGDGHVTXHVHMDPFRQWURODGDV
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD

H
GHOLEHUDUVREUHDXPHQWRRXUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOEHPFRPRTXDOTXHUGHFLVmRTXHHQYROYD
D UHFRPSUD UHVJDWH RX DPRUWL]DomR GH Do}HV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV GLVSRVLo}HV GHVWH
(VWDWXWR6RFLDOH[FHWXDGDDGLVSRVLomRSUHYLVWDQR3DUiJUDIRGR$UWLJRGHVWH(VWDWXWR6RFLDO

I
REVHUYDGDV DV FRPSHWrQFLDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GLVSRVWDV QR LWHP P  GR $UWLJR
GHVWH(VWDWXWR6RFLDOGHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUHPLVVmRGHDo}HVRXWtWXORVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HV

J
GLVSHQVDU D UHDOL]DomR GH RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV ³23$´  SDUD VDtGD GR 1RYR
0HUFDGR

3DUiJUDIRÒQLFR$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiVXVSHQGHURH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVLQFOXVLYHRGHYRWR
GRDFLRQLVWDTXHGHL[DUGHFXPSULUREULJDomROHJDORXHVWDWXWiULD

$UWLJR
$$VVHPEOHLD*HUDOHYHQWXDOPHQWHFRQYRFDGDSDUDGLVSHQVDUDUHDOL]DomRGH23$SDUD
VDtGDGR1RYR0HUFDGRGHYHUiVHULQVWDODGDHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVTXH
UHSUHVHQWHPQRPtQLPR GRLVWHUoRV GRWRWDOGDV$o}HVHP&LUFXODomR&DVRUHIHULGRTXyUXPQmR
VHMD DWLQJLGR D $VVHPEOHLD *HUDO SRGHUi VHU LQVWDODGD HP VHJXQGD FRQYRFDomR FRP D SUHVHQoD GH
TXDOTXHU Q~PHUR GH DFLRQLVWDV WLWXODUHV GH $o}HV HP &LUFXODomR $ GHOLEHUDomR VREUH D GLVSHQVD GH
UHDOL]DomRGD23$GHYHRFRUUHUSHODPDLRULDGRVYRWRVGRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGH$o}HVHP&LUFXODomR
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SUHVHQWHVQD$VVHPEOHLD*HUDOFRQIRUPHGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

3DUiJUDIRÒQLFR3DUDILQVGHVWH$UWLJR³$o}HVHP&LUFXODomR´VLJQLILFDPWRGDVDVDo}HVHPLWLGDV
SHOD&RPSDQKLDH[FHWXDGDVDVDo}HVGHWLGDVSHOR V DFLRQLVWD V FRQWURODGRU HV SRUSHVVRDVDHOH
YLQFXODGDVSRUDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHDTXHODVHPWHVRXUDULD

&$3Ë78/2,9
'$$'0,1,675$d2'$&203$1+,$

6HomR,
'DV'LVSRVLo}HV*HUDLV

$UWLJR $&RPSDQKLDVHUiDGPLQLVWUDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSHOD'LUHWRULDGHDFRUGR
FRPDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVFRQIHULGRVSHODOHJLVODomRDSOLFiYHOHSHORSUHVHQWH(VWDWXWR6RFLDO

3DUiJUDIRÒQLFR2VFDUJRVGH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGH'LUHWRU3UHVLGHQWHRX
SULQFLSDOH[HFXWLYRGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRVHUDFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRDH[FHWRQDKLSyWHVH
GHYDFkQFLDREVHUYDGRVRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$UWLJR 2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR
LQVWDODGRVHUmRLQYHVWLGRVHPVHXVFDUJRVPHGLDQWHDVVLQDWXUDGHWHUPRGHSRVVHQROLYURSUySULRR
TXDO GHYH FRQWHPSODU LQFOXVLYH VXD VXMHLomR j FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD UHIHULGD QR $UWLJR  GHVWH
(VWDWXWR6RFLDOHSHUPDQHFHUmRHPVHXVFDUJRVDWpDLQYHVWLGXUDGRVQRYRVPHPEURVHOHLWRV

$UWLJR $&RPSDQKLDDVVHJXUDUiDRVPHPEURVGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGR
RX DRV PHPEURV GH TXDLVTXHU yUJmRV VRFLDLV FRP IXQo}HV WpFQLFDV GHVWLQDGDV D DFRQVHOKDU RV
DGPLQLVWUDGRUHV TXDQGR OHJDOPHQWH SRVVtYHO D GHIHVD HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV
SURSRVWRVSRUWHUFHLURV GXUDQWHRXDSyVRVUHVSHFWLYRVPDQGDWRVSRUDWRVSUDWLFDGRVQRH[HUFtFLR
GH VXDV IXQo}HV SRGHQGR PDQWHU R FRQWUDWR GH VHJXUR SDUD D FREHUWXUD GH GHVSHVDV SURFHVVXDLV
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHLQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGRVUHIHULGRVSURFHVVRV

$UWLJR $V GHOLEHUDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR &RQVHOKR )LVFDO VHUmR
WRPDGDVSRUPDLRULDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVHPFDGDUHXQLmRRXTXHWHQKDPPDQLIHVWDGRVHXYRWR
UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV HVSHFLDLV SUHYLVWDV HP OHL H REVHUYDGR R GLVSRVWR HP DFRUGR GH DFLRQLVWDV
DUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLD

3DUiJUDIRÒQLFR&DVRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXD'LUHWRULDHVWHMDFRQVWLWXtGRSRUXPQ~PHUR
SDUGHPHPEURVHRFRUUDXPHPSDWHQDYRWDomRSHODPDLRULDGRVSUHVHQWHVHPGHWHUPLQDGDUHXQLmR
VHUiDWULEXtGRDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXDR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRQIRUPHRFDVR
RYRWRGHTXDOLGDGH

6HomR,,
'R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR FLQFR HQRPi[LPR QRYH 
PHPEURVWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
VHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

3DUiJUDIR 'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRU
FHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWR
GR 1RYR 0HUFDGR GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR
FRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUVHQGRWDPEpP
FRQVLGHUDGRVFRPRLQGHSHQGHQWHVRVFRQVHOKHLURVHOHLWRVPHGLDQWHIDFXOGDGHSUHYLVWDSHOR
$UWLJR    H  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QD KLSyWHVH GH KDYHU DFLRQLVWD
FRQWURODGRU
3DUiJUDIR 4XDQGRHPGHFRUUrQFLDGDREVHUYkQFLDGRSHUFHQWXDOUHIHULGRQRSDUiJUDIRDFLPDR
UHVXOWDGRJHUDUXPQ~PHURIUDFLRQiULRD&RPSDQKLDGHYHSURFHGHUDRDUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHUR
LQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRUQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
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$UWLJR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUi XP 3UHVLGHQWHH XP 9LFH3UHVLGHQWHHOHLWRVSRU
DFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD&RPSDQKLDSUHVHQWHVj$VVHPEOHLD*HUDO
TXHHOHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPH[HUFtFLR

3DUiJUDIR~QLFR 1R FDVRGHDXVrQFLDRXLPSHGLPHQWRWHPSRUiULRGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDVIXQo}HVGR3UHVLGHQWHVHUmRH[HUFLGDVSHOR9LFH3UHVLGHQWH1RFDVRGHDXVrQFLDRX
LPSHGLPHQWR WHPSRUiULR GR 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV IXQo}HV GR 9LFH
3UHVLGHQWH VHUmR H[HUFLGDV SRU RXWUR PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQGLFDGR SHOR 9LFH
3UHVLGHQWH

$UWLJR 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD PHOKRU GHVHPSHQKR GH VXDV IXQo}HV SRGHUi FULDU
FRPLWrV RX JUXSRV GH WUDEDOKR FRP REMHWLYRV GHILQLGRV VHQGR LQWHJUDGRV SRU SHVVRDV SRU HOH
GHVLJQDGDVGHQWUHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHRXRXWUDVSHVVRDVOLJDGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
j&RPSDQKLD&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGRUHJLPHQWRLQWHUQRGRVFRPLWrVRX
JUXSRVGHWUDEDOKRHYHQWXDOPHQWHFULDGRV

$UWLJR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWH TXDWUR  YH]HVSRU DQRDR
ILQDOGHFDGDWULPHVWUHHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHFRQYRFDGRSRUVHX3UHVLGHQWHPHGLDQWH
QRWLILFDomRHVFULWDHQWUHJXHFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FLQFR GLDVHFRPDSUHVHQWDomRGDSDXWD
GRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRVUHVVDOYDGRVRVFDVRVGHXUJrQFLDQRVTXDLVDVUHXQL}HVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRVHUFRQYRFDGDVSRUVHX9LFH3UHVLGHQWHVHPDREVHUYkQFLDGRSUD]RDFLPD
GHVGHTXHLQHTXLYRFDPHQWHFLHQWHVWRGRVRVGHPDLVLQWHJUDQWHVGR&RQVHOKR$VFRQYRFDo}HVSRGHUmR
VHU IHLWDV SRU FDUWD FRP DYLVR GH UHFHELPHQWR RX SRU TXDOTXHU RXWUR PHLR HOHWU{QLFR RX QmR TXH
SHUPLWDDFRPSURYDomRGHUHFHELPHQWR

3DUiJUDIR ,QGHSHQGHQWHPHQWH GDV IRUPDOLGDGHV SUHYLVWDV QHVWH $UWLJR  VHUi FRQVLGHUDGD
UHJXODUDUHXQLmRDTXHFRPSDUHFHUHPWRGRVRVFRQVHOKHLURV

$UWLJR $VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRLQVWDODGDVHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRP
DSUHVHQoDGDPDLRULDGRVVHXVPHPEURVHHPVHJXQGDFRQYRFDomRSRUTXDOTXHUQ~PHUR

3DUiJUDIR $VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRUHDOL]DGDVSUHIHUHQFLDOPHQWHQDVHGH
GD &RPSDQKLD 6HUmR DGPLWLGDV UHXQL}HV SRU PHLR GH WHOHFRQIHUrQFLD RX YLGHRFRQIHUrQFLD DGPLWLGD
JUDYDomRGDVPHVPDV7DOSDUWLFLSDomRVHUiFRQVLGHUDGDSUHVHQoDSHVVRDOHPUHIHULGDUHXQLmR1HVVH
FDVRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHSDUWLFLSDUHPUHPRWDPHQWHGDUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRH[SUHVVDUVHXVYRWRVQDGDWDGDUHXQLmRSRUPHLRGHFDUWDRXIDFVtPLOHRX
FRUUHLRHOHWU{QLFRGLJLWDOPHQWHFHUWLILFDGR

3DUiJUDIR $V UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUmR SUHVLGLGDV SHOR 3UHVLGHQWH RX QD
DXVrQFLD GHVWH SHOR 9LFH3UHVLGHQWH 2 SUHVLGHQWH GD UHXQLmR FRQYLGDUi XP GRV SUHVHQWHV SDUD
VHFUHWDULDURVWUDEDOKRV

3DUiJUDIR $RWpUPLQRGHFDGDUHXQLmRGHYHUiVHUODYUDGDDWDTXHGHYHUiVHUDVVLQDGDSRUWRGRV
RV FRQVHOKHLURV SUHVHQWHV j UHXQLmR H SRVWHULRUPHQWH WUDQVFULWD QR /LYUR GH 5HJLVWUR GH $WDV GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V YRWRV SURIHULGRV SRU FRQVHOKHLURV TXH SDUWLFLSDUHP
UHPRWDPHQWHGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXTXHWHQKDPVHPDQLIHVWDGRQDIRUPDGR
3DUiJUDIR3ULPHLURGR$UWLJRGHVWH(VWDWXWR6RFLDOGHYHUmRLJXDOPHQWHFRQVWDUQR/LYURGH5HJLVWUR
GH$WDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHQGRDFySLDGDFDUWDIDFVtPLOHRXPHQVDJHPHOHWU{QLFD
FRQIRUPHRFDVRFRQWHQGRRYRWRGR&RQVHOKHLURVHUMXQWDGDDR/LYURORJRDSyVDWUDQVFULomRGDDWD

3DUiJUDIR 1RFDVRGHDXVrQFLDWHPSRUiULDGHTXDOTXHUPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR
UHVSHFWLYRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiFRPEDVHQDSDXWDGRVDVVXQWRVDVHUHP
WUDWDGRVPDQLIHVWDUVHXYRWRSRUHVFULWRSRUPHLRGHGHOHJDomRIHLWDHPIDYRUGHRXWURFRQVHOKHLUR
SRUPHLRGHYRWRHVFULWRDQWHFLSDGRSRUPHLRGHFDUWDRXIDFVtPLOHHQWUHJXHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRQDGDWDGDUHXQLmRRXDLQGDSRUFRUUHLRHOHWU{QLFRGLJLWDOPHQWHFHUWLILFDGR

3DUiJUDIR 2FRUUHQGRDYDFkQFLDGRFDUJRGH&RQVHOKHLURR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHJHUi
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WDQWRVFRQVHOKHLURVVXEVWLWXWRVTXDQWRVIRUHPRVFDUJRVYDJRVVHQGRTXHRVFRQVHOKHLURVHOHLWRVQRV
WHUPRVGHVWH$UWLJRWHUmRRVHXPDQGDWRHQFHUUDGRQDSUy[LPD$VVHPEOHLD*HUDOTXHIRUUHDOL]DGD6H
RFRUUHU YDFkQFLD GD PDLRULD GRV FDUJRV D $VVHPEOHLD *HUDO VHUi FRQYRFDGD SDUD SURFHGHU D QRYD
HOHLomR

$UWLJR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHPDIXQomRSULPRUGLDOGHRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLDDVVLPFRPRGHFRQWURODUHILVFDOL]DURVHXGHVHPSHQKRFXPSULQGROKHHVSHFLDOPHQWHDOpP
GHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHVHMDPDWULEXtGDVSRUOHLRXSHOR(VWDWXWR6RFLDO

D
GHILQLUDVSROtWLFDVHIL[DUDVHVWUDWpJLDVRUoDPHQWiULDVSDUDDFRQGXomRGRVQHJyFLRVEHPFRPR
OLGHUDU D LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD

E
DSURYDURRUoDPHQWRDQXDORSODQRGHQHJyFLRVEHPFRPRTXDLVTXHUSODQRVGHHVWUDWpJLDGH
LQYHVWLPHQWRDQXDLVHRXSOXULDQXDLVHSURMHWRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHRRUJDQRJUDPD
GHFDUJRVHVDOiULRVSDUDD'LUHWRULDHSDUDRVFDUJRVJHUHQFLDLV

F
HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD

G
GHILQLU R Q~PHUR GH FDUJRV D VHUHP SUHHQFKLGRV QD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD HOHJHU VHXV
'LUHWRUHV EHP FRPR DWULEXLU DRV 'LUHWRUHV VXDV UHVSHFWLYDV IXQo}HV DWULEXLo}HV H OLPLWHV GH
DOoDGDQmRHVSHFLILFDGRVQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

H
FULDUHDOWHUDUDVFRPSHWrQFLDVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRFRQYRFDomRHFRPSRVLomRGRVyUJmRV
GHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR

I
GLVWULEXLUDUHPXQHUDomRJOREDOIL[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHQWUHRV'LUHWRUHVFRQVHOKHLURVH
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

J
GHOLEHUDUVREUHDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWH RXQR FDVRGR
DUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

K
ILVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVH[DPLQDQGRDTXDOTXHUWHPSRRVOLYURVHSDSpLVGD&RPSDQKLD
HVROLFLWDQGRLQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDVGHFHOHEUDomRHTXDLVTXHURXWURV
DWRV

L
DSUHFLDURVUHVXOWDGRVWULPHVWUDLVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

M
HVFROKHU H GHVWLWXLU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV FRP EDVH HP UHFRPHQGDomR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD H REVHUYDQGRVH QHVVD HVFROKD R GLVSRVWR QD OHJLVODomR DSOLFiYHO $ HPSUHVD GH
DXGLWRULDH[WHUQDUHSRUWDUVHiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

N
DSUHFLDUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULDHGHOLEHUDUVREUHVXDVXEPLVVmRj
$VVHPEOHLD*HUDO

O
DSURYDU D SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR GH GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DLQGD TXH LQWHUFDODUHV RX
LQWHUPHGLiULRV FRQIRUPH SUHYLVWR QR $UWLJR  GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO RX SDJDPHQWR GH MXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULRFRPEDVHHPEDODQoRVVHPHVWUDLVWULPHVWUDLVRXPHQVDLV

P
DXWRUL]DUDHPLVVmRGHDo}HVHE{QXVGHVXEVFULomRGD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQR
$UWLJR  GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO IL[DQGR DV FRQGLo}HV GH HPLVVmR LQFOXVLYH SUHoR H SUD]R GH
LQWHJUDOL]DomR H GHOLEHUDU GHQWUR GRV OLPLWHV GR &DSLWDO $XWRUL]DGR VREUH D HPLVVmR GH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHVSHFLILFDQGRROLPLWHGRDXPHQWRGHFDSLWDOGHFRUUHQWHGD
FRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVHPYDORUGRFDSLWDOVRFLDORXHPQ~PHURGHDo}HVSRGHQGRDLQGD
H[FOXLU R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QDV HPLVV}HV GH Do}HV E{QXV GH VXEVFULomR H GHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLV HP Do}HV FXMD FRORFDomR VHMD IHLWD PHGLDQWH YHQGD HP EROVD RX SRU VXEVFULomR
S~EOLFDRXHPSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXDLQGDSDUDID]HU
IUHQWHDSODQRVGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRV
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HPOHLHQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

GHOLEHUDU VREUH D DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD GH Do}HV GH VXD SUySULD HPLVVmR RX VREUH R
ODQoDPHQWRGHRSo}HVGHYHQGDHFRPSUDUHIHUHQFLDGDVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
SDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDHRXSRVWHULRUFDQFHODPHQWRRXDOLHQDomR

RXWRUJDUQRVWHUPRVGRVSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDORSomRGHFRPSUDGHDo}HVD
VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV H D SHVVRDV QDWXUDLV TXH SUHVWHP VHUYLoRV j &RPSDQKLD
DVVLPFRPRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHRXWUDVVRFLHGDGHV
TXHVHMDPFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDVHPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUD
RVDFLRQLVWDV

GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVEHPFRPRVREUHD
HPLVVmRGH FRPPHUFLDOSDSHUVQRWDVSURPLVVyULDV ERQGV QRWHVHGHTXDLVTXHURXWURVWtWXORV
GHXVRFRPXPQRPHUFDGRSDUDGLVWULEXLomRS~EOLFDRXSULYDGD

GHOLEHUDU VREUH D DOLHQDomR YHQGD ORFDomR GRDomR RX RQHUDomR GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D
TXDOTXHUWtWXORHSRUTXDOTXHUYDORUGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGHWLGDVSHOD&RPSDQKLD

DSURYDUTXDOTXHUDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVRXGLUHLWRVGRDWLYRSHUPDQHQWHQmRSUHYLVWD
QRRUoDPHQWRDQXDOHQYROYHQGRXPYDORUGHPHUFDGRVXSHULRUD GH]SRUFHQWR GR(%,7'$
GD &RPSDQKLD FDOFXODGR GH DFRUGR FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GR
H[HUFtFLRILQGRQRDQRDQWHULRU

DSURYDUDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFXMRYDORUH[FHGD5
GX]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV RXTXHQmRWLYHUHPVLGRUHDOL]DGRVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLDFRPDH[FOXVmRGHHYHQWXDLVPHPEURVFRPLQWHUHVVHVSRWHQFLDOPHQWHFRQIOLWDQWHV

W

DSURYDUDVSROtWLFDVUHJLPHQWRVHFyGLJRVREULJDWyULRVQRVWHUPRVGDVQRUPDVHGLWDGDVSHOD&90
GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHGDOHJLVODomRDSOLFiYHOj&RPSDQKLD

X
DSURYDURRUoDPHQWRGRFRPLWrGHDXGLWRULDGD&RPSDQKLDGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHGH
HYHQWXDLVRXWURVFRPLWrVTXHVHMDPFRQVWLWXtGRV

Y
DSURYDUDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDDVHUODQoDGDSHODSUySULD&RPSDQKLDSDUDVDtGDGR1RYR
0HUFDGRRXGHTXDOTXHURXWURPHUFDGRQRTXDODVDo}HVGD&RPSDQKLDIRUHPQHJRFLDGDV

Z
DSURYDUDVDWULEXLo}HVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDH

[
HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRIDYRUiYHORXFRQWUiULRjDFHLWDomRGHTXDOTXHU23$
TXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomR
GRHGLWDOGD23$TXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR L VREUHDFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGD
23$TXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDR
SUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV LL TXDQWRDRVSODQRVHVWUDWpJLFRV
GLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomR
GD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR

6HomR,,,
'D'LUHWRULD

$UWLJR $ 'LUHWRULD VHUi FRPSRVWD SRU QR PtQLPR  WUrV  H QR Pi[LPR  FLQFR  PHPEURV
UHVLGHQWHVQRSDtVVHQGRGHVLJQDGRV XP 'LUHWRU3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV H  XP  'LUHWRU GH 2SHUDo}HV GH (OHWUR HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
REVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWLJRGHVWH(VWDWXWR6RFLDO

3DUiJUDIR 8P GLUHWRU SRGHUi DFXPXODU PDLV GH XPD IXQomR GHVGH TXH REVHUYDGR R Q~PHUR
PtQLPRGHGLUHWRUHVSUHYLVWRQD/HLGH6RFLHGDGHVSRU$o}HV
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$UWLJR 2PDQGDWRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDVHUiXQLILFDGRGH GRLV DQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomR
SRGHQGRVHUGHVWLWXtGRVDTXDOTXHUWHPSR2V'LUHWRUHVVDOYRFDVRGHGHVWLWXLomRRXGHOLEHUDomRHP
FRQWUiULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SHUPDQHFHUmR QR H[HUFtFLR GH VHXV FDUJRV DWp D HOHLomR H
SRVVHGHVHXVVXFHVVRUHV

3DUiJUDIR $ HOHLomR GRV 'LUHWRUHV GHYHUi VHU IHLWD SUHIHUHQFLDOPHQWH QD SULPHLUD 5HXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHVXFHGHUD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVWmR

$UWLJR $ 'LUHWRULD UHXQLUVHi QD VHGH VRFLDO GD &RPSDQKLD VHPSUH TXH DVVLP H[LJLUHP RV
QHJyFLRVVRFLDLVVHQGRFRQYRFDGDSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH YLQWHH
TXDWUR KRUDVRXSRUTXDLVTXHUGRV'LUHWRUHVQHVWHFDVRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FLQFR GLDV
HDUHXQLmRVRPHQWHVHUiLQVWDODGDFRPDSUHVHQoDGDPDLRULDGHVHXVPHPEURV$VUHXQL}HVVHUmR
LQVWDODGDV HP SULPHLUD FRQYRFDomR FRP D SUHVHQoD GD PDLRULD GH VHXV PHPEURV H HP VHJXQGD
FRQYRFDomRFRPTXDOTXHUQ~PHURGH'LUHWRUHV

3DUiJUDIR ,QGHSHQGHQWHPHQWH GDV IRUPDOLGDGHV SUHYLVWDV QHVWH $UWLJR  VHUi FRQVLGHUDGD
UHJXODUDUHXQLmRDTXHFRPSDUHFHUHPWRGRVRV'LUHWRUHV

3DUiJUDIR $V UHXQL}HV GD 'LUHWRULD SRGHUmR VHU UHDOL]DGDV SRU PHLR GH WHOHFRQIHUrQFLD
YLGHRFRQIHUrQFLDRXRXWURVPHLRVGHFRPXQLFDomR7DOSDUWLFLSDomRVHUiFRQVLGHUDGDSUHVHQoDSHVVRDO
HPUHIHULGDUHXQLmR1HVVHFDVRRVPHPEURVGD'LUHWRULDTXHSDUWLFLSDUHPUHPRWDPHQWHGDUHXQLmR
GD 'LUHWRULD GHYHUmR H[SUHVVDU VHXV YRWRV SRU PHLR GH FDUWD IDFVtPLOH RX FRUUHLR HOHWU{QLFR
GLJLWDOPHQWHFHUWLILFDGR

3DUiJUDIR $VGHOLEHUDo}HVGD'LUHWRULDVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDDEVROXWDGRVVHXVPHPEURV

$UWLJR (PVXDVDXVrQFLDVRXLPSHGLPHQWRVWHPSRUiULRVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHVHUiVXEVWLWXtGR
SRURXWURGLUHWRUDVHULQGLFDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR1DKLSyWHVHGHLPSHGLPHQWRGHILQLWLYR
RXYDFkQFLDGRFDUJRVHUiFRQYRFDGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDTXHVHMDSUHHQFKLGR
RFDUJR

3DUiJUDIR 1RFDVRGHDXVrQFLDWHPSRUiULDGHTXDOTXHU'LUHWRUHVWHSRGHUiFRPEDVHQDSDXWD
GRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRVPDQLIHVWDUVHXYRWRSRUHVFULWRDQWHFLSDGDPHQWHSRUPHLRGHFDUWDRX
IDFVtPLOH HQWUHJXH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH QD GDWD GD UHXQLmR RX DLQGD SRU FRUUHLR HOHWU{QLFR
GLJLWDOPHQWHFHUWLILFDGR

3DUiJUDIR 1R FDVR GH YDFkQFLD QR FDUJR GH 'LUHWRU VHUi FRQYRFDGD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SDUD SUHHQFKLPHQWR GR FDUJR HP FDUiWHU GHILQLWLYR DWp R WpUPLQR GR PDQGDWR GR
UHVSHFWLYR FDUJR DQWHV YDFDQWH VHQGR DGPLWLGD D UHHOHLomR $Wp D UHDOL]DomR GD UHIHULGD UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVXEVWLWXWRSURYLVyULRVHUiHVFROKLGRSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHGHQWUHXP
GRV'LUHWRUHVRTXDODFXPXODUiPDLVGHXPDIXQomR

3DUiJUDIR 2V'LUHWRUHVQmRSRGHUmRDIDVWDUVHGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVSRUPDLVGH WULQWD 
GLDVFRUULGRVFRQVHFXWLYRVVRESHQDGHSHUGDGHPDQGDWRVDOYRFDVRGHOLFHQoDFRQFHGLGDSHODSUySULD
'LUHWRULD

$UWLJR $ 'LUHWRULD WHP WRGRV RV SRGHUHV SDUD SUDWLFDU RV DWRV QHFHVViULRV DR IXQFLRQDPHQWR
UHJXODUGD&RPSDQKLDHjFRQVHFXomRGRREMHWRVRFLDOREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVRXHVWDWXWiULDV
SHUWLQHQWHV EHP FRPR RV SODQRV GH QHJyFLRV RUoDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H RUoDPHQWR GH FDSLWDO
DSURYDGRV SHORV DFLRQLVWDV FRPSHWLQGROKH DGPLQLVWUDU H JHULU RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
HVSHFLDOPHQWH

D
]HODU SHOD REVHUYkQFLD GD OHL GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO H SHOR FXPSULPHQWR GDV GHOLEHUDo}HV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO

E
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHPMXt]RRXIRUDGHOHDWLYDHSDVVLYDPHQWHSRGHQGRUHFHEHUFLWDo}HV

F
DVVLQDUFRQWUDWRVHGRFXPHQWRVTXHFRQVWLWXDPREULJDo}HVDWLYDVHSDVVLYDVSDUDD&RPSDQKLD

63Y

118







G

REVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVGHVWH(VWDWXWR

DEULUWUDQVIHULUHH[WLQJXLUILOLDLVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRU

H

FULDUHVXVSHQGHUVXEVLGLiULDVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRU

I

VXEPHWHUDQXDOPHQWHjDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomR
HDVFRQWDVGD'LUHWRULDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRD
SURSRVWDGHDSOLFDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRU

J

VXEPHWHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDO

K

DSURYDUDFULDomRGH{QXVUHDLVVREUHRVEHQVGD&RPSDQKLDRXDRXWRUJDGHJDUDQWLDVDWHUFHLURV
SRU REULJDo}HV GD SUySULD &RPSDQKLD UHVVDOYDGRV RV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWRV FHOHEUDGRV
FRPRSURSyVLWRGHDTXLVLomRGHEHQVPyYHLVUHIHUHQWHVDHTXLSDPHQWRVRSHUDFLRQDLVQRVTXDLV
DJDUDQWLDUHFDLDVREUHRVUHVSHFWLYRVEHQVDGTXLULGRV

L
DXWRUL]DU D &RPSDQKLD D SUHVWDU JDUDQWLDV D REULJDo}HV GH VXDV FRQWURODGDV HRX VXEVLGLiULDV
LQWHJUDLVUHVVDOYDGRVRVFRQWUDWRVGH OHDVLQJHGHILQDQFLDPHQWRTXHWHQKDPSRUREMHWREHQV
RSHUDFLRQDLVSDUDRVTXDLVQmRVHUiQHFHVViULDDDXWRUL]DomRVHQGRH[SUHVVDPHQWHYHGDGDD
RXWRUJDGHJDUDQWLDVDREULJDo}HVGHWHUFHLURVHSUHVWDomRGHDYDORXILDQoDHPEHQHItFLRGH
WHUFHLURV

M
DSURYDU D FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GH YDORU HQWUH 5
VHWHQWD PLOK}HV GH UHDLV H XP FHQWDYR  H 5 GX]HQWRV PLOK}HV GH UHDLV 
H[FOXtGDV DV RSHUDo}HV TXH QmR WLYHUHP VLGR UHDOL]DGRV QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDFRPDH[FOXVmRGHHYHQWXDLVPHPEURVFRPLQWHUHVVHVSRWHQFLDOPHQWHFRQIOLWDQWHV

N
DFRPSDQKDU H FRQWURODU DV DWLYLGDGHV GDV VXEVLGLiULDV H HPSUHVDV GDV TXDLV D &RPSDQKLD
SDUWLFLSHRXFRPDVTXDLVHVWHMDDVVRFLDGD

3DUiJUDIRÒQLFR2V'LUHWRUHVQmRSRGHUmRSUDWLFDUDWRVIRUDGRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVQHVWH(VWDWXWR
HHPOHL2V'LUHWRUHVGHYHPDEVWHUVHGHWRPDUPHGLGDVTXHFRQWUDULHPDVGHOLEHUDo}HVLQVWUXo}HVH
QRUPDVIL[DGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR &RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRRUGHQDUDDomRGRV'LUHWRUHVHGLULJLUDH[HFXomRGDV
DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRP R SODQHMDPHQWR JHUDO GD &RPSDQKLD DOpP GDV IXQo}HV DWULEXLo}HV H
SRGHUHV D HOH FRPHWLGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H REVHUYDGDV D SROtWLFD H RULHQWDomR
SUHYLDPHQWHWUDoDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPR

D
FRRUGHQDU D GLUHomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD IL[DU DV GLUHWUL]HV JHUDLV DVVLP FRPR
VXSHUYLVLRQDUDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

E
]HODU SHOR FXPSULPHQWR GH WRGRV RV PHPEURV GD 'LUHWRULD GDV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

F
FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD

G
FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GRV GHPDLV 'LUHWRUHV REVHUYDGDV DV DWULEXLo}HV HVSHFtILFDV SUHYLVWDV
QHVWH(VWDWXWR6RFLDO

H
GHILQLU D UHSDUWLomR GDV FRPSHWrQFLDV DRV GHPDLV 'LUHWRUHV HP UHODomR jV iUHDV QmR
HVSHFLILFDPHQWH PHQFLRQDGDV QHVWH (VWDWXWR 6RFLDO ³DG UHIHUHQGXP´ GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

I
FRRUGHQDU D SROtWLFD GH SHVVRDO RUJDQL]DFLRQDO JHUHQFLDO RSHUDFLRQDO H GH PDUNHWLQJ GD
&RPSDQKLD
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DQXDOPHQWHHODERUDUHDSUHVHQWDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHR
RUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD

DSURYDUDDTXLVLomRGHEHQVHDDVVXQomRGHFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV

DSURYDUDRQHUDomRGHEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOFXMRYDORUVHMDLJXDORXLQIHULRUD
5 VHWHQWDPLOK}HVGHUHDLV 

DSURYDU D SUHVWDomR SHOD &RPSDQKLD GH JDUDQWLD UHDO RX ILGHMXVVyULD HP IDYRU GH WHUFHLURV
LQFOXVLYHHPIDYRUGHFRQWURODGDVRXVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDFXMRYDORUVHMDLJXDORXLQIHULRU
D5 VHWHQWDPLOK}HVGHUHDLV QRTXHVHUHIHUH DREULJDo}HVGHQWURGRFXUVR
QRUPDOGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

O

DSURYDUDFRQWUDWDomRGHTXDLVTXHUFDSWDo}HVGHUHFXUVRVHDHPLVVmRGHTXDLVTXHULQVWUXPHQWRV
GHFUpGLWRREVHUYDGDVDVFRPSHWrQFLDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGLVSRVWDVQRLWHP P GR
$UWLJR  GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO H FXMR YDORU VHMD LJXDO RX LQIHULRU D  GH] SRU FHQWR  GR
(%,7'$GD&RPSDQKLDFDOFXODGRGHDFRUGRFRPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
GRH[HUFtFLRILQGRQRDQRDQWHULRU

DGPLQLVWUDURVDVVXQWRVGHFDUiWHUVRFLHWiULRHPJHUDO

P

DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

Q

LPSOHPHQWDURVSURFHGLPHQWRVHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHVWLSXODGDVSHORVyUJmRV
GHFHUWLILFDomRQDViUHDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

R
LQGLFDUQRPHVGHFDQGLGDWRVDRFXSDURXWURVFDUJRVQD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHDXWRUL]DUD
FRQWUDWDomR RX GHPLVVmR GH IXQFLRQiULRV VrQLRUHV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR
UHVFLVmRRXWpUPLQRGHFRQWUDWRVFRPSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR

S
SUDWLFDU RV DWRV QHFHVViULRV j UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD HP MXt]R H IRUD GHOH DWLYD RX
SDVVLYDPHQWHSHUDQWHWHUFHLURVHPJHUDOHWRGDVHTXDLVTXHUUHSDUWLo}HVHDXWRULGDGHVIHGHUDLV
HVWDGXDLVHPXQLFLSDLVHFRQVHFXomRGRREMHWRVRFLDOSRUPDLVHVSHFLDLVTXHVHMDPLQFOXVLYH
SDUDUHQXQFLDUDGLUHLWRVWUDQVLJLUHDFRUGDUREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVRXHVWDWXWiULDV
SHUWLQHQWHVDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
DVGLVSRVLo}HVHUHVWULo}HVGHDOoDGDVDHOHVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR &RPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HV
TXHOKHYHQKDPDVHUFRPHWLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

D
RUJDQL]DUJHULUUHXQLUDYDOLDUHVXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVHiUHDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

E
SODQHMDU RUJDQL]DU JHULU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GH WHVRXUDULD SURSRQGR H VXJHULQGR
PHGLGDVSDUDRDSULPRUDPHQWRGHVHXFRQWUROH

F
SURSRUGLUHWUL]HVHSURFHGLPHQWRVGHDGPLQLVWUDomRILQDQFHLUDFRPYLVWDVjVDOYDJXDUGDJDUDQWLD
OLTXLGH]HUHQWDELOLGDGHGRVDWLYRVGD&RPSDQKLD

G
DSURYDUDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYDORUDWp5 VHWHQWD
PLOK}HVGHUHDLV H[FOXtGDVDVRSHUDo}HVTXHQmRWLYHUHPVLGRUHDOL]DGRVQRFXUVRQRUPDOGRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD

H
DEULUHPRYLPHQWDUFRQWDVEDQFiULDV

I
DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

J
LPSOHPHQWDURVSURFHGLPHQWRVHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHVWLSXODGDVSHORVyUJmRV
GHFHUWLILFDomRQDViUHDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
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FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDURWUDEDOKRGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVEHPFRPR
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHDFLRQLVWDVLQYHVWLGRUHVDQDOLVWDVGHPHUFDGRD&90D%R
%DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H RV GHPDLV yUJmRV GH FRQWUROH H GHPDLV LQVWLWXLo}HV UHODFLRQDGDV jV
DWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVQR%UDVLOHQRH[WHULRU

SUHVWDU LQIRUPDo}HV DR S~EOLFR LQYHVWLGRU j &90 jV EROVDV GH YDORUHV HP TXH D &RPSDQKLD
WHQKD VHXV YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV H GHPDLV yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRQIRUPHOHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRUH

PDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGD&RPSDQKLDD&90HD%

HODERUDUHPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHDVVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

N

$UWLJR &RPSHWHDR'LUHWRUGH2SHUDo}HVGH(OHWURDOpPGDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHSRGHUHVDHOH
FRPHWLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHREVHUYDGDVDSROtWLFDHRULHQWDomRSUHYLDPHQWHWUDoDGDV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPR

D
SODQHMDURUJDQL]DUJHULUHVXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVGRVHWRUGHHOHWURGD&RPSDQKLD

E
SURPRYHU QHJRFLDo}HV FRP IRUQHFHGRUHV GR VHWRU GH HOHWUR SDUD D REWHQomR GH FXVWRV PDLV
EDL[RVHPHOKRUHVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR

F
DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

G
LPSOHPHQWDURVSURFHGLPHQWRVHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHVWLSXODGDVSHORVyUJmRV
GHFHUWLILFDomRQDViUHDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

H
FRRUGHQDUDVRSHUDo}HVGDVORMDVGHHOHWURGD&RPSDQKLDHHVWDEHOHFHUSROtWLFDVGHYHQGDV

$UWLJR 7RGRVRVDWRVHGRFXPHQWRVTXHLPSRUWHPUHVSRQVDELOLGDGHRXREULJDomRGD&RPSDQKLD
WDLVFRPRFRQWUDWRVHVFULWXUDVGHTXDOTXHUQDWXUH]DFKHTXHVSURPLVVyULDVOHWUDVGHFkPELRRUGHQV
GHSDJDPHQWRHRXWUDVPRYLPHQWDo}HVILQDQFHLUDVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHWtWXORVGHGtYLGDHP
JHUDOVHUmRREULJDWRULDPHQWHDVVLQDGRV

D
,VRODGDPHQWHSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH

E
>SRU  XP  'LUHWRU HP FRQMXQWR FRP  XP  SURFXUDGRU QRV OLPLWHV GRV SRGHUHV D HOHV
RXWRUJDGRV@

F
SHODDVVLQDWXUDGRVPDQGDWiULRVFRQVWLWXtGRVQRkPELWRHQRVWHUPRVGRVUHVSHFWLYRVPDQGDWRV
GHYHQGRVHHVSHFLILFDUQRVUHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRVRVSRGHUHVFRQIHULGRVHRSUD]RGHGXUDomR

3DUiJUDIR $SHQDVR'LUHWRU3UHVLGHQWHSRGHUiFRQVWLWXLUSURFXUDGRUHVSDUDDJLUHPFRPSRGHUHV
DG QHJRWLD HVSHFtILFRV SDUD UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD SHUDQWH WHUFHLURV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV RX
SHUDQWH yUJmRV S~EOLFRV H SUDWLFDU WRGRV H TXDLVTXHU DWRV HP QRPH GD &RPSDQKLD GHVGH TXH DV
SURFXUDo}HVVHMDPRXWRUJDGDVSRUSHUtRGRVLJXDLVRXLQIHULRUHVD GRLV DQRV

3DUiJUDIR  $ &RPSDQKLD SRGHUi VHU UHSUHVHQWDGD SRU DSHQDV  XP  'LUHWRU RX  XP 
SURFXUDGRUQRVVHJXLQWHVFDVRV D TXDQGRRDWRDVHUSUDWLFDGRLPSXVHUUHSUHVHQWDomRVLQJXODUHOD
VHUi UHSUHVHQWDGD SRU TXDOTXHU 'LUHWRU RX SURFXUDGRU FRP SRGHUHV HVSHFLDLV H E  QRV FDVRV GH
FRUUHVSRQGrQFLD TXH QmR FULH REULJDo}HV SDUD D &RPSDQKLD H GD SUiWLFD GH DWRV GH VLPSOHV URWLQD
DGPLQLVWUDWLYD LQFOXVLYH RV SUDWLFDGRV SHUDQWH UHSDUWLo}HV S~EOLFDV VRFLHGDGHV GH HFRQRPLD PLVWD
6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO6HFUHWDULDVGDV)D]HQGDV(VWDGXDLV6HFUHWDULDVGDV)D]HQGDV
0XQLFLSDLV-XQWDV&RPHUFLDLV-XVWLoDGR7UDEDOKR,166)*76HVHXVEDQFRVDUUHFDGDGRUHVHRXWURV
GHLGrQWLFDQDWXUH]D

3DUiJUDIR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDXWRUL]DUDSUiWLFDGHRXWURVDWRVQmRSUHYLVWRV
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QR SDUiJUDIR  DFLPD SRU DSHQDV XP GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD RX SRU XP SURFXUDGRU DJLQGR
LVRODGDPHQWH RX DLQGD SRU PHLR GD DSURYDomR GH FULWpULRV GH GHOLPLWDomR GH FRPSHWrQFLD TXH
SHUPLWDP HP GHWHUPLQDGRV FDVRV D UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD D DSHQDV XP 'LUHWRU RX XP
SURFXUDGRU

3DUiJUDIR $RXWRUJDGHSURFXUDo}HVSDUDUHSUHVHQWDomRHPMXt]R DGMXGLFLD SRGHUiVHUHIHWXDGD
SHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHHSRUSURFXUDGRUHVSRUHOHQRPHDGRVSDUDHVVHILPHSRGHUiVHUIHLWDSRUSUD]R
LQGHWHUPLQDGR

3DUiJUDIR $ 'LUHWRULD SRGHUi DXWRUL]DU QRV WHUPRV H GHQWUR GRV OLPLWHV OHJDLV TXH FHUWRV
GRFXPHQWRVGD&RPSDQKLDVHMDPDVVLQDGRVSRUSURFHVVRVHOHWU{QLFRVPHFkQLFRVRXGHFKDQFHOD

&$3Ë78/29,
'26&20,7Ç6

$UWLJR 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD PHOKRU GHVHPSHQKR GH VXDV IXQo}HV SRGHUi FULDU
FRPLWrV RX JUXSRV GH WUDEDOKR FRP REMHWLYRV GHILQLGRV VHQGR LQWHJUDGRV SRU SHVVRDV SRU HOH
GHVLJQDGDVGHQWUHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHRXRXWUDVSHVVRDVOLJDGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
j&RPSDQKLD&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGRUHJLPHQWRLQWHUQRGRVFRPLWrVRX
JUXSRVGHWUDEDOKRHYHQWXDOPHQWHFULDGRV

$UWLJR $ &RPSDQKLD SRGHUi FULDU SRU GHOLEHUDomR GD 'LUHWRULD &RPLWrV GH QDWXUH]D WpFQLFD
FRPHUFLDOILQDQFHLUDRXMXUtGLFDDFDGDH[HUFtFLRVRFLDOTXHGHYHUiVHUFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV 
HQRPi[LPR FLQFR PHPEURV

$UWLJR 2V&RPLWrVWHUmRGXUDomRGH XP H[HUFtFLRVRFLDOHSRGHUmRVHUGHVWLWXtGRVDTXDOTXHU
WHPSRSHOD'LUHWRULD

$UWLJR &DEHUij'LUHWRULDDLQGLFDomRDGHVWLWXLomRHDIL[DomRGDUHPXQHUDomRHDMXGDGHFXVWR
GRVPHPEURVGRV&RPLWrV

&$3Ë78/29,,
&216(/+2),6&$/

$UWLJR 2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDFXMDVDWULEXLo}HVVmRDVIL[DGDVHPOHLIXQFLRQDUiHP
FDUiWHUQmRSHUPDQHQWHHTXDQGRLQVWDODGRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR
FLQFR  PHPEURV HIHWLYRV H LJXDO Q~PHUR GH VXSOHQWHV DFLRQLVWDV RX QmR UHVLGHQWHV QR 3DtV
REVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVHLPSHGLPHQWRVIL[DGRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLV
D TXDOTXHU WHPSR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO SDUD PDQGDWR XQLILFDGR GH  XP  DQR VHQGR SHUPLWLGD D
UHHOHLomR

3DUiJUDIR 2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VHUmR HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO TXH DSURYDU D
LQVWDODomRGRyUJmRHVHXVPDQGDWRVWHUPLQDUmRVHPSUHQD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDVXEVHTXHQWHj
VXDHOHLomR

3DUiJUDIR 2SUHVLGHQWHGR&RQVHOKR)LVFDOVHUiHOHLWRQDSULPHLUDUHXQLmRGRyUJmR

3DUiJUDIR (PFDVRGHYDFkQFLDUHQ~QFLDLPSHGLPHQWRRXDXVrQFLDLQMXVWLILFDGDDGXDVUHXQL}HV
FRQVHFXWLYDVVHUiRPHPEURGR&RQVHOKR)LVFDOVXEVWLWXtGRDWpRWpUPLQRGRPDQGDWRSHORUHVSHFWLYR
VXSOHQWH

$UWLJR $UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHUiIL[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRV
HOHJHUREVHUYDGRVRVOLPLWHVOHJDLVDSOLFiYHLV

3DUiJUDIR ÒQLFR  6HUi DVVHJXUDGR DRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO UHHPEROVR GDV GHVSHVDV GH
ORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGDIXQomR
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&$3Ë78/29,,,
'2(;(5&Ë&,262&,$/

$UWLJR 2H[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDQKLDFRPHoDHPGHMDQHLURHWHUPLQDHPGHGH]HPEUR
GH FDGD DQR $R WpUPLQR GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO VHUmR HODERUDGDV DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
SUHYLVWDVHPOHL

3DUiJUDIR $V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD GHYHUmR VHU DXGLWDGDV SRU DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVUHJLVWUDGRVQD&90GHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV

3DUiJUDIR -XQWDPHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRRVyUJmRVGDDGPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDDSUHVHQWDUmRj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDVREUHDGHVWLQDomRDVHUGDGDDROXFUROtTXLGR
FRPREVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQHVWH(VWDWXWRHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

3DUiJUDIR 3RU GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D &RPSDQKLD SRGHUi L  OHYDQWDU
EDODQoRVVHPHVWUDLVWULPHVWUDLVRXGHSHUtRGRVPHQRUHVHGHFODUDUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDO
SUySULRGRVOXFURVYHULILFDGRVHPWDLVEDODQoRVRX LL GHFODUDUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
LQWHUPHGLiULRVjFRQWDGH OXFURVDFXPXODGRV RXGHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHVQR ~OWLPREDODQoR
DQXDO

3DUiJUDIR 2VGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVRXLQWHUFDODUHVGLVWULEXtGRVHRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
SRGHUmRVHULPSXWDGRVDRGLYLGHQGRREULJDWyULRSUHYLVWRQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

$UWLJR 'RUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVHUmRGHGX]LGRVDQWHVGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRRVHYHQWXDLV
SUHMXt]RVDFXPXODGRVHDSURYLVmRSDUDRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO

3DUiJUDIR 2OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDSXUDGRDSyVDVGHGXo}HVPHQFLRQDGDVQHVWH$UWLJR
WHUiDVHJXLQWHGHVWLQDomR

L
 FLQFRSRUFHQWR VHUmRDSOLFDGRVDQWHVGHTXDOTXHURXWUDGHVWLQDomRSDUDFRQVWLWXLomRGD
UHVHUYD OHJDO TXH QmR H[FHGHUi D  YLQWH SRU FHQWR  GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD 1R
H[HUFtFLRHPTXHRVDOGRGDUHVHUYDOHJDODFUHVFLGRGRPRQWDQWHGDVUHVHUYDVGHFDSLWDOGHTXH
WUDWDRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH[FHGHU WULQWDSRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDOQmRVHUiREULJDWyULDDGHVWLQDomRGHSDUWHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
SDUDDUHVHUYDOHJDO

LL
XPD SDUFHOD SRU SURSRVWD GRV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR SRGHUi VHU GHVWLQDGD j IRUPDomR GH
UHVHUYDSDUDFRQWLQJrQFLDVHUHYHUVmRGDVPHVPDVUHVHUYDVIRUPDGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

LLL
XPDSDUFHODVHUiGHVWLQDGDDRSDJDPHQWRGRGLYLGHQGRDQXDOPtQLPRREULJDWyULRDRVDFLRQLVWDV
REVHUYDGRRGLVSRVWRQRSDUiJUDIRGHVWHDUWLJR

LY
QRH[HUFtFLRHPTXHRPRQWDQWHGRGLYLGHQGRREULJDWyULRFDOFXODGRQRVWHUPRVGRSDUiJUDIR
GHVWHDUWLJRXOWUDSDVVDUDSDUFHODUHDOL]DGDGROXFURGRH[HUFtFLRD$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiSRU
SURSRVWDGRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGHVWLQDURH[FHVVRjFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHOXFURVD
UHDOL]DUREVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

Y
XPD SDUFHOD SRU SURSRVWD GRV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR SRGHUi VHU UHWLGD FRP EDVH HP
RUoDPHQWRGHFDSLWDOSUHYLDPHQWHDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH

YL
RVDOGRUHPDQHVFHQWHVHUiGLVWULEXtGRQDIRUPDGHGLYLGHQGRVFRQIRUPHSUHYLVmROHJDO

3DUiJUDIR $RVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHXPGLYLGHQGRREULJDWyULRDQXDO
QmRLQIHULRUD ]HURYtUJXODXPSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGLPLQXtGRRXDFUHVFLGR
GRV VHJXLQWHV YDORUHV L  LPSRUWkQFLD GHVWLQDGD j FRQVWLWXLomR GH UHVHUYD OHJDO H LL  LPSRUWkQFLD
GHVWLQDGD j IRUPDomR GH UHVHUYD SDUD FRQWLQJrQFLDV H UHYHUVmR GDV PHVPDV UHVHUYDV IRUPDGDV HP
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H[HUFtFLRVDQWHULRUHV

3DUiJUDIR 2SDJDPHQWRGRGLYLGHQGRREULJDWyULRSRGHUiVHUOLPLWDGRDRPRQWDQWHGROXFUROtTXLGR
UHDOL]DGRQRVWHUPRVGDOHL

$UWLJR 3RUSURSRVWDGD'LUHWRULDDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR DGUHIHUHQGXP GD
$VVHPEOHLD*HUDOD&RPSDQKLDSRGHUiSDJDURXFUHGLWDUMXURVDRVDFLRQLVWDVDWtWXORGHUHPXQHUDomR
GR FDSLWDO SUySULR GHVWHV ~OWLPRV REVHUYDGD D OHJLVODomR DSOLFiYHO $V HYHQWXDLV LPSRUWkQFLDV DVVLP
GHVHPEROVDGDVSRGHUmRVHULPSXWDGDVDRYDORUGRGLYLGHQGRREULJDWyULRSUHYLVWRQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

3DUiJUDIR (P FDVR GH FUHGLWDPHQWR GH MXURV DRV DFLRQLVWDV QR GHFRUUHU GR H[HUFtFLR VRFLDO H
DWULEXLomRGRVPHVPRVDRYDORUGRGLYLGHQGRREULJDWyULRVHUiDVVHJXUDGRDRVDFLRQLVWDVRSDJDPHQWR
GH HYHQWXDO VDOGR UHPDQHVFHQWH 1D KLSyWHVH GH R YDORU GRV GLYLGHQGRV VHU LQIHULRU DR TXH OKHV IRL
FUHGLWDGRD&RPSDQKLDQmRSRGHUiFREUDUGRVDFLRQLVWDVRVDOGRH[FHGHQWH

3DUiJUDIR 2SDJDPHQWRHIHWLYRGRVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRWHQGRRFRUULGRRFUHGLWDPHQWR
QRGHFRUUHUGRH[HUFtFLRVRFLDOGDUVHiSRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRFXUVRGR
H[HUFtFLRVRFLDORXQRH[HUFtFLRVHJXLQWH

$UWLJR $$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiGHOLEHUDUDFDSLWDOL]DomRGHUHVHUYDVGHOXFURVRXGHFDSLWDO
LQFOXVLYHDVLQVWLWXtGDVHPEDODQoRVLQWHUPHGLiULRVREVHUYDGDDOHJLVODomRDSOLFiYHO

$UWLJR 2V GLYLGHQGRV QmR UHFHELGRV RX UHFODPDGRV SUHVFUHYHUmR QR SUD]R GH  WUrV  DQRV
FRQWDGRV GD GDWD HP TXH WHQKDP VLGR SRVWRV j GLVSRVLomR GR DFLRQLVWD H UHYHUWHUmR HP IDYRU GD
&RPSDQKLD

&$3Ë78/29,
/,48,'$d2'$&203$1+,$

$UWLJR $&RPSDQKLDVHUiGLVVROYLGDHHQWUDUiHPOLTXLGDomRPHGLDQWHDRFRUUrQFLDGRVHYHQWRV
HVWDEHOHFLGRVHPOHLRXSRUGHFLVmRGD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV

3DUiJUDIRÒQLFR6HUiGHYHUGD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHVWDEHOHFHURPpWRGRGHOLTXLGDomR
HOHJHU R OLTXLGDQWH H RV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO TXH GHVHPSHQKDUmR VXDV IXQo}HV GXUDQWH R
SHUtRGRGHOLTXLGDomREHPFRPRGHWHUPLQDUVXDUHPXQHUDomR

&$3Ë78/29,,
$/,(1$d2'(&21752/(

$UWLJR $ DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD
RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE D FRQGLomR GH TXH R
DGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DU23$WHQGRSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
GHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDGDVDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQD
UHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWR
LJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH

3DUiJUDIR (PFDVRGHDOLHQDomRLQGLUHWDGRFRQWUROHRDGTXLUHQWHGHYHGLYXOJDURYDORUDWULEXtGR
j&RPSDQKLDSDUDRVHIHLWRVGRSUHoRGD23$EHPFRPRGLYXOJDUDGHPRQVWUDomRMXVWLILFDGDGHVVH
YDORU

3DUiJUDIR 3DUDRVILQVGHVWH$UWLJRHQWHQGHVHSRU³FRQWUROH´HVHXVWHUPRVFRUUHODWRVRSRGHU
HIHWLYDPHQWH XWLOL]DGR SRU DFLRQLVWD GH GLULJLU DV DWLYLGDGHV VRFLDLV H RULHQWDU R IXQFLRQDPHQWR GRV
yUJmRV GD &RPSDQKLD GH IRUPD GLUHWD RX LQGLUHWD GH IDWR RX GH GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
SDUWLFLSDomRDFLRQiULDGHWLGD

&$3Ë78/2;
&/È868/$$5%,75$/


63Y

124

$UWLJR $ &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H VH KRXYHU PHPEURV HIHWLYRV H
VXSOHQWHV GR &RQVHOKR )LVFDO REULJDPVH D UHVROYHU SRU PHLR GH DUELWUDJHP SHUDQWH D &kPDUD GH
$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUH
HOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURV
GR &RQVHOKR )LVFDO HP HVSHFLDO GHFRUUHQWHV GDV GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL Q  GH  GH
GH]HPEUR GH  FRQIRUPD DOWHUDGD QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLDQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD
&90 EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO
DOpPGDTXHODVFRQVWDQWHV QR5HJXODPHQWRGR 1RYR 0HUFDGRGRVGHPDLVUHJXODPHQWRVGD%HGR
&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR

&$3Ë78/2;,
',6326,d®(6*(5$,6

$UWLJR 7RGRVHTXDLVTXHUDFRUGRVGHDFLRQLVWDVH[LVWHQWHVHVWDUmRDUTXLYDGRVQDVHGHVRFLDOj
GLVSRVLomRGHTXDOTXHUDFLRQLVWDTXHGHVHMHWHUDFHVVRDRVHXFRQWH~GR

3DUiJUDIRÒQLFR$&RPSDQKLDREVHUYDUiTXDQGRDSOLFiYHORVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVHP
VXDVHGHVHQGRH[SUHVVDPHQWHYHGDGRDRVLQWHJUDQWHVGDPHVDGLUHWRUDGD$VVHPEOHLD*HUDORXGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFDWDUGHFODUDomRGHYRWRGHTXDOTXHUDFLRQLVWDVLJQDWiULRGH$FRUGRGH
$FLRQLVWDVGHYLGDPHQWHDUTXLYDGRQDVHGHVRFLDOTXHIRUSURIHULGDHPGHVDFRUGRFRPRTXHWLYHUVLGR
DMXVWDGRQRUHIHULGRDFRUGRVHQGRWDPEpPH[SUHVVDPHQWHYHGDGRj&RPSDQKLDDFHLWDUHSURFHGHUj
WUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHRXjRQHUDomRHRXjFHVVmRGHGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDjVXEVFULomRGHDo}HV
HRXGHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVTXHQmRUHVSHLWDUDTXLORTXHHVWLYHUSUHYLVWRHUHJXODGRHPDFRUGR
GHDFLRQLVWDV

$UWLJR 2VDFLRQLVWDVSRGHUmRUHWLUDUVHGD&RPSDQKLDQDVKLSyWHVHVGHILQLGDVHPOHL

$UWLJR 2PRQWDQWHDVHUSDJRSHOD&RPSDQKLDDWtWXORGHUHHPEROVRSHODVDo}HVGRVDFLRQLVWDV
TXH WHQKDP H[HUFLGR R GLUHLWR GH UHWLUDGD QRV FDVRV DXWRUL]DGRV SRU OHL RX SHOR (VWDWXWR GHYHUi
FRUUHVSRQGHUDRYDORUSDWULPRQLDODSXUDGRQDIRUPDGDOHL

$UWLJR 2VFDVRVRPLVVRVQHVWH(VWDWXWR6RFLDOVHUmRUHVROYLGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHUHJXODGRV
GHDFRUGRFRPRTXHHVWDWXLD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400/03

A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-010,
São Paulo, SP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da
Economia sob o nº 02.332.886/0011-78, neste ato representada na forma de seu estatuto
social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, de emissão do GRUPO MATEUS S.A., sociedade por ações, com sede na
Avenida Daniel de La Touche, 73, loja 3, Bairro Cohama, CEP 65.074-115, Cidade de
São Luís, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 24.990.777/0001-09
(“Ações” e “Companhia”, respectivamente), identificados no Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do
Grupo Mateus S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, com esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, os acionistas vendedores indicados no Prospecto Preliminar
(“Acionistas Vendedores”) e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e
em suas subsidiárias, iniciada em junho de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão do Grupo Mateus S.A. (“Prospecto Definitivo” e, quando em
conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os
documentos que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para
a Oferta, inclusive para a preparação dos Prospectos;
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(D) além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos
Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter
disponibilizado;
(E) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência,
qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador
Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e dos materiais publicitários e de
roadshow e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de
seus respectivos assessores legais; e
(G) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico
01/2015, de modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis e
financeiras, incluídas ou incorporadas por referência aos Prospectos, incluindo seus
respectivos anexos.
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
(i)
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as
informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores nos
Prospectos, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficiente, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao
mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto
Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

o Prospecto Preliminar foi 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 Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor; e
(ii)

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

São Paulo, 18 de setembro de 2020.
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Relatório da Administração - Comentário do Desempenho
Demonstrações Financeiras para o
período de seis meses findo em 30
de junho de 2020
Relatório da Administração

Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional e a quarta maior empresa
de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo (“ cash and carry”),
atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.
Ao longo dos últimos 34 anos nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do país e o maior
das regiões Norte e Nordeste, atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de
1.750 representantes comerciais do segmento de atacado. Atuamos com nosso conglomerado em 54
cidades com lojas físicas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí.
Operamos com os seguintes formatos de lojas físicas: atacados de autosserviço (“ cash and carry”) e
atacados de entrega, operados sob as bandeiras Mix Atacarejo e Armazém Mateus, respectivamente;
Supermercados sob a marca Hiper Mateus, supermercados e lojas de conveniência, como segmento de
varejo, operadas sob as bandeiras Mateus Supermercado e Mateus Hipermercado; eletrodomésticos,
eletrônicos, bazar e móveis, também do segmento de varejo, operados sob a bandeira Eletro Mateus,
a panificadora operada pela bandeira Bumba Meu Pão, uma Central de Fatiamento e Porcionamento de
Frios, além de um hortifrúti para abastecimento das lojas da companhia. Além disso, como serviço
complementar aos nossos consumidores, também oferecemos condições melhores de pagamento com
os nossos MateusCard e Crednosso.
Nossas operações atendem as necessidades dos nossos consumidores e a constante evolução dos seus
hábitos de compra por meio de uma rede de 137 lojas físicas composta, em 30 de junho de 2020, por
29 atacarejos, 24 supermercados, 2 hipermercados, 66 lojas de eletroeletrônicos, 16 lojas de vizinhança,
abastecidas por 9 centros de distribuição, considerando as bandeiras Mix Atacarejo, Supermercado
Mateus, Eletro Mateus e Camiño Supermercados, além de uma plataforma de e-commerce em rápida
expansão. Ainda, no segmento atacadista, através da bandeira Armazém Mateus, além dos estados do
Maranhão, Pará e Piauí, também atendemos os Estados do Tocantins, Bahia e Ceará. Os números de
2019 confirmam a força do Grupo e a capacidade de desenvolver o negócio. Fechamos 2019 com 120
lojas e um faturamento de R$9,9 bilhões registrando um crescimento médio nos últimos sete anos
(CAGR) de 20% da receita líquida. Nosso EBITDA foi de R$462 milhões, com margem de 9,0% e o lucro
líquido acumulado no período foi de R$297 milhões, com margem líquida de 6%.
Trabalho, dedicação e geração de oportunidades fazem parte do nosso DNA. Nestes 34 anos
construímos uma equipe de gestão altamente qualificada composta por profissionais experientes em
sua grande maioria com mais de 10 anos de empresa e que tiveram a chance de passar por diversas
áreas, compondo uma visão holística da companhia. Em 2020, apesar do cenário de pandemia,
crescemos organicamente com a abertura de 18 novas lojas, 6 no formato Mix Atacarejo, 1 loja no
formato Mateus Supermercados, 9 Eletro Mateus e 2 no formato Camiño, acumulando até 30 de junho
de 2020 um crescimento de 34,0%, se comparado ao mesmo período de 2019. Atualmente somos,
dentro do nosso segmento, um dos maiores geradores de emprego, com mais de 30 mil empregados
diretos nos estados de atuação.
Ofertamos serviços financeiros para nossos consumidores, o MateusCard, um cartão de crédito, em
parceria com o Banco Bradesco1, que permite que a compra seja parcelada em até 24 vezes e que o
consumidor tenha até 40 dias para pagar. O MateusCard auxilia nossas operações de varejo, atacarejo,
atacado e eletroeletrônico com condições competitivas. Atualmente são 220 mil contas com 300 mil
cartões ativos (titular e adicional). Possuímos, ainda, o CREDNOSSO, uma solução financeira
desenvolvida para intermediar o pagamento dos colaboradores das empresas do Grupo, mas que ao
longo do tempo foi ampliada para gerar diversos benefícios para os funcionários e também para o
público externo. Atualmente, o Crednosso oferece vantagens competitivas como: compra no varejo
cadastrado, pagamento de contas, transferência para bancos e descontos em rede de farmácias. O
cartão é aceito em 186 ATMs e conta com 112 mil cartões Private Label.
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Nossa estratégia
O nosso objetivo no longo prazo é fortalecer nossa posição de liderança nos segmentos de Atacarejo,
Atacado e Varejo no Norte/Nordeste, através da consolidação da nossa estratégia de multicanalidade,
aproveitando todos nossos formatos e negócios. Especificamente, pretendemos:
Consolidar ainda mais a nossa liderança e presença regional por meio da expansão
geográfica das lojas físicas. Em 30 de junho de 2020, operamos 137 lojas entre as bandeiras Mateus
Supermercados, Mix Atacarejo, Eletro Mateus e Armazém Mateus, 32 lojas a mais do número de lojas
físicas que operávamos no início de 2019. Pretendemos consolidar ainda mais nossa posição de
liderança por meio da expansão orgânica em todos os nossos formatos e bandeiras. Para capturar mais
e nos beneficiarmos da demanda e do crescimento potencial de determinadas regiões do Norte/
Nordeste, bem como das mudanças demográficas urbanas brasileiras e da evolução dos hábitos do
consumidor, e esperamos abrir um número significativo de novas lojas nos próximos anos, com a
expansão acelerada de nossa presença nos formatos de rápido crescimento: “Cash & Carry” (Mix
Atacarejo) e lojas de vizinhança (Camiño). Para fortalecimento dessa estratégia, pretendemos manter
nossa política de monitoramento constante da concorrência de modo que consigamos oferecer aos
nossos consumidores um mix de produtos diferenciados e a preços mais atrativos.
Manutenção da disciplina financeira. Adotamos medidas e estratégias que vêm demonstrando
consistência e eficiência na manutenção de níveis de liquidez e caixa adequados, apresentando um
baixo índice de alavancagem financeira. Além disso, possuímos plena capacidade de pagamento de
todos os compromissos financeiros de curto e longo prazo com a geração de caixa e recursos atualmente
disponíveis. Nossa administração tem demonstrado uma gestão financeira bem sucedida, nos
possibilitando a execução com sucesso de nossos planos de expansão de capital e de investimento.
Outro fator que nos garante uma posição de destaque é o fato das dívidas da Companhia de curto e
longo prazo estarem diluídas no seu fluxo de caixa, de modo que permite um controle mais eficaz, sem
comprometer o capital de giro do Grupo.
Expansão via multicanalidade completa. Em vista da crescente expansão do poder aquisitivo das
classes sociais brasileiras, daremos continuidade à nossa bem sucedida estratégia de expansão por
meio de nossos múltiplos canais de venda, com a inauguração de lojas físicas, em shopping centers e
nas ruas, e a ampliação das operações em nossas lojas virtuais. Acreditamos que, por meio da
integração e consolidação de nossos canais de venda, conseguiremos aumentar o alcance e a
capilaridade de nossos pontos de venda, promovendo alternativas de vendas para nos aproximarmos
ao máximo de todos os perfis de consumidores atendendo às suas diversas necessidades nos diferentes
momentos de compra. Dentre as principais iniciativas de multicanalidade, temos: a) Mateus Online
nossa plataforma de e-commerce mateusonline.com.br focada em produtos não-alimentares. A
plataforma oferece uma grande variedade de produtos mediada por uma interface de compras online e
de atendimento pós-venda. Apesar deste ser um negócio novo dentro do grupo (início da operação em
janeiro de 2019) ele já conta com avaliações positivas dos clientes e crescimento além do esperado.
O Mateus Online já opera entregando em 34 cidades dos Estados do Maranhão e Pará com ticket médio
de R$ 804,00 e prazo médio de entrega dos produtos de 3 dias. O faturamento do Mateus Online em
2019 foi de R$22.2 milhões. Apenas no mês de junho de 2020, em meio a pandemia, a loja faturou R$
4,5 milhões.; b) Canto do Chef, e-commerce com foco no mercado transformador, comerciantes e
restaurantes. O atualmente o ticket médio dessa operação é de R$ 985,00 e atende as regiões
Metropolitanas de Belém(PA) e São Luís(MA). c) App Super – Mercado do Futuro, uma plataforma
de venda por app que utiliza a lógica de Delivery e Drive Thru. O negócio está em expansão e já atua
em 12 lojas e 5 cidades no Maranhão, Pará e Piauí. O aplicativo iniciou suas operações em abril de
2020, com faturamento de R$ 4,2 milhões, passando a faturar R$ 7,4 milhões em maio do mesmo ano,
durante o auge da pandemia, com medida de lockdown na cidade de São Luís(MA) e, no mês de junho,
atingindo o faturamento de R$ 5,3 milhões, já com a retomada da normalidade.
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Ampliar nosso conhecimento do mercado de varejo alimentar e do varejo de eletro/móveis
e dos hábitos de compra de nossos consumidores. Realizamos estudos de mercado
constantemente de modo a ampliar nosso conhecimento das principais tendências dos segmentos de
varejo alimentar, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis, como por exemplo, análises de
benchmarking e pesquisas de comportamento do consumidor. Acreditamos que esses estudos permitem
nos posicionar à frente das transformações e tendências do mercado, entregando as melhores
oportunidades, oferecendo serviços relevantes e proporcionando as melhores experiências aos nossos
consumidores.
Reforçar continuamente a nossa cultura, com base no desempenho que incentiva o trabalho
em equipe, promovendo a liderança e comprometimento profissional, bem como
contribuindo para o desenvolvimento, a retenção e a atração de talentos. Como parte do
Grupo Mateus, nossa cultura se baseia no foco total em resultados por meio de metas bem definidas.
Também engajamos nossos colaboradores com estes valores em busca da nossa missão de nos
tornarmos o maior grupo empresarial brasileiro de varejo alimentar, com ética, trabalho e eficiência,
buscando sempre o respeito dos clientes, inspirando os colaboradores e honrando nossos parceiros de
negócios. Acreditamos que criamos uma cultura corporativa que encoraja a atração e integração de
talentos, o trabalho em equipe, a capacitação com responsabilidade, a meritocracia e a diversidade.
Pretendemos reforçar continuamente essa cultura, visando aumentar ainda mais a nossa capacidade
de desenvolver uma equipe talentosa de profissionais altamente qualificados e, consequentemente,
consolidar nossa posição de liderança nos segmentos de Atacado, Atacarejo e de Varejo no Brasil.
Principais destaques financeiros - Consolidado
O quadro abaixo apresenta as principais informações financeiras para os períodos indicados:
Período de 6 meses findo em 30 de Junho de

Receita Líquida

2020
5.124.041

AH
27%

2019
4.040.505

Lucro Bruto
Margem Bruta
Margem Líquida
Lucro Líquido

1.297.468
25%
6%
297.176

29%

1.007.820
25%
4%
167.035

478.261
9,33%
415.158
8,1%

62%

EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado¹
Margem EBITDA Ajustado¹

80%

62%

295.316
7,3%
255.944
6,3%

(*) O EBITDA Ajustado (LAJIDA Ajustado) é definido como o EBITDA (LAJIDA) ajusto da linha “Outras
receitas (despesas)” da demonstração do resultado. O EBITDA consiste no “Lucro líquido do exercício” (ou
período) ajustado pelo “Resultado financeiro líquido”, pelo “Imposto de renda e contribuição social” e pela
despesas de “Depreciação e amortização”. O EBITDA, EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado
considerando os impactos do IFRS 16 não são medidas de desempenho financeiro de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e não devem ser considerados como alternativas ao lucro
líquido ou como medidas de desempenho operacional, fluxo de caixa operacional ou liquidez.

Em 30 de junho de
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida

Em 31 de dezembro de

2020

2019

1.201.553
944.126
14.603
242.824

900.213
398.263
14.608
487.342
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Período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 (Consolidado), comparado ao
período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 (Consolidado)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (em R$ milhares)

30/06/2020

AV

30/06/2019

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS PRESTADOS

5.124.041

100%

4.040.505

(3.826.573)

-75%

(3.032.685)

-75%

26%

LUCRO BRUTO

1.297.468

25%

1.007.820

25%

29%

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

(918.491)

-18%

(787.022)

-19% 17%

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

Com vendas
Gerais e administrativas

AV

AH

100% 27%

-

0%

-

0%

(918.247)

-18%

(784.068)

-19%

17%

-

0%

-

0%

(244)

0%

(2.954)

0%

92%

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

378.977

7%

220.798

5%

72%

RESULTADO FINANCEIRO

(81.801)

-2%

(53.763)

-1%

52%

Receitas financeiras

35.410

1%

46.044

1%

-23%

Despesas financeiras

(117.211)

-2%

(99.807)

-2%

17%

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

297.176

6%

167.035

4%

78%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-

0%

-

0%

297.176

6%

167.035

4%

78%

Receita Líquida
Receita líquida no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$5.124 milhões
comparativamente a R$4.040 milhões no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$1.083 milhões ou 26%. Este aumento é atribuído substancialmente ao crescimento do volume de
vendas líquidas vindo tanto da maturação das lojas abertas no exercício anterior, quanto da expansão
orgânica da Companhia em 2020. O segmento de atacarejo apresentou um crescimento das vendas
líquidas de 58%, as Lojas Camino crescimento das vendas líquidas de 8%, as vendas externas
crescimento das vendas líquidas de 22%, as lojas de supermercados crescimento das vendas líquidas
de 8%, as lojas de eletro e hipermercado crescimento de 3%. Vale ressaltar que grande parte desse
crescimento ocorreu no segundo trimestre de 2020, em função da pandemia do COVID-19. As vendas
no segundo trimestre apresentaram uma variação de crescimento de 23%, quando compradas com o
primeiro trimestre de 2020, para maiores detalhes vide tabela abaixo .
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Lucro bruto
Lucro bruto no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$1.297 milhões
comparativamente a R$1.007 milhões no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$289 milhões ou 29%. Lucro bruto representou 25% e 25% da receita líquida nos períodos de seis
meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento é atribuído
substancialmente em decorrência do crescimento do volume de vendas em todos os nossos segmentos.
Nossa margem de lucro bruto, expressa em percentual das vendas líquidas, reduziu cerca de 1,4% em
função da variação do mix de vendas e das inaugurações de novas lojas.
Despesas gerais e administrativas
Despesas gerais e administrativas no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de
R$918 milhões comparativamente a R$784 milhões no mesmo período de 2019, o que representou uma
variação de R$129 milhões ou 16%. Despesas gerais e administrativas representou -18% e -19% da
receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, respectivamente.
Este aumento foi impulsionado principalmente por um crescimento de nossos custos e recursos para
suportar a expansão das atividades em todos os nossos segmentos, parcialmente compensada pela
diminuição de despesas administrativas e logísticas obtida como resultado das iniciativas de otimização
de custos, com a centralização e distribuição de setores como hortifrúti e refrigerados.
Resultado financeiro, líquido
Resultado financeiro, líquido no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$82
milhões comparativamente a R$54 milhões no mesmo período de 2019, o que representou uma variação
de R$28 milhões ou 52%. Resultado financeiro, líquido representou -2% e -1% da receita líquida nos
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, respectivamente. Este aumento é
atribuído substancialmente a aplicação do IFRS 16, no proporcionou um acréscimo de R$ 14,5 milhões
em juros relacionados as operações de arrendamento, aumento das despesas com transações
bancárias, despesas com taxas de cartão de credito e descontos concedidos.
Lucro do exercício
Lucro do exercício no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 foi de R$297 milhões
comparativamente a R$167 milhões no mesmo período de 2019, o que representou uma variação de
R$131 milhões ou 78%. Lucro antes do imposto de renda e contribuição social representou 6% e 4%
da receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, respectivamente.
Este aumento é atribuído substancialmente ao aumento das vendas com a diluição das despesas
operacionais, gerais e administrativas, reflexo da otimização de processos logísticos e centralização de
distribuição de setores como hortifrúti e refrigerados.
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Investimentos
No 2T20 os investimentos do Grupo Mateus totalizaram R$ 201 milhões, direcionados
principalmente para a abertura de novas lojas abaixo:
Em R$ MIL

30/06/2020¹

Terrenos

0

30/06/2019¹
30

Edificações

AH

2019¹

2018¹

AH

-100%

91

67

36%

-

-

0%

-

Máquinas e equipamentos

39.848

7.418

437%

7.644

27.543

-72%

Móveis e utensílios

6.366

2.649

140%

5.093

5.813

-12%

Veículos

69

495

-86%

962

588

64%

Equipamentos de informática

5.367

2.544

111%

5.138

4.137

24%

Construções em andamento

7.330

36.053

-80%

170.668

86.302

98%

Imobilizações em andamento
Edificações em imóveis de terceiros
Total

5.434

-

0%

2.350

1.525

54%

136.328

11.818

1054%

8.962

18.201

-51%

200.742

61.008

229%

200.908

144.176

39%

¹ Demonstrações Financeiras - Consolidadas

Jun/2020

Jun/2019

2017

2018

2019

Segmento

INICIO

INAUGURADOS

TOTAL

INICIO

INAUGURADOS

TOTAL

INICIO

INAUGURADOS

TOTAL

INICIO

INAUGURADOS

TOTAL

INICIO

INAUGURADOS

TOTAL

HIPER/SUPER

25

0

25

23

0

23

20

3

23

23

0

23

23

2

25

MIX

23

6

29

17

3

20

13

1

14

14

3

17

17

6

23

ELETRO

58

9

67

46

5

51

33

1

34

34

12

46

46

12

58

CAMINO

14

2

16

10

1

11

0

4

4

4

6

10

10

4

14

TOTAL

120

17

137

96

9

105

66

9

75

75

21

96

96

24

120
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Praça Carlos Chagas, 49 - 4o andar
Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG)
Brasil
T +55 31 3289-6000

Aos Acionistas e Administradores do
Grupo Mateus S.A.
São Luís – MA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Grupo Mateus S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o período findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e
consolidada, do Grupo Mateus S.A. em 30 de junho de 2020 o desempenho individual e consolidado de
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o período 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.
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Principais assuntos de auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações 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.

Adoção dos pronunciamentos contábeis CPC 06(R2) e IFRS 16 – Operações
de Arrendamento Mercantil (Notas Explicativas nos 10 e 17)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
Conforme divulgado nas Notas Explicativas nos 10 e 17 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro
de 2019, em 1o de janeiro de 2019, a Companhia adotou o novo pronunciamento contábil NBC TG 06
(R3) - Operações de Arrendamento Mercantil, equivalente ao IFRS 16 – Leases emitido pelo International
Accounting Standards Board IASB, com base na abordagem retrospectiva modificada, considerando o
direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial, não havendo reapresentação
de informação comparativa.
A adoção do IFRS16/NBC TG 06 (R3) foi significativa para a nossa auditoria, pois envolveu julgamento
significativo por parte da administração da Companhia na determinação da taxa incremental de juros e
dos prazos dos contratos de arrendamento, que são estimativas chaves utilizadas para calcular o ativo
por direito de uso e o passivo de arrendamento. Mudanças nestas estimativas podem ter impactos
significativos nos valores reconhecidos pela Companhia.
Devido ao julgamento envolvido na definição do prazo de arrendamento e a complexidade envolvida na
determinação das premissas utilizadas para determinação das taxas de desconto para cálculo do passivo
de arrendamento e a relevância dos impactos que uma mudança dessa taxa poderia ter na mensuração
do passivo de arrendamento e do direito de uso de um ativo, assim como a relevância das divulgações
dos efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16, esse assunto foi considerado como significativo
para a nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliação das práticas contábeis da Companhia para determinar os prazos dos arrendamentos;



Verificamos a taxa incremental de juros conforme formalização do banco;



Selecionamos uma amostra de contratos de arrendamento para avaliar a exatidão matemática dos
valores do ativo por direito de uso e do passivo de arrendamento determinados pela Companhia com
base nos dados contratuais;



Testamos a integridade e a precisão dos dados utilizados nos cálculos efetuados pela administração
da Companhia;



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
consideram as informações relevantes, em especial as relativas aos requerimentos de divulgação
específicos relacionados com a transição da norma e seu impacto contábil.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os
valores reconhecidos como ativo de direito de uso e passivo de arrendamento, assim como as
respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto relativas ao período findo em 30 de junho de 2020.
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Provisões para riscos (Nota Explicativa no 20)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de natureza cível, tributária e trabalhista,
para os quais a administração estima os valores envolvidos, faz divulgações e registra provisão em seu
balanço nos casos em que considera que haverá perda provável.
Essa área permanece como foco de nossa auditoria, devido a relevância, complexidade, aspectos
subjetivos e julgamentos críticos exercidos pela administração na determinação da possibilidade de
perda atribuída a cada processo, na mensuração e definição de reconhecimento e/ou divulgação de uma
provisão. Mudanças nos prognósticos e/ou julgamentos podem trazer impactos relevantes nas
demonstrações financeiras da Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização do entendimento sobre os
controles internos relevantes que envolvem a identificação, a constituição de provisão e as divulgações
em notas explicativas.
Atualizamos, também, o entendimento sobre o modelo de cálculo adotado, que considera a avaliação
histórica de perda em processos da mesma natureza e prognósticos fornecidos por consultores jurídicos.
Efetuamos procedimentos de confirmação de informações com os escritórios de advocacia externos que
patrocinam os processos judiciais e administrativos em relação à avaliação do prognóstico, à totalidade
das informações e ao valor das provisões. Para as causas significativas, discutimos com a administração
e seus consultores jurídicos a razoabilidade do prognóstico de perda.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da
provisão para riscos foram adequados, e as divulgações efetuadas são consistentes com as posições
dos consultores jurídicos quando analisadas no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto relativas ao período findo em 30 de junho de 2020.

Reconhecimento de acordos comerciais (Nota Explicativa no 24)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
O Grupo Mateus recebe descontos comerciais significativos por acordos negociados com seus fornecedores.
Esses acordos comerciais variam conforme negociação, podendo compreender acordos pelo volume de
compra, rebaixa e ou diferença de preço, recomposição de margem, verbas (% sobre compras), propaganda
cooperada e demais negociações especiais. A forma de abatimento varia conforme a condições previstas
nos acordos de fornecimento, podendo haver descontos de títulos e recebimento de mercadoria bonificada.
As bonificações recebidas de fornecedores são mensuradas e reconhecidas com base nos contratos e
acordos assinados, e registradas ao resultado à medida em que os correspondentes estoques são vendidos.
Devido ao grande volume de transações, a relevância dos valores envolvidos, e ao grau de julgamento
exercido pelo Grupo Mateus sobre a natureza e o cumprimento das obrigações descritas nos acordos
negociados com fornecedores, bem como das estimativas para apurar os valores a serem registrados e o
período durante o qual o resultado dos acordos deve ser reconhecido como redutor dos custos das
mercadorias vendidas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, consideramos esse
assunto significativo em nossa auditoria.

© 2020 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados  Grupo Mateus

171

11

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliamos o desenho e implementação dos controles internos julgados como chave no processo de
compras e acordos comerciais;



Recalculamos os valores “acordos comerciais - verbas” a receber sobre uma amostragem, em
relação às transações de compra. Avaliamos as condições previstas no acordo, recalculamos o valor
a receber de verbas, comparamos com o contábil, inspecionamos a liquidação financeira
subsequente e ou o recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Realizamos a amostragem para os demais acordos comerciais (rebaixa/diferença de preço,
inauguração de loja, propaganda cooperada etc.) obtivemos a documentação suporte dos acordos
firmados, incluindo a evidência de liquidação financeira subsequente e ou o abatimento pelo
recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Observamos a data de vencimento na documentação suporte e validamos a integralidade do aging
list apresentado pela Companhia. Avaliamos também a adequação do reconhecimento contábil dos
lançamentos selecionados em base de testes;



Analisamos as variações mensais dos saldos reconhecidos com descontos comerciais em relação
aos custos das vendas, considerando tendências, sazonalidade e informações históricas; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
consideram as informações relevantes relacionadas aos descontos comerciais obtidos.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os saldos registrados de Acordos comerciais e as divulgações correlatas no contexto das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto relativas ao período findo em
30 de junho de 2020.

Subvenções governamentais – ICMS (Nota Explicativa no 26)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
De acordo com a legislação estadual, a controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de
Acordo de Regime Especial – ICMS que consiste na utilização de crédito presumido da redução da base
de cálculo do ICMS , que resulta em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas
operações de venda em operações internas e interestaduais.
A subvenção governamental é reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as
despesas que pretende compensar, em base sistemática. Este conceito contábil é aplicado pois, a
administração entende que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, bem como, a entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações.
Devido à relevância dos valores envolvidos, às premissas utilizadas pelo Grupo Mateus para determinar
o conceito contábil, podem impactar o valor registrado nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Obtivemos, com o auxílio de nossos especialistas tributários, por meio de indagações aos
responsáveis da área tributária do Grupo Mateus e testes por amostragem, o entendimento da
metodologia de registro da subvenção governamental nas demonstrações financeiras;



Efetuamos o recálculo da subvenção governamental de ICMS e avaliamos a adequação da
apresentação dos saldos entre receitas e custos, assim como a suficiência dos registros; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
consideram as informações relevantes, principalmente as relacionadas às premissas e condições do
CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais (IAS 20).
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Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os registros efetuados pelo Grupo Mateus na determinação sobre a contabilização da
Subvenção Governamental de ICMS nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto relativas ao período findo em 30 de junho de 2020.

Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e
consolidadas, de 30 de junho de 2020 e 2019 e das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 2.5 referente ao refazimento e respectivas reemissões
das demonstrações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, de 30 de junho de 2020 e de
2019 e das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, de 31 de dezembro de 2019, para
refletir o aprimoramento de determinadas divulgações, conforme solicitação da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Anteriormente, havíamos auditado as demonstrações financeiras intermediárias de 30
de junho de 2020, as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e
revisado as demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2019, cujos relatórios de
auditoria e revisão, respectivamente, sem modificações, foram emitidos em 14 de agosto de 2020. Como
consequência, as demonstrações financeiras intermediarias individuais e consolidadas e demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, respectivamente dos períodos e do exercício anteriormente
mencionados, estão sendo reapresentadas nesta data, 17 de setembro de 2020. Devido à reemissão
dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas mencionadas na Nota Explicativa no 2.5,
emitimos esse novo relatório de auditoria sobre as citadas demonstrações financeiras. Nossa conclusão
não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As Demonstrações Individuais e Consolidadas do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período findo em
30 de junho de 2020, 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 CPC 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 nessa Norma 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.
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 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 esse respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e 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 financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte 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:


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;
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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 contábeis das
entidades ou atividades de negócio do Grupo Mateus para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão
e desempenho da auditoria do Grupo Mateus e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado 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. 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.
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020

Daniel Menezes Vieira
CT CRC 1MG-078.081/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Grupo Mateus S.A.
Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO
Controladora
Notas

30/06/2020

Consolidado
31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

-

-

944.126

398.263

Contas a receber

6

-

-

964.031

817.536

Estoques

7

-

-

1.587.934

1.497.411

Tributos a recuperar

8

-

-

26.293

52.579

Outros ativos CP

-

433
433

433
433

11.679
3.534.063

14.496
2.780.285

Total dos ativos circulantes
Ativo não circulante
Aplicações financeiras

5

-

-

14.603

14.608

Partes relacionadas

19

-

-

48.406

74.651

Tributos a recuperar

8

-

-

89.579

26.477

Outros ativos

-

-

-

479

818

Depósitos judiciais

20

-

-

13.300

11.912

Ativos de direito de uso

10

-

-

464.426

391.809

Investimentos

11

-

2.252.423

1.888.565

-

Intangível

-

-

-

450

-

Imobilizado

9

-

-

965.038

820.776

Total dos ativos não circulantes

2.252.423

1.888.565

1.596.281

1.341.051

Total dos ativos

2.252.856

1.888.998

5.130.344

4.121.336

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Grupo Mateus S.A.
Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais - R$)

PASSIVO
Consolidado

Controladora
Notas

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Passivo circulante
Fornecedores

12

-

-

694.082

549.924

Empréstimos e financiamentos CP

13

-

-

196.125

159.759

Debêntures

14

-

-

29.884

30.503

Obrigações trabalhistas

15

-

-

200.715

127.104

Obrigações tributárias

16

-

-

94.707

60.067

Tributos parcelados

18

-

-

1.406

1.269

Passivos de arrendamento

17

-

-

78.374

64.392

-

-

-

54.547

17.156

-

-

1.349.840

1.010.174

Outros passivos
Total dos passivos circulantes

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

13

-

-

516.638

236.345

Debêntures

14

-

-

458.906

473.606

Tributos parcelados

18

-

-

4.517

4.614

Provisão para riscos

20

-

-

15.155

15.088

Passivos de arrendamento

17

-

-

382.650

325.858

Partes relacionadas

19

-

-

86.479

106.364

-

-

1.464.345

1.161.875

Total dos passivos não circulantes

Patrimônio líquido

21

Capital social

21.a

1.863.829

911.201

1.863.829

911.201

AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital

21.c

44.217

44.056

44.217

44.056

Reserva legal

21.b

46.688

46.688

46.688

46.688

26

298.122

887.053

298.122

887.053

2.252.856

1.888.998

2.252.856

1.888.998

Reserva para retenção de lucros
Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas
controladores

-

Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas não
controladores

-

-

-

63.303

60.289

Total do patrimônio líquido

2.252.856

1.888.998

2.316.159

1.949.287

Total dos passivos e do patrimônio líquido

2.252.856

1.888.998

5.130.344

4.121.336

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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17

178

24

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

0,18

911.201

167.014

-

167.014

-

-

-

167.014

-

-

-

167.014

167.014

-

167.014

0,21

911.201

189.211

-

189.211

-

-

-

189.211

-

-

-

189.211

189.211

-

189.211

-

-

-

-

0,07

911.201

63.092

-

63.092

-

-

-

63.092

-

-

-

63.092

63.092

-

63.092

-

-

-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

297.153

23

297.176

-

-

-

297.176

(81.801)

(117.211)

35.410

378.977

(918.491)

(244)

-

(918.247)

1.297.468

(3.826.573)

5.124.041

01/01/2020 a
30/06/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

0,16

1.863.829

Média ponderada das ações no exercício (em milhares)

Lucro básico e diluído por ação no exercício - em R$

297.153

-

297.153

-

-

-

297.153

-

-

-

297.153

297.153

-

297.153

-

-

-

-

-

-

01/04/2020 a
30/06/2020

Controladora
01/01/2019 a
30/06/2019

-

-

01/01/2020 a
30/06/2020

Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores

Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores

Lucro líquido do exercício

28

22

Imposto de renda e contribuição social - diferido

Total

22

Imposto de renda e contribuição social - corrente

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Total

25
25

Receitas financeiras

Despesas financeiras

Resultado financeiro

Lucro operacional antes do resultado financeiro

Total

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

24
11

Despesas administrativas, gerais e de vendas

Resultado de equivalência patrimonial

Receitas (despesas) operacionais

Lucro bruto

23

Receita líquida de vendas

Notas

(Em milhares de reais, exceto o lucro básico e diluído por ação - em reais - R$)

Demonstrações do resultado
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Grupo Mateus S.A.

167.014

21

167.035

-

-

-

167.035

(53.763)

(99.807)

46.044

220.798

(787.022)

(2.954)

-

(784.068)

1.007.820

(3.032.685)

4.040.505

189.211

(1)

189.210

-

-

-

189.210

(46.202)

(64.312)

18.110

235.412

(477.730)

16

-

(477.746)

713.142

(1.994.816)

2.707.958

01/04/2020 a
30/06/2020

Consolidado
01/01/2019 a
30/06/2019

63.092

(3)

63.089

-

-

-

63.089

(38.082)

(64.850)

26.768

101.171

(404.344)

(1.093)

-

(403.251)

505.515

(1.529.402)

2.034.917

01/04/2019 a
30/06/2019

18

179

Resultado abrangente total do exercício

-

-

-

-

189.211

-

189.211

-

-

-

63.092

63.092

01/04/2019 a
30/06/2019

297.176

23

297.153

297.176

-

297.176

01/01/2020 a
30/06/2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

-

-

-

167.014

167.014

Acionistas controladores

297.153

-

297.153

01/04/2020 a
30/06/2020

Controladora
01/01/2019 a
30/06/2019

Acionistas não controladores

Resultado abrangente total atribuído a:

Resultado abrangente total do exercício

Outros resultados abrangentes

Lucro líquido do período

01/01/2020 a
30/06/2020

(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Grupo Mateus S.A.

167.035

21

167.014

167.035

-

167.035

189.210

(1)

189.211

189.210

-

189.210

01/04/2020 a
30/06/2020

Consolidado
01/01/2019 a
30/06/2019

63.089

19

(3)

63.092

63.089

-

63.089

01/04/2019 a
30/06/2019
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Saldos em 30 de junho de 2020

Lucro líquido do período

Aumento de capital social

1.863.829

-

952.628

-

911.201

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Adiantamento para futuro aumento de capital

911.201

-

911.201

46.688

-

-

-

46.688

29.808

-

29.808

legal

Reserva

Reserva

969

-

(886.084)

-

887.053

566.332

-

566.332

fiscal

Reserva para

-

297.153

297.153

-

-

-

167.014

167.014

acumulados

Lucros

retenção de lucros

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

44.217

-

(66.522)

66.683

44.056

33.800

-

33.800

de capital

social

Saldos em 30 de junho de 2019

Lucro líquido do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

futuro aumento

Capital

Adiantamento para

(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os períodos findos em 30 de junho 2020 e 2019

Grupo Mateus S.A.

2.252.856

297.153

22

66.683

1.888.998

1.708.155

167.014

1.541.141

dos controladores

63.303

23

-

2.991

60.289

59.300

21

59.279

não controladores

Participação
dos acionistas

Patrimônio líquido
atribuido a participação

2.316.159

297.176

22

69.674

1.949.287

1.767.455

167.035

1.600.420

consolidado

líquido

Patrimônio

20

Grupo Mateus S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

Controladora

Notas
30/06/2020

Consolidado
30/062019

30/06/2020

30/062019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

297.153

167.014

297.176

164.848

Ajuste para reconciliação do lucro líquido do período com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Atualização passivos de arrendamento

9 e 10

-

-

99.284

74.518

17

-

-

17.401

19.966

Provisão para obsolescência e quebras

7

-

-

591

-

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

6

-

-

7.638

2.671

13 e 14

-

-

35.464

28.573

Baixa de imobilizado

Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados

9

-

-

2.898

379

Provisão para riscos

20

-

-

67

-

Resultado de equivalência patrimonial

11

-

-

(297.153)

(167.014)

Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a Receber

6

-

-

(154.132)

223.091

Estoques

7

-

-

(91.114)

38.283

Tributos a recuperar

8

-

-

(36.816)

Depósitos judiciais

18

-

-

(1.388)

-

-

-

3.156

Outros ativos

(949)
53
10.490

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Tributos parcelados
Outros passivos

12

-

-

144.158

(241.774)

15 e 16

-

-

108.251

23.154

18

-

-

40

-

-

-

37.391

-

-

470.065

-

-

(15.208)

(19.943)

-

-

454.857

321.779

-

-

(200.742)

(61.008)

-

-

(450)

(3.383)

-

-

-

-

(201.187)

(60.309)

13 e 14

-

-

375.150

44.390

19

-

-

6.360

10.145

-

-

-

66.683

13 e 14

-

-

(94.066)

17

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Juros pagos

13 e 14

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

920
(2.501)
341.722

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

9

Intangível
Aplicação em títulos e valores mobiliários

5

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

5

4.082

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures
Partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures
Pagamento passivo de arrendamento

(143.532)

-

-

(61.934)

(48.530)

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento

-

-

292.193

(137.527)

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

-

-

545.863

123.943

-

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

4

-

-

398.263

262.678

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

4

-

-

944.126

386.621

545.863

123.943

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

-

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

181

21

Grupo Mateus S.A.
Demonstração do valor adicionado
para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto lucro básico e diluído por ação - em reais)

Consolidado

Controladora
30/06/2020

30/062019

30/06/2020

30/062019

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

-

-

Constituição de provisão para crédito de líquidação duvidosa

-

-

-

-

6.039.369

4.721.880

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

-

-

(3.810.688)

(2.984.510)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

-

-

(326.763)

(299.345)

-

-

(4.137.451)

(3.283.855)

-

-

1.901.918

1.438.025

6.047.006
(7.637)

4.721.880
-

Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização
Depreciação e amortização

-

-

-

-

297.153

167.014

-

-

-

-

35.410

46.044

297.153

167.014

1.838.044

1.412.878

Valor adicionado líquido produzido

(99.284)
1.802.634

(71.191)
1.366.834

Valor adicionado recebido em trânsferencia
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

Pessoal
Remuneração direta

-

-

(316.761)

Benefícios

-

-

(20.677)

(16.465)

FGTS

-

-

(30.863)

(23.907)

-

-

(368.301)

(303.999)

(263.627)

Impostos, taxas e contribuições
Federais

-

-

(474.974)

(365.194)

Estaduais

-

-

(541.501)

(399.939)

Municipais

-

-

(1.694)

(2.700)

-

-

(1.018.169)

(767.833)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros

-

-

(115.059)

(89.020)

Aluguéis

-

-

(39.343)

(84.995)

-

-

(154.402)

(174.015)

(297.153)

(167.014)

Remuneração de capital próprio
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores

(297.153)

Participação de não controladores nos lucros retidos

Valor adicionado total distribuído

-

(167.014)
-

(23)

(21)

(297.153)

(167.014)

(297.176)

(167.035)

(297.153)

(167.014)

(1.838.044)

(1.412.878)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
para o período findo em 30 de junho de
2020 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais R$, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional
A Grupo Mateus S.A. (“Companhia” ou “Grupo Mateus”) é uma holding cuja atividade preponderante é a
participação societária no capital de outras, que foi constituída em 13 de junho de 2016 com o nome de
Exitus Holdings S.A., com sede na cidade de São Luís, estado do Maranhão. O principal investimento da
controladora é a participação acionária no Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A. que
atuam no segmento de atacado e varejo, eletro, e mix, e indústria por meio da controlada Indústria de
Pães e Massas Mateus Ltda.
Participação do
capital total
Investidas

30/06/2020

31/12/2019

Armazém Mateus S.A. (a)

99,99%

99,99%

Mateus Supermercados S.A. (b)

99,99%

99,99%

Indústria de Pães e Massas Mateus (c)

98,00%

98,00%

Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. (d)

99,99%

-

Posterus Supermercados Ltda. (e)

96,27%

-

Indústrias Blanco Ltda. (f)

-

99,99%

Braslub Distribuidora Ltda. (g)

-

99,99%

Controladas

(a) Armazém Mateus S.A. (“Armazém”), sociedade por ações de capital fechado que foi constituída em
26 de abril de 1989, com sede na Cidade de São Luís, estado do Maranhão, que explora atividade
de comércio atacadista de mercadorias em geral na região Norte e Nordeste do país;
(b) Mateus Supermercados S.A. (“Supermercado”), sociedade por ações de capital fechado que foi
constituída em 18 de agosto de 2000, com sede na Cidade de São Luís, estado do Maranhão, que
explora atividade de comércio varejista de mercadorias em geral na região Norte e Nordeste do país
através de sua cadeia de supermercados;
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(c) Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda. (“Indústria de Pães”) é uma sociedade responsabilidade
limitada, que foi constituída em 19 de junho de 2007, com sede na Cidade de São Luís, estado do
Maranhão, que explora atividade de fabricação e comércio atacadista de biscoitos, bolachas, bolos,
pães e massas alimentícias e cujas operações são majoritariamente dentro da própria Companhia;
(d) Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. (“Rio Balsas”) é uma sociedade de
responsabilidade limitada, que foi constituída em 09 de julho de 2007, com sede na cidade São Luís,
estado do Maranhão, que explora a atividade de holding de instituições não-financeiras cujas
operações são majoritariamente dentro da própria Companhia;
(e) Posterus Supermercados Ltda. (“Posterus”) é uma sociedade de responsabilidade limitada, que foi
constituída 21 de março de 2017, com sede na cidade de São Luís, estado do Maranhão, que
explora a atividade de comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentício – supermercado cujas operações são majoritariamente dentro da própria Companhia.
(f) Indústrias Blanco Ltda. (“Indústria Blanco”) é uma sociedade limitada, que foi constituída em 19 de
junho de 2019, com sede na cidade de São Luís, estado do Maranhão, explora a atividade de
fabricação de açúcar bruto e outros adoçantes naturais, refino e envasamento de açúcar, cujas
operações são majoritariamente dentro da referida Companhia. Esta Companhia não é mais
investida na data-base deste relatório;
(g) Braslub Distribuidora Ltda. (“Braslub”) é uma sociedade limitada, que foi constituída em 19 de
setembro de 2016, com a denominação social de Mega Distribuidora, com sede na cidade de
Davinópolis, no estado do Maranhão, explora a atividade de comércio atacadista de lubrificantes,
sem operação até o exercício 2019. Esta Companhia não é mais investida na data-base deste
relatório.

1.1. Impactos Covid-19
O Covid-19 foi descoberto em dezembro de 2019 na China e chegou a diversos países rapidamente,
sendo declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O impacto da doença se refletiu também na atividade econômica, que sofreu e ainda vem sofrendo
perdas significativas. Diante disso, as Companhias ficaram expostas a uma série de riscos estratégicos e
operacionais, como atrasos ou interrupção do fornecimento de matérias-primas, mudanças nas
demandas de clientes, aumento de custos, insuficiências logísticas que levam a atrasos em entregas,
questões de saúde e segurança de funcionários, força de trabalho insuficiente e desafios referentes a
importação e exportação de produtos.
Face ao cenário apresentado, a Companhia mantém monitoramento constante sobre a evolução do tema
tomando medidas bem como as descritas abaixo, e até o momento não houve expectativas de impactos
nas operações da Companhia.


Implementação de medidas de segurança a fim de salvaguardar a saúde dos clientes e de seus
funcionários seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os decretos
estaduais;



Negociações de prazos e preços com fornecedores visando um melhor relacionamento no cenário de
pandemia com o intuito de conter o aumento de preços dos produtos a serem repassados aos
clientes;



Abastecimento constante dos centros de distribuições e lojas, aumento dos esforços na melhoria do
“Mateus APP” com a implementação do sistema de entregas “Delivery”.

Face ao cenário de pandemia as observou-se um aumento significativo e atípico no fluxo de clientes e
vendas em relação ao mesmo período de 2019, sendo de 24,25% no Varejo e 21,61% no Atacado.
Observou-se um maior impacto no setor de Eletro pois durante a pandemia conforme decretos de cada
estado as lojas permaneceram fechadas.
A Companhia avaliou estimativas contábeis e verificou que não havia necessidade de adotar novos
critérios além dos que já eram adotados pela mesma, a exemplo das provisões de perda em estoque,
provisão para devedores duvidosos ou possíveis impactos de impairment.
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Foram avaliadas novas medidas para o setor financeiro de em especial o contas a pagar e a receber por
intermédio do setor de cobrança onde foi avaliado os prazos dados ao clientes e taxas de juros.
Ao todo a Companhia chegou à conclusão que apesar da magnitude da pandemia e dos impactos
causados, não houve a necessidade de registro de efeitos que afetem significativamente as informações
e a continuidade das operações da mesma. Conforme a evolução será mantido o monitoramento
constante da situação e divulgação de novas medidas caso necessário.

2. Apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
base de elaboração
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia (“Demonstrações Financeiras”)
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e também de
acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRSs”), emitidas pela International Accounting
Standards Board (“IASB”).
Em conformidade com o OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de
Proposito Geral, a Administração declara que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão evidenciadas e
correspondem às práticas utilizadas na sua gestão.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem as políticas estabelecidas na legislação
societária brasileira (Lei das S.As) e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme
descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa no 3.

2.2. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
O Grupo Mateus elaborou Demonstrações dos Valores Adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante
das demonstrações financeiras conforme BR GAAP aplicável as companhias abertas, enquanto para as
IFRS representam informação financeira suplementar.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas envolve o uso de estimativas e
premissas da Administração que podem afetar os valores informados de certos ativos, passivos, receitas
e despesas, bem como as divulgações contidas nas notas explicativas. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.
O Grupo Mateus revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente para assegurar que são
razoáveis à luz da experiência passada e da situação econômica atual. Além da utilização de estimativas,
a Administração do Grupo Mateus é obrigada a exercer julgamento ao determinar o tratamento contábil
apropriado de certas transações e atividades e como deve ser aplicado.
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As principais estimativas e julgamentos aplicados para a elaboração destas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas dizem respeito a:


Nota Explicativa no 6 - constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa de clientes;



Nota Explicativa no 7 - As principais premissas subjacentes ao valor realizável líquido dos estoques;



Nota Explicativa no 17 - Arrendamentos;



Nota Explicativa no 20 - Mensuração de provisões para contingências e outras provisões
relacionadas aos negócios, as principais premissas sobre a probabilidade e escala de qualquer saída
de recursos;



Nota Explicativa no 22 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos e disponibilidade de lucros
tributáveis futuros contra os quais podem ser utilizados prejuízos fiscais.

2.4. Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas
financeiras e operacionais e de indicar ou destituir a maioria dos membros da diretoria ou Conselho de
Administração de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
A Administração do Grupo Mateus, baseada nos estatutos e acordo de acionista, controla as companhias
relacionadas na Nota Explicativa no 1 e, portanto, realiza a consolidação integral dessas companhias.
A participação dos acionistas não controladores, sobre as companhias consolidadas é destacada nas
demonstrações do resultado consolidado e das mutações do patrimônio líquido.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, o resultado das controladas é reconhecido
através do método de equivalência patrimonial.
Entre os principais ajustes de consolidação estão as seguintes eliminações:


Saldos das contas de ativos e passivos, bem como dos valores de receitas e despesas entre as
Companhias controladora, controladas ou entre controladas, de forma que as demonstrações
financeiras consolidadas representem saldos de contas a receber e a pagar efetivamente com
terceiros. Participações no capital e lucro líquido (prejuízo) do exercício das companhias controladas.

O exercício social das controladas incluídas na consolidação é coincidente com o da Companhia. Todos
os saldos e transações entre as companhias controladas foram eliminados integralmente nas
demonstrações financeiras consolidadas. As transações entre a Companhia e as controladas são
realizadas em condições estabelecidas entre as partes.
Os resultados das controladas adquiridas ou alienadas durante o exercício estão incluídos nas
demonstrações consolidadas do resultado a partir da data da efetiva aquisição até a data da efetiva
alienação, conforme aplicável.
Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
A Companhia contabiliza a custo histórico as participações decorrentes de reestruturações societárias
adquiridas de partes relacionadas sem essência econômica. A diferença entre o saldo do custo e o valor
adquirido é registrada no patrimônio líquido, quando a transação é feita entre Companhias sobre o
controle comum. As transações não se qualificam como combinação de negócio nos termos do CPC
15R/IFRS 3R.
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2.5 Reapresentação das demonstrações intermediárias individuais e
consolidadas
Conforme aprimoramentos solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância
com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) –
Apresentação das Demonstrações Financeiras (IAS 1 – Presentation of Financinal Statements), as
demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2020 (anteriormente aprovadas pela
administração em 14 de agosto de 2020) estão sendo reapresentadas visando refletir aprimoramentos
dos seguintes assuntos:
i) Nota Explicativa no 17 - Passivo de arrendamento - foram incluídas divulgações referentes ao direito
potencial de PIS e COFINS a recuperar, comparação dos efeitos inflacionários com o fluxo real e
indicativo dos ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamentos;
ii) Nota Explicativa no 21 – Patrimônio líquido, item "a) Capital Social " – ajustadas as distribuições dos
percentuais da participação das ações entre os acionistas na data de 30 de junho de 2020 (não houve
alteração na quantidade de ações por acionista).

3. Sumário das principais políticas contábeis
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas é como segue:
a)

Conversão de moeda estrangeira
(i)

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual elas atuam (“moeda
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas.

(ii) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação na qual os itens são
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do fim do exercício, referentes a ativos e
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos no resultado corrente.
b)

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial quando a Companhia
for parte das disposições contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são
acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no
reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no
resultado.
Ativos financeiros
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na
data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a compras ou vendas de
ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de
norma ou prática de mercado.
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade
ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros.
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Classificação de ativos financeiros
Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado:


O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos
financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais;



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do
principal em aberto.

Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:


O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar
fluxos de caixa contratuais e vender os ativos financeiros;



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do
principal em aberto.

Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao valor justo
por meio do resultado.
Apesar do disposto acima, a Companhia pode fazer a opção/designação irrevogável a seguir no
reconhecimento inicial de um ativo financeiro:


A Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar variações subsequentes no valor
justo de um investimento em instrumentos patrimoniais em outros resultados abrangentes se
determinados critérios forem cumpridos (ver item (ii) abaixo);



A Companhia pode designar irrevogavelmente um investimento em instrumentos da dívida
que atenda aos critérios de custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes como mensurado ao valor justo por meio do resultado se ao fazer isso a
Companhia eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil.

(i)

Custo amortizado e método da taxa de juros efetiva
O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente.
Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor
recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável
no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e
outros prêmios ou deduções), excluindo perdas de crédito esperadas, durante a vida
estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para
o valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para
ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma
taxa de juros efetiva ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros
estimados, incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do
instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial.
O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o ativo
financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da amortização do
valor do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros
efetiva de qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para
qualquer provisão para perdas. O valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao
custo amortizado de um ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para
perdas.
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A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para
instrumentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para ativos
financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos
ou originados, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor
contábil bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se
tornam ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável (vide abaixo). Para ativos
financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Companhia
reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo
financeiro. Se, em períodos de relatório subsequentes, o risco de crédito do instrumento
financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro
não esteja mais sujeito à redução ao valor recuperável, a receita de juros é reconhecida
aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro.
Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, a
Companhia reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ajustada com
base no crédito ao custo amortizado do ativo financeiro após o reconhecimento inicial.
O cálculo não reverte a base bruta mesmo que o risco de crédito do ativo financeiro
melhore subsequentemente de modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à
redução ao valor recuperável.
A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Resultado financeiro”
(Nota Explicativa no 22).
(ii) Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
No reconhecimento inicial, a Companhia pode fazer a opção irrevogável (instrumento a
instrumento) de designar investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes. A designação ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes não é permitida se o investimento em instrumentos patrimoniais for
mantido para negociação ou se for uma contraprestação contingente reconhecida por um
comprador em uma combinação de negócios.
Um ativo financeiro é mantido para negociação se:


For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;



No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Grupo Mateus administra em conjunto e tem um padrão real recente
de obtenção de lucros a curto prazo;



For um derivativo (exceto por derivativo que seja um contrato de garantia financeira ou
um instrumento de “hedge” designado e efetivo).

Os investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são inicialmente mensurados ao valor justo acrescidos dos custos da transação.
Subsequentemente, eles são mensurados ao valor justo com os ganhos e as perdas
decorrentes de variações no valor justo reconhecidos em outros resultados abrangentes e
acumulados na reserva de reavaliação de investimentos. Os ganhos ou perdas acumuladas
não serão reclassificados para o resultado na alienação dos investimentos em instrumentos
patrimoniais; pelo contrário, eles serão transferidos para lucros acumulados.
Os dividendos sobre esses investimentos em instrumentos patrimoniais são reconhecidos
no resultado de acordo com a IFRS 9 (CPC 48), a menos que os dividendos claramente
representem uma recuperação de parte do custo do investimento. Os dividendos são
incluídos na conta “Receitas financeiras” no resultado.
(iii) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado
(ver item (i) acima) são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os instrumentos
da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado (vide item (i)
acima) são classificados ao valor justo por meio do resultado.
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Os instrumentos da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo
amortizado ou aos critérios de mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (vide itens (i) e (ii) acima) são classificados ao valor justo por meio do
resultado.
Passivos financeiros e patrimônio líquido
Classificação como dívida ou patrimônio líquido
Os instrumentos da dívida e patrimoniais são classificados como passivos financeiros ou
como patrimônio líquido de acordo com a substância dos acordos contratuais e as
definições de passivo financeiro e instrumento patrimonial.
Instrumentos patrimoniais
Um instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação residual no
ativo de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Instrumentos
patrimoniais emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos,
líquidos dos custos diretos de emissão.
A recompra dos próprios instrumentos patrimoniais da Companhia é reconhecida e
deduzida diretamente no patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido no
resultado resultante da compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios
instrumentos patrimoniais da Companhia.
Passivos financeiros
Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.
Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um ativo financeiro
não se qualifica para baixa ou quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicável, e
os contratos de garantia financeira emitidos pela Companhia, são mensurados de acordo
com as políticas contábeis específicas descritas a seguir.
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o
passivo financeiro for: (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma
combinação de negócios; (ii) mantido para negociação; ou (iii) designado ao valor justo por
meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:


For adquirido, principalmente, para fins de recompra no curto prazo;



No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que a Companhia administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo.

O passivo financeiro, exceto pelo passivo financeiro mantido para negociação ou
contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, pode ser
designado ao valor justo por meio do resultado mediante reconhecimento inicial se:


Essa designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento que surgiria de outra forma; ou o passivo financeiro
fizer parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros, ou ambos, que seja
administrado e cujo desempenho seja avaliado com base no seu valor justo, de acordo
com a gestão de risco documentada ou a estratégia de investimento da Companhia, e
as informações sobre esse grupo forem fornecidas internamente nessa base;



O passivo financeiro fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos
embutidos, e o CPC 48 permitir que o contrato combinado como um todo seja
designado ao valor justo por meio do resultado.
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Passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Passivos financeiros que não sejam: (i) contraprestação contingente de um comprador em
uma combinação de negócios, (ii) mantidos para negociação, ou (iii) designados ao valor
justo por meio do resultado, são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo
método da taxa de juros efetiva. O método da taxa de juros efetiva é um método para
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro, e para alocar as despesas de juros
durante o período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados (incluindo todas os honorários e
pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos de
transação e outros prêmios ou deduções), durante a vida estimada do passivo financeiro ou
(quando apropriado) durante um período menor, para o custo amortizado do passivo
financeiro.
c)

Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos apresentados consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar
compromissos no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro, e sujeitos a risco
insignificante de mudança de valor.

d)

Aplicações financeiras
São representadas por investimentos temporários que serão mantidos até as suas datas de
vencimento, com conversibilidade em caixa em mais de 90 dias da data da aplicação, e estão
registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das
demonstrações financeiras, que não excedem o valor de mercado ou de realização.

e)

Contas a receber
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, a contas a receber de atividades de
venda de suas controladas Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., provenientes
da venda de atacado e varejo e recebíveis de cartões de crédito.
Representam instrumentos financeiros ativos classificados como “custo amortizado”.
As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor
presente (quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais a
Companhia é responsável. O montante de perdas estimadas com créditos de liquidação
duvidosa é reconhecido, quando necessário, com base na estimativa da capacidade do devedor
de pagar o valor devido e o prazo vencido do recebível.
De acordo com o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, o contas a receber vendido é
desreconhecido quando a Companhia entrega o controle e transfere para o comprador
substancialmente todos os riscos e benefícios associados.

f)

Estoques
De acordo com o CPC 16 - Estoques são registrados ao custo médio e inclui todos os
componentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os
rendimentos comerciais negociados com os fornecedores.
Os estoques são mensurados ao menor valor do custo médio e o valor realizável líquido.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos
negócios, deduzido dos custos adicionais estimados necessários para a realização da venda.
A Companhia ajusta regularmente a realização do valor de estoque devido a perdas e danos,
bem como ajustes para correção da eliminação do lucro nos estoques da controlada
Supermercado Mateus S.A., onde parte substancial das transações de compra de produtos do
Supermercado são realizadas com sua parte relacionada Armazém Mateus S.A.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados a
mercadorias com baixo giro de estoque e nas perdas médias de estoque.

191

31

g)

Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando aplicável, de
juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis,
líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos
para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é
computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme as taxas
demonstradas na Nota Explicativa no 9.
A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício e o
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O saldo do
imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de construção e/ ou a
fase de testes pré-operacionais dos bens.
Itens do imobilizado são baixados quando da sua alienação ou quando não há expectativa de
benefícios econômicos futuros derivados do seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou
perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.
Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o exercício em que são
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os
benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado
para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.

h)

Arrendamentos
Direito de uso em arrendamento
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 reconhecidos,
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início.
Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
Arrendamentos a pagar
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 variáveis de arrendamento que não dependem de um
índice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou
condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa tanto na
mensuração inicial quanto na remensuração taxas nominais observáveis.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos 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 considerados de baixo valor. 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.
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i)

Avaliação do valor recuperável dos ativos
A Companhia analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não
será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso estas evidências estejam
presentes, estima-se o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior
valor entre: (a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo; (b) seu valor
de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos)
derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor
recuperável, reconhece-se a redução (provisão) do saldo contábil deste ativo (“impairment”).
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente - Unidades Geradoras de
Caixa (UGCs).
Em conformidade com o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (“impairment”) os
ativos intangíveis com vida útil definida e os bens do imobilizado são testados para redução ao
valor recuperável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o
valor recuperável de um ativo individual e/ou uma unidade geradora de caixa (UGC) puder ser
menor que seu valor contábil. Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o
valor recuperável, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável, definido como o
mais alto de seu valor justo menos os custos de alienação e seu valor em uso. Valor em uso é o
valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados para serem derivados do ativo. Se o valor
recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por “impairment” é reconhecida. As
perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e
ativos intangíveis (exceto o ágio) poderão ser revertidas em períodos futuros, desde que o valor
contábil aumentado do ativo atribuível à reversão não exceda o valor contábil que teria sido
determinado, líquido de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor
recuperável reconhecida para os ativos nos anos anteriores. No período findo em 30 de junho
de 2020, não foi identificado “impairment” para ativos não financeiros.

j)

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos
sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação
possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no
todo ou em parte, por exemplo por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido
como um valor separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

k)

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Os empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação, é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a
data do balanço.
Os custos de obtenção da dívida que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período
de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
Demais custos dos financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que são
incorridos.
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l)

Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de
bens ou serviços, excluindo impostos sobre vendas e líquidos de quaisquer benefícios
concedidos a clientes (devoluções e descontos comerciais). A Companhia reconhece a receita
quando: (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens forem
transferidos para o comprador, (ii) for provável que benefícios econômicos financeiros fluirão
para a Companhia, (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem
ser estimados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos,
e (v) o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável. A constituição e
recomposição do ajuste a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem a
contrapartida a rubrica de receita operacional líquida. A receita é mensurada líquida de
devoluções e descontos comerciais.

m) Subvenções governamentais
As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de
que a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão recebidas,
essas subvenções são reconhecidas sistematicamente na rubrica “receita operacional líquida”
durante os exercícios nos quais a Companhia reconhece como despesa os correspondentes
custos que as subvenções pretendem compensar. Ao realizar a transferência do resultado do
exercício para o Patrimônio Líquido, os valores são direcionados conforme sua natureza,
Subvenção para Investimento ou Subvenção de método de custeio, cujo valor consta agregado
ao resultado do exercício.
n)

Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e
bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística.
A Administração apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores
na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza.

o)

Tributação sobre a renda
Tributos correntes
A provisão para tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada pela
Companhia com base nas alíquotas vigentes da seguinte forma:


Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): à alíquota de 15%, acrescida da alíquota de 10%
para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R$240;



Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): à alíquota de 9%.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e
nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com
os regulamentos tributários brasileiros.
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com
respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação
que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos
valores que espera pagar ao Fisco.
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Impostos diferidos
O imposto sobre a renda diferido (imposto diferido) é reconhecido sobre as diferenças
temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro
tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos
são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas
quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente
para que estas diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e,
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no
qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas
previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova
legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera,
no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.
Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito legal de
compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão
relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende
liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes.
p)

Distribuição de lucros
Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio,
efetuados pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao
dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser
considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia, entretanto,
nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao
dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se
referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das
referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendos e juros sobre o capital
próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados em nota explicativa.

q)

Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da
transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, as taxas de juros explícitas
ou implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para transações
semelhantes às dos respectivos ativos e passivos. Subsequentemente, esses efeitos são
realocados nas linhas de receita ou despesas financeiras, no resultado, através da utilização da
taxa de desconto considerada e do método do custo amortizado.

r)

Lucro básico e diluído por ação
A Companhia efetua o cálculo do lucro básico por ação utilizando o número médio ponderado
de ações totais em circulação durante o período correspondente ao resultado conforme
pronunciamento técnico CPC 41. A Companhia não possui fatores diluidores para mensuração
do lucro diluído por ação, desta forma o lucro básico e diluído por ação são iguais.
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s)

Mudança nas práticas contábeis e divulgações:
Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
As novas normas a seguir, emitidas pelo IASB e recepcionadas pelo CFC, passaram a vigorar
efetivamente a partir de 1o de janeiro de 2019. A Companhia as adotou conforme mencionado
abaixo.
(i)

CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06 (R2) entrou em vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de
2019, substituindo o CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e
correspondentes interpretações, e, em essência, dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado
reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo
que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou
seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de
depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da
revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva
completa ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma
permitem determinadas isenções.
Adoção inicial
A Companhia adotou o CPC 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial (isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando
o direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo
reapresentação de informação comparativa. A Administração avaliou os impactos em suas
demonstrações financeiras, decorrentes da adoção inicial da norma, conforme Nota
Explicativa No 10 e 17.
A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como arrendamentos
de acordo com a norma. A controladora não possui movimentação de aluguel. Os passivos
foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes
descontados por meio da taxa de empréstimo incremental de 8,5% ao ano em 1º de janeiro
de 2019, obtida nos principais bancos no qual a Companhia possui relacionamento, cuja
adoção inicial está demonstrada no quadro abaixo, sem impactos sobre o patrimônio
líquido.
Consolidado
Ativo
Imobilizado - Direito de uso (nota 9)

268.663

Passivo
Arrendamento mercantil - curto prazo

58.310

Arrendamento mercantil - longo prazo

214.853

Total

268.663
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(ii) IFRIC 23 - Incertezas no Tratamento de Impostos Sobre a Renda
Estabelece aspectos de reconhecimento e mensuração da norma IAS 12 quando existir
incertezas sobre o tratamento do imposto de renda relacionados a impostos ativos ou
passivos e correntes ou diferidos, baseados em lucros tributáveis, prejuízos fiscais, bases
tributáveis, perdas fiscais não utilizadas, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais.
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
(iii) IAS 19 - Alterações no Plano em Casos de Redução ou Liquidação
Esclarece aspectos de mensuração e reconhecimento no resultado de efeitos de reduções
e liquidações em planos de benefícios a empregados
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
Normas a entrar em vigor a partir de 2020
A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo CPC.
A seguinte norma foi revisada pelo IASB, mas não está em vigor para o exercício de 2019:
(i)

Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de Negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo
essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as
entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consistem ou não
em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a
avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer
elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo
adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e
introduzem um teste de concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos
foram fornecidos juntamente com as alterações.
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que
ocorram na data ou após a primeira aplicação, a Companhia e suas controladas não serão
afetadas por essas alterações na data de transição.

(ii) IAS 1 e IAS 8 - Definição de Materialidade
Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde este
conceito é aplicável.
A Administração não espera impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção da norma.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
30/06/2020
Caixa

31/12/2019

306

16.217

Bancos

227.246

269.893

Aplicações financeiras

716.574

112.153

Total

944.126

398.263

As aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, em CDB - Certificado de Depósito
Bancário de curto prazo, de liquidez imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
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5. Aplicações financeiras (não circulante)
Consolidado
30/06/2020
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Reservas (*)

13.751

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Capitalizações
Total

31/12/2019
14.034

852

574

14.603

14.608

(*) Refere-se ao depósito para garantia do pagamento do financiamento com o Banco do Nordeste do
Brasil, mantido em aplicações financeiras de longo prazo.
Durante todo o prazo do contrato, as Companhias devem manter em favor deste contas reservas, com
recursos vinculados, no valor em uma conta reserva especial destinada a receber a totalidade dos
recursos excedentes advindos da atividade operacional de acordo com a linha contratada.
Essas aplicações financeiras estão classificadas como ativo não circulante por estarem sujeitos a risco
de mudança de valor se resgatados antes do prazo, os mesmos são resgatados no prazo médio de
05 anos.

6. Contas a receber
a)

Composição dos saldos por tipo de operação
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Títulos a receber

375.799

378.936

Cartão de crédito

618.747

461.477

Subtotal

994.546

840.413

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(30.515)

(22.877)

Total

964.031

817.536

Segue a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo em
31/12/2019

Movimento

(22.877)

(7.638)

Saldo em
31/12/2018

Movimento

(22.017)

(2.761)

Saldo em
30/06/2020
(30.515)

Saldo em
30/06/2019
(24.778)

A Companhia e suas controladas sempre mensuram a perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa de contas a receber de clientes em um valor equivalente a Perdas de
Crédito Esperadas (PCE). As perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes
são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de inadimplência
passada do devedor e em uma análise da posição financeira atual do devedor, ajustadas com
base em fatores específicos aos devedores, condições econômicas gerais do setor no qual os
devedores operam e uma avaliação do curso atual e projetado das condições na data de
relatório.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não há contas a receber dado em garantia
pela Companhia e suas controladas.
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b)

Composição de saldos por idade de vencimento
30/06/2020

31/12/2019

750.655

645.430

De 1 a 30 dias

153.233

96.372

De 31 a 60 dias

26.588

36.053

De 61 a 90 dias

13.891

12.571

De 91 a 180 dias

14.820

15.052

Acima de 180 dias

35.359

34.935

994.546

840.413

A vencer
Contas a receber - vencidos:

Total

7. Estoques
Consolidado
0/06/2020
Mercadorias para revenda

31/12/2019

1.576.462

Provisão para obsolescência e quebras (a)

(4.671)

(782)

(3.705)

Bonificação em estoques (b)
Adiantamento a fornecedores
Total

1.487.047

(5.262)
17.516

18.740

1.587.934

1.497.411

Movimentação da provisão para obsolescência e quebras:
Saldo em
31/12/2018
(1.443)

Saldo em
30/06/2019

Movimento
-

(1.443)

Saldo em
31/12/2019
(4.671)

Movimento
(591)

Saldo em
30/06/2020
(5.262)

(a) A natureza das operações do comércio atacadista implica em grande movimentação interna de
mercadorias. Nestas movimentações ocorrem perdas inerentes ao processo, como perdas no
transporte, perdas no manuseio incorreto, perdas na armazenagem, perdas por deterioração ou
qualidade, perdas por vencimento do prazo de validade, perdas por acondicionamento, perdas por
degustação de mercadorias e perdas por furto de mercadorias em centro de distribuição.
A Companhia e suas controladas monitoram estas ocorrências através de departamento específico e
toma as providências cabíveis para diminuição de sua ocorrência.
(b) A Companhia e suas controladas apropriam ao resultado do exercício as bonificações recebidas de
fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. As bonificações
em estoque recebidas e não realizadas totalizam R$782 em 30 de junho de 2020 (R$3.705 em 31 de
dezembro de 2019).
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não há estoques dados em garantia pela
Companhia e suas controladas.
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8. Tributos a recuperar
Consolidado
30/06/2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a compensar
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a recuperar - CIAP (a)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a recuperar
Imposto de renda sobre aplicação financeira
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a recuperar
Programa de Integração Social (PIS) (a)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

31/12/2019

5.543

4.465

31.805

23.738

729

729

1.195

1.182

262

262

13.737

8.748

62.601

39.932

115.872

79.056

Circulante

26.293

52.579

Não circulante

89.579

26.477

115.872

79.056

Total

Total

(a) Refere-se substancialmente a créditos decorrente de aquisição de ativos imobilizados. A parcela não
circulante é representada basicamente por créditos de impostos, cuja expectativa de realização é de
longo prazo.
A Administração tem avaliado periodicamente a evolução desses créditos acumulados de impostos e a
provisão para perdas necessária, objetivando o seu aproveitamento. A realização desses impostos é
efetuada tendo como base as projeções de crescimento, questões operacionais e geração de débitos
para consumo desses créditos pelas Companhias do Grupo Mateus.
Em

Consolidado

Em 01 ano

26.293

De 01 a 02 anos

89.579

Total

115.872
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201

-

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

Veículos

Equipamentos de informática

Construções em andamento

Imobilizações em andamento (a)

Edificações em imóveis de terceiros (b)

10

Equipamentos de informática

Edificações em imóveis de terceiros

(209.962)

(20.382)

(24.418)

(43.759)

820.776

20

Veículos

(132.843)

Saldo

20

Móveis e utensílios

200.742

1.261.396

147.160

(53.582)

(25.182)

(2.587)

(1.353)

(4.892)

(18.018)

(1.550)

136.328

438.781

(9.256)

5.434

7.330

5.367

69

6.366

39.848

-

-

300.244

2.350

31.133

29.765

97.088

326.219

25.300

10.516

(440.620)

10

Máquinas e equipamentos

Transferências

(2.898)

-

-

-

-

-

-

-

(2.898)

-

(2.761)

-

-

-

-

(137)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.994)

295

72

-

673

7.954

-

-

41

965.038

(494.202)

(235.144)

(22.969)

(25.771)

(48.651)

(150.861)

(10.806)

1.459.240

575.109

293.923

9.975

36.572

29.834

104.127

373.884

25.300

10.516

Consolidado

Baixas

Consolidado

Adições

Saldo em
30/06/2020

Saldo em
31/12/2019

Total

4
10

Edificações

Depreciação

Total

-

Edificações

% - taxa média
ponderada de deprec.
a.a.

Terrenos

Custo

9. Imobilizado

202

-

Edificações

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

Veículos

Equipamentos de informática

Construções em andamento

Imobilizações em andamento (a)

Edificações em imóveis de terceiros (b)

10

Equipamentos de informática

Edificações em imóveis de terceiros

(172.201)

(16.141)

(19.126)

(35.471)

(505)

64.358

(45.933)

(20.655)

(1.823)

(2.636)

(7.110)

(13.204)

(49.660)

2

1

-

1

-

-

-

(49.662)

(7)

(49.030)

(561)

(2)

(50)

(5)

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(558)

-

-

353

205

-

-

-

-

(b) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuições alugados com a Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.

(a) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuição e lojas, em conexão com o plano de crescimento esperado da Companhia e suas
controladas;

704.825

20

Veículos

(8.242)
(104.591)

Saldo

20

Móveis e utensílios

12.475
110.291

429.819
1.060.597

36.053

1.119

2.414

495

941

56.764

-

30

222.277

-

25.539

28.762

79.838

248.637

(355.772)

10

Máquinas e equipamentos

425
25.300

Transferências

455

42

719.523

(401.703)

(192.855)

(17.964)

(21.761)

(42.581)

(117.795)

(8.747)

1.121.226

442.287

209.300

-

27.951

29.207

81.127

305.599

25.300

Consolidado

Baixas

Consolidado

Adições

Saldo em
30/06/2019

Saldo em
31/12/2018

Total

4
10

Edificações

Depreciação

Total

-

Terrenos

Custo

% - taxa média
ponderada de
deprec. a.a.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, sendo esta revisada no
encerramento de cada exercício com base em suas análises, a Companhia e suas controladas não
identificaram indicadores que pudessem modificar a vida útil ou reduzir o valor de realização de seus
ativos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
As subsidiárias captam empréstimos para à aquisição, construção ou produção de um ativo, que
demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda pretendido (ativo
qualificável), os juros de empréstimos atribuídos ao imobilizado são capitalizados como parte do custo
dos respectivos ativos durante sua fase de construção. A partir da data da entrada em operação do
correspondente ativo, os custos capitalizados são depreciados pelo prazo de vida útil estimada do ativo.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas possuíam bens do
ativo imobilizado dados em garantia nas operações de empréstimos e financiamentos, nos valores de R$
82.562 e R$ 267.096 respectivamente.
O valor dos custos de empréstimos capitalizados consolidados para o período findo em 30 de junho de
2020 foi de R$ 284.350 (R$ 59.613 em 31 de dezembro de 2019). A taxa adotada para apuração dos
custos de captação de empréstimos elegíveis para capitalização foi de 4,65% (12,09% em 31 de
dezembro de 2019) do CDI, correspondente à taxa de juros efetiva dos empréstimos tomados pelas
Companhias subsidiarias.

10.Ativos de direito de uso
%taxa média
ponderada de
deprec. a.a.

Saldo em
31/12/2019
Consolidado

Saldo em
30/06/2020
Adições

Baixas

Consolidado

Custo
Direito de uso de arrendamento
Depreciação

-

453.048

118.319

-

571.367

18.72

(61.239)

(45.702)

-

(106.941)

391.809

72.617

-

464.426

Total
% taxa média
ponderada
de deprec. a.a.

Saldo em
31/12/2019

Saldo em
01/01/2019
Consolidado

Adições

Baixas

Consolidado

-

326.019

127.029

-

453.048

13,52

(57.356)

(3.883)

-

(61.239)

268.663

123.146

-

391.809

Custo
Direito de uso de arrendamento
Depreciação
Total

(a) A amortização do direito de uso em arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de
arrendamento firmado entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa
no 19), pelo prazo de 01 a 20 anos.
A movimentação do direito de uso, durante o período findo em 30 de junho de 2020, foi a seguinte:
O montante reconhecido em 2019 na adoção inicial R$326.019 não afetou as demonstrações de
fluxo de caixa e a depreciação do direito de uso em arrendamento no montante de R$57.356 foi
reconhecida como custo operacional no exercício.
A Companhia chegou às suas taxas de desconto de 8,85%, com base em consulta a instituições
financeiras, média ponderada das captações do exercício.
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11.Investimentos (controladora)
30/06/2020

31/12/2019

41.347

40.498

Participações em Companhias controladas
Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda.
Indústria Blanco Ltda.

-

9.816

2.076.788

1.790.653

Mateus Supermercados S.A.

56.930

47.598

Posterus Supermercados Ltda.

66.583

-

Rio Balsas Part. e Empreend. Ltda.

10.775

-

2.252.423

1.888.565

Armazém Mateus S.A.

Total

204
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99,99%
96,27%
99,99%

Mateus Supermercados S.A.

Posterus Supermercados Ltda.

Rio Balsas Participações e
Empreendimentos Ltda.

99,99%

-

98%

Armazém Mateus S.A.

Indústria Blanco Ltda. (b)

Indústria de Pães e Massas
Mateus Ltda. (a)

Participações em empresas controladas

2020

-

-

99,99%

99,99%

99,99%

98%

2019

Participação

10.776

68.729

78.631

2.077.637

-

42.166

2020

-

-

76.590

1.820.196

9.823

41.324

2019

Patrimônio líquido

-

50

2.200

69.098

71.641

1.036.262

2020

50

50

-

-

71.641

1.036.262

2019

Capital Social

(58)

62

968

180.464

-

426

2020

-

-

2.152

332.915

(435)

2.770

2019

Lucro líquido

-

418

8.289

-

-

25

2020

45

-

-

293

-

-

-

2019

Lucro não
realizado

Braslub Distribuidora Ltda. é uma sociedade limitada, que foi constituída em 19 de setembro de 2016 e não apresentou operações até 31 de dezembro de 2019 e
seu patrimônio líquido imaterial não apresenta reflexos de equivalência patrimonial. Em 30 de junho a Braslub não era mais controlada.

Resumo dos investimentos

a)

206

-

(-/+) Lucro não realizado nos estoques

Aporte de capital

-

Aporte de capital
66.583

66.105

-

-

418

60

-

-

-

-

Posterus
Supermercados

-

10.775

10.833

-

-

-

(58)

-

-

-

-

Rio Balsas

-

-

-

(10.414)

-

-

598

9.816

10.256

-

(440)

-

Indústria
Blanco Ltda.

2.076.788

-

-

(638)

-

286.773

1.790.653

-

-

332.880

1.457.773

Armazém
Mateus S.A.

56.930

-

-

(124)

7.856

1.600

47.598

-

293

2.153

45.152

Mateus
Supermercados S.A.

2.252.423

76.938

(10.414)

(762)

8.299

289.797

1.888.565

10.256

293

337.308

1.540.708

Total

(b) As Indústrias Blanco passaram a ser controlada pelo Grupo Mateus (Exitus) em 13 de junho de 2019 por meio de seu contrato de constituição de sociedade
limitada onde o Grupo Mateus (Exitus) passa a ter 99,99% das ações e consequentemente seu controle.
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(a) A Indústria de Pães passou a ser controlada pelo Grupo Mateus (Exitus) em 24 de janeiro de 2018, por meios da cessão de direitos das ações que o acionista
Ilson Mateus detinha na Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda., no montante de R$33.800, o qual reflete os valores de livros do patrimônio líquido nessa
investida na data da transação, uma vez que a operação foi efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle comum;

41.347

-

(-) Reversão de investimento

Saldo em 30 de junho de 2020

-

25

(-/+) Lucro não realizado nos estoques

(-) Bonificações em estoque

824

Resultado da equivalência patrimonial

40.498

2.715

Saldo em 31 de dezembro de 2019

37.783

Resultado da equivalência patrimonial

Indústria de
Pães e Massas
Mateus Ltda.

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Controladora

Movimentação

12.Fornecedores
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

De produtos

623.412

522.980

De serviços

29.107

16.589

De imobilizado

24.455

9.985

De consumo

17.108

370

694.082

549.924

Total

Acordos comerciais
Incluem acordo comercial e descontos obtidos de fornecedores. Esses montantes são definidos em
contratos e incluem valores referentes a descontos por volume de compras, programas de marketing
conjunto, reembolsos de fretes e outros programas similares. O recebimento ocorre por meio do
abatimento de faturas a pagar aos fornecedores, conforme condições previstas nos acordos de
fornecimento, de forma que as liquidações financeiras ocorrem pelo montante líquido.

13.Empréstimos e financiamentos
Consolidado
30/06/2020
“Leasing” (a)

72.365
546.441

Capital de giro (b)
93.957
Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame) (c)
Total

712.763

31/12/2019
46.391
293.811
55.902
396.104

Circulante

196.125

159.759

Não circulante

516.638

236.345

Total

712.763

396.104

(a) Os financiamentos para aberturas de novas unidades e reforma dos centros de distribuições atuais
possuem juros anuais variando de 1,01% a 1,81% mais correção pela Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), e como garantia os próprios bens financiados no valor R$1.358, além do aval dos
sócios. O vencimento final é em 30 de novembro de 2023;
(b) Os empréstimos para capital de giro são realizados para evitar atrasos nos pagamentos e fazer fluxo
de caixa frente às vendas efetuadas a prazo, principalmente nos setores de bazar e eletro com taxas
de juros anuais variando de 7,06% a 19,13% + CDI, possuem como garantia o aval dos sócios.
O vencimento final é em 12 de junho de 2026;
(c) Os Financiamentos para Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Finame) possuem taxa de juros
anuais variando de 3,0 a 3,5% e correção pela UR - TJLP com variações entre 5,0% na modalidade
PSI - Programa BNDES de sustentação ao investimento, e como garantia os próprios bens
financiados e duplicatas, além do aval dos sócios. O vencimento final é em 15 de janeiro de 2025.
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A movimentação dos saldos circulante e não circulante de empréstimos e financiamentos nos exercícios
findos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é demonstrada a seguir:

Leasing
Financiamento de Máquinas e
Equipamentos (Finame)
Capital de giro
Total

31/12/2019

Captação

Atualizações

Principal

Juros

30/06/2020

46.391

33.674

3.485

-8.159

-3.026

72.365

55.902

57.126

4.410

-16.572

-6.909

93.957

293.811

284.350

13.467

-39.914

-5.273

546.441

396.104

375.150

21.362

-64.645

-15.208

712.763

Principal

Juros

30/06/2019
30.681

31/12/2018

Captação

Atualizações

Leasing

35.374

1.244

2.589

(5.943)

(2.583)

Financiamentos

61.478

29.033

7.942

(31.442)

(8.699)

58.312

Empréstimos

364.649

14.113

3.332

(78.350)

(8.661)

295.083

Total

461.501

44.390

13.863

(115.735)

(19.943)

384.076

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
30/06/2020

31/12/2019

2021

96.028

82.305

2022

175.190

64.847

2023

109.347

37.338

2024

73.522

22.693

2025

39.541

15.810

A partir de 2026

23.010

13.352

516.638

236.345

Total

Cláusulas restritivas
De acordo com os contratos de empréstimos e financiamentos, a Companhia e suas controladas
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida tais como manutenção de garantias, títulos protestados em nome da
Companhia e suas controladas, encerramento de conta depósito no banco, solicitação de recuperação
judicial, contratação de seguros obrigatórios, fianças, entre outros. Estas cláusulas são controladas e são
atendidas conforme exigências contratuais. A Companhia e suas controladas não têm conhecimento de
circunstâncias ou fatos que indiquem situação de desconformidade ou não cumprimento de cláusulas
restritivas.
Garantias e fianças
As investidas “Mateus Supermercado S.A”. e “Armazém Mateus S.A.” são fiadoras/avalistas solidárias e
interveniente garantidora dos empréstimos e financiamentos da parte relacionada “Tocantins
Participações e Empreendimentos Ltda.”.
Os contratos da “Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.” que as empresas supra citada são
fiadoras/avalistas totalizaram R$ 254.092 em 30 de junho de 2020, conforme seguem abaixo:
Descrição

30/06/2020

Financiamento CRI - Crédito Imobiliário (Itaú)

58.242

31/12/2019

61.761

Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 212 (XP investimentos)

195.850

-

Total

254.092

61.761

208
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209

147.496
36.874

1a Série (d)

2a Série (d)

40.000

-

330.987

Total

-

-

37.264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

293.723

Captação

Captação

Não circulante

Circulante

330.987

2a Série (d)

Total

33.458
160.000

1a Série (d)

1a Série (c)

2a Série (c)

35.258
62.271

Série única (a)

31/12/2018

504.109

Total

30.503
473.606

Não circulante

Circulante

504.109

30.844

2a Série (c)

Total

57.405

1a Série (c)

231.490

Série única (b)

31/12/2019

Série única (a)

14. Debêntures

-

-

-

14.710

1.793

6.066

1.427

3.156

2.268

Juros

Consolidado

-

-

-

14.102

948

4.986

319

1.583

6.266

-

Consolidado
Juros

-

-

-

-

(27.797)

(2.534)

(6.066)

(6.427)

(5.300)

(7.470)

Amortização

-

-

-

(29.421)

(5.393)

(4.986)

(5.800)

(6.976)

(6.266)

Amortização

-

49

317.900

280.889

37.011

317.900

39.259

160.000

28.458

60.127

30.056

30/06/2019

488.790

458.906

29.884

488.790

32.429

147.496

25.363

52.012

231.490

30/06/2020
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(d) Em 14 de novembro de 2018, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas,
1a Série no montante de R$160.000, e 2a Série no montante de R$40.000 e R$1 por debênture, com vencimentos em 14 de novembro de 2026 e 14 de novembro
de 2023 respectivamente. As debêntures da 1a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,35% a.a. As debêntures da 2a Série
serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,18% a.a. Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução
CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição.

(c) Em 10 de janeiro de 2017, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas,
1a Série no montante de R$60.000, e 2a Série no montante de R$40.000 e R$1 por debênture com vencimentos em 10 de janeiro de 2025 e 10 de janeiro de 2022
respectivamente. As debêntures da 1a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,30% a.a. As debêntures da 2a Série serão
remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,10% a.a. Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução
CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;

(b) Em 12 de novembro de 2019, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações e nem
permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza, no montante total de R$230.000 e R$1000 por debênture,
com vencimento em 12 de novembro de 2026 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,00% a.a. As debêntures estão dispensadas de
registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/ 2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;

(a) Em 20 de dezembro de 2014, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações, no
montante total de R$60.000 e R$100 por debênture, com vencimento em 20 de dezembro de 2021 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de
2,3% a.a. As debêntures estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei
no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços
restritos de distribuição;

Seguem as características gerais das debêntures das debêntures das controladas:
Qtde. em
Séries

circulação

Remuneração

Pagamento dos juros

Série única

6.000

100% DI + 2,30%

Trimestral até agosto de 2015 e trimestral até o vencimento

Série única

230.000

100% DI + 2,00%

Trimestral até novembro de 2021 e mensal até o vencimento

1a Série

60.000

100% DI + 3,30%

Trimestral até janeiro de 2019 e trimestral até o vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 3,10%

Trimestral até janeiro de 2018 e trimestral até o vencimento

1a Série

160.000

100% DI + 2,35%

Trimestral até agosto de 2020 e mensal até o vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 2,18%

Trimestral até maio de 2019 e mensal até o vencimento

Garantias da primeira e segunda emissão
Contrato de cessão fiduciária, celebrado entre o Armazém Mateus, o agente fiduciário e o Banco
Bradesco S.A., na qualidade de banco mandatário, em observância ao disposto no artigo 66-B, da Lei
no 4.728/65, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei no 10.931/04.
Cláusulas restritivas
De acordo com o contrato de financiamento, as controladas Armazém Mateus e Mateus Supermercados
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida:
a)

Apuração anual, dentro do período de amortização da dívida, da dívida líquida pelo “Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”, a qual deve obedecer ao limite
de 2 a 2,5% vezes;

b)

Outras condições contratuais tais como aplicação do recurso no centro de distribuição e
abastecimento do mesmo com estoques, entre outros.

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as controladas cumpriram com os referidos
“covenants”, quando aplicáveis.
Vencimento das parcelas de longo prazo
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as parcelas de longo prazo possuíam os seguintes
vencimentos:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

2021

49.590

64.292

2022

94.056

94.056

2023

90.815

90.815

2024

82.667

82.667

2025

75.167

75.165

A partir de 2026

66.611

66.611

458.906

473.606

Total
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15. Obrigações trabalhistas
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Salários a pagar

40.084

37.977

Provisão de férias

73.881

68.094

Provisão 13o Salário

27.562

-

321

284

Rescisões a pagar
Contribuição sindical
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Total

104

174

43.287

13.714

1.334

2.439

14.142

4.422

200.715

127.104

16. Obrigações tributárias
Consolidado
30/06/2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
PIS e Cofins retido na fonte
PIS e Cofins a recolher

52.146

31/12/2019
46.821

345

365

33.500

2.843

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

5.125

6.118

Contribuição social sobre Lucro Líquido (CSLL)

1.875

2.237

Outros

1.408

1.407

Imposto Sobre Serviços (ISS)
Total

212

308

276

94.707

60.067

52

213

Não circulante

Circulante

Total

( - ) Juros a apropriar

Passivo de arrendamento

Custo
43,54

-

% taxa média
ponderada de
amort. a.a.
Baixas

214.853

53.810

268.663

(153.195)

421.858
184.384

(134.761)

319.145
(62.797)

19.966

(82.763)

325.858

64.392

390.250

(267.990)

658.240

Consolidado

Adições

Consolidado

Saldo em
31/12/2019

Saldo em
01/01/2019

A movimentação do arrendamento a pagar, foi a seguinte:

anos.

-

-

116.373

(104.944)

221.317

Adições

-

-

(45.599)

17.401

(63.000)

Baixas
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382.650

78.374

461.024

(355.533)

816.557

Consolidado

Saldo em
30/06/2020

A amortização do passivo de arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de arrendamento firmado entre a Companhia e o arrendador, pelo prazo de 15

17.Passivo de arrendamento

Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de
vencimento:
Ano de vencimento

Consolidado
30/06/2020

2021

59.951

2022

40.695

2023

38.162

2024

35.441

2025 em diante

295.944

Juros embutidos

(87.543)

Total

382.650

O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
Nominal
Fluxo de caixa

Consolidado

Ajustado valor
presente
Consolidado

Contraprestação do arrendamento

636.598

453.048

PIS/Cofins potencial (9,25%)

58.885

41.907

Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGPM estimado
pela FGV para 2020 de 4,3% representam os seguintes montantes:
Ativos de direito de uso

Passivos de Arrendamento
Consolidado

Fluxo real

30/06/2020

Direito de uso

571.367

Depreciação

(106.941)

Consolidado
Fluxo real

30/06/2020

Passivo de arrendamento

816.557

Despesa financeira

(355.533)

464.426

461.024

Consolidado
Fluxo inflacionado

30/06/2020

Consolidado
Fluxo inflacionado

30/06/2020

Direito de uso

595.936

Passivo de arrendamento

851.669

Depreciação

-111.539

Despesa financeira

-370.821

484.396

480.848

Os ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamento, sendo arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos de baixo valor, geraram impacto
no resultado conforme abaixo:
Consolidado
01/01/2020 a
30/06/2020
Aluguel de imóveis
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01/01/2020 a
31/12/2019

(38.601)

(52.295)

(38.601)

(52.295)
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18.Tributos parcelados
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Parcelamento de ICMS (a)

1.382

1.332

Parcelamento Refis (b)

3.004

3.179

Parcelamento tributos federais (c)

1.537

326

-

1.046

Total

5.923

5.883

Circulante

1.406

1.269

Não circulante

4.517

4.614

Total

5.923

5.883

Parcelamento IRPJ (d)

215

55

216
3.109

-

992

1.574

543

1.408

-

322

902

184

394

1.012

4.517

-

1.314

2.476

727

1.406

-

223

528

655

Total

3.174

695

210

1.716

553

914

96

39

333

446

Valor do principal

1.440

231

65

956

188

355

24

12

174

145

Multas e juros

31/12/2019

4.614

926

275

2.672

741

1.269

120

51

507

591

Total

(d) No ano de 2011, foram realizados parcelamentos de IRPJ, cujo vencimento final é em agosto de 2030, em 180 parcelas.

(c) No ano de 2017, foi realizado um parcelamento de tributos federais, cujo vencimento final é em abril de 2027, com 120 parcelas.

(b) No ano de 2014, o Mateus Supermercados aderiu ao Refis, instituído pela Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, cujo vencimento é em fevereiro de 2032, com
175 parcelas.
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(a) Até 30 de junho de 2020, foram realizados 07 novos parcelamentos de ICMS em 24, 36, 48 e 60 parcelas, cujos vencimentos estão para 2021, 2023, 2024 e 2025.
Em 2019, foram realizados parcelamentos de ICMS em 36, 48 e 60 parcelas, cujo vencimento estão para 2022, 2023 e 2024 respectivamente. No ano de 2018,
foram realizados parcelamentos de ICMS, cujo vencimento final é em agosto de 2022, com 48 parcelas.

Total não circulante

Parcelamento IRPJ (d)

Parcelamento tributos federais (c)

Parcelamento Refis (b)

Parcelamento de ICMS (a)

Não circulante

Total circulante

50
-

173

Parcelamento tributos federais (c)

183

161

Multas e juros

30/06/2020

-

345

Parcelamento Refis (b)

Parcelamento IRPJ (d)

494

Parcelamento de ICMS (a)

Circulante

Valor do principal

Não há garantias ou arrolamento de bens relacionados aos parcelamentos de tributos da Companhia e
suas controladas.
Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

2021

742

758

2022

719

734

2023

423

433

2024

387

395

2025

387

395

A partir de 2026

1.859

1.899

Total

4.517

4.614

19. Partes relacionadas
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Ativo não circulante
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (c)
Armazém Mateus
Mateus Eletrônica Ltda. (d)
Posterus Supermercados Ltda.
It Happens Ltda. (a)
Total

42.891

62.908

3

-

3.885

3.988

-

5.928

1.627

1.827

48.406

74.651

Passivo não circulante
Mateus Locações e Empreendimentos Ltda. (e)

56.578

78.578

Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda

-

8.122

Industria de Pães e Massas

6

-

Indústrias Blanco Ltda (h)

10.504

-

Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda. (f)

14.444

19.185

4.946
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Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (g)
Mateus Supermercados Ltda.

1

-

Posterus Supermercados Ltda. (b)

-

263

86.479

106.364

461.024

390.250

-

29.388

14.561

19.510

Total
Passivos de arrendamentos
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (h)
Despesas de aluguel
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda.
Despesas financeiras de arrendamento
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
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(a) It Happens Ltda.
O saldo refere-se a títulos em aberto da prestação de serviços da It Happens Ltda. sem incidência
de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(b) Posterus Supermercados Ltda.
O saldo refere-se a títulos com a Posterus Supermercados Ltda. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(c) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo refere-se a títulos a receber pelo Armazém Mateus S.A. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para ano de 2020.
(d) Mateus Eletrônica Ltda.
O saldo refere-se a títulos a receber do Supermercado por vendas efetuadas à Mateus Eletrônica
Ltda. sem incidência de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o
ano de 2020.
(e) Mateus Locações e Empreendimentos Ltda.
O Armazém faz sua própria logística e distribuição e se utilizava de veículos locados da Mateus
Locações. A Companhia deixou de realizar locação de veículos desde 2013. O vencimento do
referido saldo está previsto contratualmente para 2020.
(f) Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda.
O saldo é composto por R$14.444 com o Armazém Mateus S.A. onde o mesmo é abastecido
especialmente nos produtos de fraldas. O vencimento do referido saldo está previsto
contratualmente para o ano de 2020.
(g) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo de R$4.946 referente ao aluguel dos imóveis locados pela Tocantins Part. e Empreendimentos
Ltda. ao Mateus Supermercados S.A. para realização de suas atividades operacionais por meio de
contrato de locação. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para 2020. Não há
incidência de juros. O valor registrado como passivo de arrendamento também é um saldo a ser pago à
Tocantins. Para maiores detalhes, vide Nota Explicativa no 18.
(h) Indústria Blanco Ltda.
O saldo é composto por R$ 10.504 se refere a venda de mercadorias para Armazém Mateus e
Mateus Supermercados.
Remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia e suas controladas
O grupo não possui conselho de Administração e, portanto, não há valores a serem apresentados.
A remuneração paga aos administradores e diretores foi conforme demonstrado na tabela a seguir:
30/06/2020

31/12/2019

Remunerações de curto prazo a diretores e administradores

143

404

Total

143

404
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20.Provisão para riscos
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões
trabalhistas, cíveis e tributárias. A Administração, com base em informações de seus assessores
jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tributárias, com base na
experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu, em 30 de junho de 2020 e 31 de
dezembro de 2019, provisão para as causas com expectativa de perda considerada provável.
a)

A provisão para riscos, classificados como perda provável, está apresentada a seguir:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Trabalhistas, cíveis e tributários

15.155

15.088

Total

15.155

15.088

A seguir a movimentação das provisões:
Trabalhistas

Tributarias

Cíveis

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018

2.057

485

380

2.922

Movimento

9.347

1.958

861

12.166

11.404

2.443

1.241

15.088

67

-

-

67

11.471

2.443

1.241

15.155

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Movimento
Saldos em 30 de junho de 2020

A Companhia e suas controladas também figuram como parte em alguns processos judiciais
trabalhistas e cíveis que surgem no curso normal de suas operações, dos quais seus
consultores jurídicos estimam as chances de perda como possíveis e remotas. Em 30 de junho
de 2020, o valor das causas dos processos com possibilidade de perda possível, portanto não
objeto de provisionamento, monta em R$ 10.233 (R$7.176 em 31 de dezembro de 2019).
As companhias do Grupo Mateus têm um certo número de processos administrativos e
tributários decorrentes de reclamações e auto de infração decorrentes de auditorias fiscais. As
principais causas de processos da qual as Companhias do Grupo Mateus figuram como uma
das partes, estão descritos a seguir:


Trabalhistas
As companhias do Grupo Mateus são partes em sua maioria de processos relacionados a
assuntos trabalhistas originados a partir de procedimentos administrativos iniciados por exfuncionários, órgãos públicos, terceirizados e etc. A maioria dos processos originam-se por
conta de reclamações sobre a jornada de trabalho, acidentes de trabalho e demandas
relacionadas a comprovações de cumprimento da legislação trabalhista.



Cíveis
O Grupo Mateus é parte de processos originados por meio de desentendimentos ocorridos
no interior das lojas, causando aos clientes danos, seja eles materiais ou morais.



Tributários
O Grupo Mateus é parte constante de auditorias fiscais e através destas, é notificada
através de autos de infração ocasionados por divergências de informações emitidas aos
órgãos públicos responsáveis.
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Depósitos judiciais - ativos não circulantes
A Companhia e suas controladas mantêm depósitos judiciais vinculados às provisões tributárias,
trabalhistas e cíveis, os quais estão assim demonstrados:
Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Trabalhistas e cíveis

13.300

11.912

Total

13.300

11.912

21. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social integralizado em 30 de junho de 2020 é de R$ 1.863.829 e está representado
por 1.863.829.195 ações nominativas, no valor de R$ 1,00 cada uma (R$911.201 em 31 de
dezembro de 2019 e está representado por 911.201.000 ações nominativas, no valor de R$1,00
cada uma).
30/06/2020
Ações

%

31/12/2019
Ações

%

Ilson Mateus Rodrigues

983.148.486

52,75

464.712.510

51,00

Maria Barros Pinheiro

717.485.181

38,49

363.751.440

39,92

Ilson Mateus Rodrigues Junior

81.597.764

4,38

41.368.525

4,54

Denílson Pinheiro Rodrigues

81.597.764

4,38

41.368.525

4,54

1.863.829.195

100

911.201.000

100

Total

b)

Apuração dos dividendos e destinação do lucro
30/06/2020

31/12/2019

Lucro líquido do período/exercício

297.176

337.601

(-) Constituição da reserva legal (5%)

(14.859)

(16.880)

Lucro líquido do período/exercício após constituição de reserva legal

282.317

320.721

70.579

80.180

Dividendo mínimo obrigatório (25%)

Conforme Assembleia realizado no dia 18 de março de 2020, os acionistas em comum acordo
resolvem pela não distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, destinando os mesmos para
melhorias e expansão das atividades econômicas do Grupo Mateus.
De acordo com o estatuto do Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., do
resultado apurado no exercício, 5% serão aplicados na constituição de reserva legal, a qual não
excederá o limite de 20% do capital social, conforme determinação da Lei no 6.404/76. Depois
disso, os resultados do exercício social serão distribuídos entre os acionistas, na forma abaixo:
(i)

25% para o pagamento de dividendos aos acionistas, ajustados nos termos da Lei no
6.404/76;

(ii) O saldo restante deverá ter sua destinação conforme estabelecido pela Assembleia Geral.
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c)

Adiantamento para futuro aumento de capital e integralização de capital
Em 31 de dezembro de 2018, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos
para futuro aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 24 de janeiro de 2018, por
meio da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na Indústria de
Pães e Massas Mateus Ltda., no montante de R$33.800, o qual reflete os valores de livros
do patrimônio líquido nessa investida na data da transação, uma vez que a operação foi
efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle
comum. Ver divulgação adicional na Nota Explicativa de Investimentos no 11;

ii)

Adiantamento para futuro aumento de capital na controlada Armazém Mateus S.A., em 31
de março de 2018, no montante de R$58.355, em espécie, os quais serão integralizados ao
capital social na próxima Assembleia Geral Ordinária.

Em 31 de dezembro de 2019, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos
para futuro aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 13 de junho de 2019, por
meio da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresas
Indústria Blanco Ltda., no montante de R$10.256, o qual reflete os valores de livros do
patrimônio líquido dessa investida na data da transação, uma vez que a operação foi
efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle
comum. A Indústria Blanco Ltda. foi constituída em 13 de junho de 2019, tendo um aporte
de capital do acionista Ilson Mateus em dinheiro no montante de R$10.256.

Em 30 de junho de 2020, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos para
futuro aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 30 de junho de 2020,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresas
Posterus Supermercados Ltda., no montante de R$66.105, o qual reflete os valores de livros
do patrimônio líquido dessa investida na data da transação, uma vez que a operação foi
efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle
comum. A Posterus Supermercados Ltda. foi constituída em 31 de junho de 2017.

ii)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 30 de junho de 2020,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresas
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda., no montante de R$ 10.834, o qual
reflete os valores de livros do patrimônio líquido dessa investida na data da transação, uma
vez que a operação foi efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo
econômico e sob controle comum. A Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. foi
constituída em 09 de julho de 2007.

iii) Em 30 de junho de 2020, por meio da 1° alteração contratual, a empresa Indústria Blanco
Ltda, deixou de ser controlada do Grupo Mateus S.A havendo a reversão do AFAC
(Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de R$ 10.256 o qual reflete os
valores de livros do patrimônio líquido da controladora.
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22.Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 30 de junho de 2020, a Companhia não apresentou registro de impostos diferidos ativos
líquidos (R$0 em 31 de dezembro de 2019), calculados sobre diferenças temporariamente não
dedutíveis, a alíquota combinada de 34%. A Companhia optou por realizar a baixa do imposto
diferido ativo a que faz jus por não haver perspectivas de lucros tributáveis.

Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para não realização de estoques

30/06/2020

31/12/2019

30.515

22.877

5.263

4.670

Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários

15.155

15.088

Total

50.933

42.635

Imposto de renda e contribuição social sobre diferença fiscal temporária (34%)
(-) Provisão para realização
Total de IR e CSSL diferidos contabilizados

17.317

14.496

(17.317)

(14.496)

-

-

As controladas da Companhia, Armazém Mateus e Mateus Supermercados, tem gozado de
incentivos fiscais em suas operações, cujos incentivos têm sido excluídos da tributação do
imposto de renda e da contribuição social nos respectivos exercícios fiscais do reconhecimento
destes incentivos. Em linha com a lei complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, todos os
incentivos e benefícios fiscais passaram a ser considerados como subvenção para investimento,
sendo a sua tributação diferida até a distribuição destes valores aos acionistas da Companhia.
Para maiores detalhes ver Nota Explicativa no 26.
Nas controladas Armazém Mateus e Supermercados Mateus, no período de 2013 a 30 de junho
de 2020 foram gerados por esses incentivos lucros no montante de R$2.655.295, caso esses
valores fossem distribuídos e, desta forma, a tributação seria devido, o imposto de renda e
contribuição social seria de aproximadamente R$902.800. A Companhia, não tem expectativa
de distribuição destes valores e, portanto, nenhum reconhecimento de imposto de renda diferido
passivo foi realizado nas demonstrações financeiras.
Na controlada Armazém Mateus, em 31 de dezembro de 2019, a controlada possui prejuízo
fiscal, base negativa para contribuição social no montante de R$937.441, sobre os quais a
Administração optou por não registrar imposto de renda e contribuição social diferidos devido à
ausência de perspectiva de lucro tributável futuro suficiente para a realização do ativo em
função do histórico de montantes de subvenção fiscal ser superior ao histórico de lucro
tributável.
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b) Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a
seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
30/06/2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social à alíquota de 34%

30/06/2019

297.176

164.848

(101.040)

(56.048)

Diferenças temporárias e permanentes:
Adições permanentes
Subvenção fiscal

-

-

101.040

56.048

Outras adições e exclusões permanentes

-

-

IR e CS diferidos não constituídos sobre diferenças

-

-

Prejuízos fiscais não constituídos

-

-

(-) Baixa/adição de IR e CSLL diferidos

-

-

Total de IR e CSLL sobre o lucro

-

-

Imposto de renda e contribuição social correntes

-

-

Imposto de renda e contribuição social diferidos

-

-

Total da receita com Imposto de renda e contribuição social

-

-

23. Receita líquida de vendas
Consolidado
30/06/2020
Mercadoria de revenda

30/06/2019

6.148.162

4.806.867

9.968

6.832

ICMS

(541.503)

(400.545)

Cofins

(313.108)

(243.272)

PIS

(67.679)

(52.684)

ISS

(676)

(383)

Devoluções e bonificações

(111.123)

(76.310)

Total

5.124.041

4.040.505

Serviços prestados
(-) Deduções da receita:

Impostos incidentes sobre vendas consistem, principalmente, de ICMS (alíquota de 0% a 30%),
contribuições relacionadas ao PIS (alíquota de 0% ou 1,65%) e à Cofins (alíquota de 0% ou 7,6%).
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24.Despesas por natureza
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e das
Acordos Comerciais recebidos de fornecedores, das variações nos estoques e dos custos de logística.
A Acordo Comercial recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos
assinados entre as partes. O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas
ou terceirizadas pela Companhia e por suas controladas, compreendendo os custos de armazenamento,
manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte
estão incluídos nos custos de aquisição.
Despesas com vendas
As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing,
ocupação, manutenção, despesas com administradoras de cartão de crédito, etc. Os gastos com
marketing referem-se às campanhas publicitárias para cada segmento em que o Grupo Mateus atua.
Os principais meios de comunicação utilizados pelo Grupo Mateus são: rádio, televisão, jornais e
revistas, tendo seus valores de Acordo Comercial reconhecidos no resultado do exercício no momento de
sua realização.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades
corporativas, incluindo compras e suprimentos, tecnologia da informação e atividades financeiras.
Consolidado
30/06/2020
Custo da revenda

(4.044.540)

30/06/2019
(3.256.042)

Bonificações e verbas

217.967

223.357

Despesas com pessoal

(462.173)

(372.906)

Acordos trabalhistas

(533)

(1.393)

Depreciação e amortização

(53.582)

(45.933)

Depreciação de arrendamento

(45.702)

Água, luz e telefone

(47.507)

(3.442)

Fretes e transportes

(61.920)

(40.809)

Material de consumo

(33.702)

(31.798)

Serviços prestados

(69.020)

(61.402)

Impostos e taxas

(4.673)

(5.295)

Seguros

(3.689)

(716)

Viagens e treinamentos

(15.936)

(29.728)

Aluguéis e condomínios

(40.472)

(83.293)

Manutenções

(15.887)

(20.401)

Publicidade e propaganda

(28.585)

(8.347)

(9.545)

(55.104)

(48.822)

Total

(4.744.820)

(3.816.753)

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

(3.826.573)

(3.032.685)

Despesas gerais

Despesas administrativas, gerais e de vendas
Total
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(918.247)

(784.068)

(4.744.820)

(3.816.753)
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25.Resultado financeiro
Consolidado
30/06/2020

30/06/2019

Receitas financeiras
Juros sobre títulos recebidos
Deságio do precatório
Juros sobre aplicações financeiras
Variação cambial
Descontos financeiros obtidos

15.862

17.520

-

15.011

972

2.400

-

2.834

2.140

1.675

Outras receitas financeiras

16.436

6.604

Total de receitas financeiras

35.410

46.044

Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures
Juros passivos
Juros com parcelamento

(2)

(146)

(31.413)

(31.950)

(3.276)

(3.929)

(105)

(288)

Despesas de financeiras de arrendamento

(17.401)

(10.787)

Despesas bancárias

(15.650)

(7.701)

Perda financeira

(1.415)

(6.643)

Variações monetárias passivas

(6.814)

-

Outras despesas financeiras
Percentual de cartão de crédito

(5)

-

(37.666)

(29.738)

(3.464)

(8.625)

Total de despesas financeiras

(117.211)

(99.807)

Total do resultado financeiro

(81.801)

(53.763)

Descontos concedidos

26. Subvenções governamentais
A controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de Acordo de Regime Especial - ICMS
conforme decreto 19.714/2014 da Sefaz - MA.
O benefício consiste na utilização de crédito presumido da redução da base de cálculo do ICMS, que
resulte em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas operações de venda em
operações internas e interestaduais.
No período findo em 30 de junho de 2020, a controlada fez jus a R$316.526 em subvenções estaduais
(31 de dezembro de 2019: R$448.167).
Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada
com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições do
CPC 07. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais
argumentos:
(a) Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no
patrimônio líquido, mas sim reconhecida como receita nos períodos apropriados;
(b) Subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita
quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A subvenção,
dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao
longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de
compensação;
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(c) Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é lógico
registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como
receita na demonstração do resultado.

27.Instrumentos financeiros
a)

Políticas e categorias dos instrumentos financeiros
A Companhia entende que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas
demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, são substancialmente similares aos que
seriam obtidos se fossem negociados no mercado, e a Administração entende que os valores
registrados se aproximam de seu valor justo. A seleção dos ativos e passivos apresentados
nesta nota explicativa ocorreu em razão de sua relevância.
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas
datas de vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da
B3. Dessa maneira, no cenário provável (i) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos
financeiros. Para os cenários (ii) e (iii), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade,
considerou-se, conforme determinado nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de
25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros.
A Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os
instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise
de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários mencionados.
A classificação dos principais instrumentos financeiros da Companhia é apresentada conforme a
seguir:
30/06/2020

31/12/2019

Caixa e equivalente de caixa

944.126

398.263

Contas a receber

964.031

817.536

Ativos financeiros - custo amortizado

Partes relacionadas

48.406

74.651

Aplicações financeiras

14.603

14.608

1.971.166

1.305.058

Empréstimos e financiamentos

712.763

396.104

Debêntures

488.790

504.109

86.479

106.364

Total
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Partes relacionadas
Fornecedores
Total

b)

694.082

549.924

1.982.114

1.556.501

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros e regulatórios. O programa de
gestão de risco global da Companhia considera na imprevisibilidade dos mercados financeiros e
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Durante
o período findo em 30 de junho de 2020, a Companhia não celebrou contratos que possam ser
considerados como instrumentos derivativos.
A gestão de risco é realizada pelo setor financeiro da Companhia, segundo as políticas
aprovadas pela Diretoria. O setor financeiro da Companhia identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros. A Diretoria estabelece princípios para a gestão
de risco global, bem como para áreas específicas.
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i)

Risco de mercado
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos captados no mercado.

ii)

Risco de crédito
O risco surge da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes da escolha
dos ativos para compor a carteira de investimentos, na capacidade financeira das
contrapartes dos contratos de derivativos e da dificuldade de recebimento na liquidação de
vendas e pelo não cumprimento de obrigações pela entrega de bens ou serviços pagos
através de adiantamento a fornecedores.
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo contas a receber em
aberto.

iii) Risco de vencimento antecipado de empréstimos e financiamentos
Risco proveniente do descumprimento de cláusulas contratuais restritivas, presentes nos
contratos de debêntures da Companhia, as quais estão mencionadas na Nota Explicativa
no 14.
iv) Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos
suficientes para cumprir com seus compromissos em função de prazos de realização/
liquidação de seus direitos e obrigações. Para administrar a liquidez do caixa, são
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela
são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre três e
cinco anos

Acima de
cinco anos

196.125

271.218

222.410

23.010

29.884

143.646

248.649

66.611

694.082

-

-

-

-

86.479

-

-

159.759

147.150

75.841

13.354

30.503

158.348

248.649

66.609

549.924

-

-

-

-

106.364

-

-

Em 30 de junho de 2020
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas

c)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
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Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a Administração pode, ou propõe,
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por
exemplo, o nível de endividamento.
i)

Índice de endividamento
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no
índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como
percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de
empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no
balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
O índice de endividamento no final do período findo em 30 de junho de 2020 e exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 é o seguinte:
30/06/2020
Dívida

1.201.553

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Dívida líquida
Patrimônio líquido
Índice de endividamento líquido

d)

(944.126)
(14.603)

31/12/2019
900.213
(398.263)
(14.608)

242.824

487.342

2.316.159

1.949.287

0,10

0,25

Risco de taxa de juros
i)

Análise de sensibilidade para exposição de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A
Companhia possui exposição a taxas de juros em suas aplicações financeiras equivalentes
de caixa e nos títulos e valores mobiliários, vinculados ao CDI e empréstimos e
financiamentos vinculados a TJLP. Foram realizadas análises de sensibilidade em relação a
possíveis variações nesta taxa de juros.
Na data de encerramento do período findo, a Administração estimou cenários de variação
na CDI e TJLP. Para o cenário atual, foram utilizadas as taxas vigentes na data de
encerramento do período findo e para provável foram utilizadas taxas de acordo com as
expectativas de mercado.
Tais taxas foram estressadas com aumento e redução em 25% e 50%, servindo de
parâmetro para os testes de sensibilidade dos cenários adversos, conforme demonstrado
abaixo.
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-

Juros sobre debêntures (TJLP + 2,07%)

TJLP projetada

488.790

-

TJLP projetada

Saldo de debêntures

-

Juros sobre “leasing” (TJLP + 1,41%)

72.365

-

TJLP projetada

Saldo de “leasing”

-

Juros sobre empréstimos (TJLP + 15,10%)

546.441

-

TJLP projetada

Saldo de empréstimos para capital de giro

-

Juros sobre financiamento (TJLP + 6,25%)

93.957

-

CDI projetado

Saldo de financiamentos para investimento em
máquinas e equipamentos - FINAME (BNDES)

-

Taxa média (% do CDI)

14.603

-

CDI projetado

Saldo de aplicações financeiras

-

716.574

Taxa média (% do CDI)

Saldo de aplicações financeiras (equivalentes de
caixa)

Cenário atual

Simulação com expectativa do CDI e TJLP projetados, conforme abaixo:

2,46%

4,53%

510.932

2,46%

3,87%

75.166

2,46%

17,56%

642.396

2,46%

8,71%

102.141

0,89%

100%

14.733

0,89%

100%

722.952

Cenário I (50%)

3,68%

5,75%

516.895

3,68%

5,09%

76.048

3,68%

18,78%

649.063

3,68%

9,93%

103.287

1,34%

100%

14.799

1,34%

100%

726.176

Cenário II (25%)

4,91%

6,98%

522.908

4,91%

6,32%

76.938

4,91%

20,01%

655.784

4,91%

11,16%

104.443

1,78%

100%

14.863

1,78%

100%

729.329

Cenário
provável

6,14%

8,21%

528.920

6,14%

7,55%

77.829

6,14%

21,24%

662.505

6,14%

12,39%

105.598

2,23%

100%

14.929

2,23%

100%

732.554

Cenário III (+25%)
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7,37%

9,44%

534.932

7,37%

8,78%

78.719

7,37%

22,47%

669.226

7,37%

13,62%

106.754

2,67%

100%

14.993

2,67%

100%

735.707

Cenário IV (+50%)

ii)

Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros
Os níveis de hierarquia de valor justo de 1 a 3 se baseiam no grau com base no qual o valor
justo é observável:


As mensurações do valor justo do Nível 1 são aquelas resultantes dos preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;



As mensurações do valor justo do Nível 2 são aquelas resultantes de outras
informações que não sejam os preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta (por exemplo, como preços) ou indiretamente (por
exemplo, resultante dos preços); e



As mensurações do valor justo do Nível 3 são aquelas resultantes de técnicas de
avaliação que incluem informações do ativo ou passivo que não se baseiam em dados
observáveis de mercado (informações não observáveis).

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da
Companhia equivalem, em 30 de junho de 2020, aproximadamente, aos seus valores de
mercado e estão devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e perdas são
reconhecidos no resultado à medida que são auferidos e incorridos. Os instrumentos
financeiros apresentados nessa demonstração financeira foram classificados como nível 3
na hierarquia de valor justo.
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.

28. Resultado por ação
a)

Política contábil
A Companhia apresenta dois métodos de cálculo do resultado por ação: (i) lucro (prejuízo)
básico; e (ii) lucro (prejuízo) diluído. O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado com base no
número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício, exceto as ações emitidas
para pagamento de dividendos e ações em tesouraria.
O lucro (prejuízo) diluído leva em consideração o número médio ponderado de ações em
circulação durante o exercício, a participação de seus acionistas em exercícios futuros, tais
como as opções de ações que, se exercidas pelos seus detentores, aumentarão o número de
ações ordinárias e/ou preferenciais da Companhia, diminuindo o lucro por cada ação.

b)

Quadro de resultado por ação
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos
detentores de ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o
lucro (prejuízo) básico e diluído por ação excluindo as ações compradas pela Companhia e
mantidas como ações em tesouraria em cada exercício apresentado.
Para o cálculo do resultado por ação, foi considerado a atual composição de ações ordinárias
para o exercício comparativo, conforme requerido pelo CPC 41 - Resultado por Ação, mantendo
o denominador básico e diluído em bases comparativas.

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação
Lucro líquido básico por ação - R$
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30/06/2020

30/06/2019

297.153

167.014

1.863.829

911.201

0,16

0,18

70

29. Seguros
A Companhia e suas controladas possuem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As
coberturas foram contratadas pelas partes relacionadas Armazém Mateus e Mateus Supermercados,
pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Tipo de seguro

Valor segurado

Prêmio

Vigência

841.711

4.112

02 de dezembro de 2022

Risco operacional

30. Transações que não afetaram caixa
30/06/2020

31/12/2019

-

421.858

Reconhecimento inicial - ativos de direito de uso

31. Eventos Subsequentes
CONTRATO DE CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA
Em 16 de setembro de 2020 as investidas Mateus Supermercado S.A e Armazém Mateus S.A. firmaram
contrato sobre condições gerais para a prestação de garantia com a empresa Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda, onde regularam os termos e condições para a prestação de Garantias por
ambas as partes, de forma a garantir o cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais ou
acessórias (inclusive todos os ônus, juros, multas, taxas, tributos, encargos e demais despesas)
assumidas pelas partes perante a credores (“Obrigações Garantidas”). Ficou acordado que as partes se
comprometem periodicamente apurar o saldo devedor total das Obrigações Garantidas por cada Parte e
sobre esta diferença apurada será devida uma remuneração à taxa de 1% (um por cento) ao ano, como
contraprestação as obrigações garantidas. A Remuneração deverá ser revista anualmente e ajustada,
conforme necessário, para refletir as taxas usualmente praticadas pelo mercado para esse tipo de
operação. O pagamento da Remuneração será devido enquanto as Obrigações Garantidas não forem
integralmente quitadas e/ou enquanto a Parte Garantidora permanecer na qualidade de garantidora das
respectivas Obrigações Garantidas.

32. Autorização para emissão das demonstrações financeiras
A Diretoria da Companhia autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras em 17 de
setembro de 2020.

*
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Relatório da Administração - Comentário do Desempenho
Demonstrações Financeiras
Individuais e Consolidadas para os
exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017
da Exitus Holdings S.A.
Relatório da Administração

Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional e a quarta maior empresa
de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo (“ cash and carry”),
atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.
Ao longo dos últimos 34 anos nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do país e o maior
das regiões Norte e Nordeste, atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de
1.750 representantes comerciais do segmento de atacado. Atuamos com nosso conglomerado em 54
cidades com lojas físicas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí.
Operamos com os seguintes formatos de lojas físicas: atacados de autosserviço (“ cash and carry”) e
atacados de entrega, operados sob as bandeiras Mix Atacarejo e Armazém Mateus, respectivamente;
Supermercados sob a marca Hiper Mateus, supermercados e lojas de conveniência, como segmento de
varejo, operadas sob as bandeiras Mateus Supermercado e Mateus Hipermercado; eletrodomésticos,
eletrônicos, bazar e móveis, também do segmento de varejo, operados sob a bandeira Eletro Mateus,
a panificadora operada pela bandeira Bumba Meu Pão, uma Central de Fatiamento e Porcionamento de
Frios, além de um hortifrúti para abastecimento das lojas da companhia. Além disso, como serviço
complementar aos nossos consumidores, também oferecemos condições melhores de pagamento com
os nossos MateusCard e Crednosso.
Nossas operações atendem as necessidades dos nossos consumidores e a constante evolução dos seus
hábitos de compra por meio de uma rede de 120 lojas físicas composta, em 31 de dezembro de 2019,
por 23 atacarejos, 23 supermercados, 2 hipermercados, 58 lojas de eletroeletrônicos, 14 lojas de
vizinhança, abastecidas por 9 centros de distribuição, considerando as bandeiras Mix Atacarejo,
Supermercado Mateus, Eletro Mateus e Camiño Supermercados, além de uma plataforma de ecommerce em rápida expansão. Ainda, no segmento atacadista, através da bandeira Armazém Mateus,
além dos estados do Maranhão, Pará e Piauí, também atendemos os Estados do Tocantins, Bahia e
Ceará. Os números de 2019 confirmam a força do Grupo e a capacidade de desenvolver o negócio.
Trabalho, dedicação e geração de oportunidades fazem parte do nosso DNA. Nestes 34 anos
construímos uma equipe de gestão altamente qualificada composta por profissionais experientes em
sua grande maioria com mais de 10 anos de empresa e que tiveram a chance de passar por diversas
áreas, compondo uma visão holística da companhia.
Ofertamos serviços financeiros para nossos consumidores, o MateusCard, um cartão de crédito, em
parceria com o Banco Bradesco1, que permite que a compra seja parcelada em até 24 vezes e que o
consumidor tenha até 40 dias para pagar. O MateusCard auxilia nossas operações de varejo, atacarejo,
atacado e eletroeletrônico com condições competitivas. Atualmente são 220 mil contas com 300 mil
cartões ativos (titular e adicional). Possuímos, ainda, o CREDNOSSO, uma solução financeira
desenvolvida para intermediar o pagamento dos colaboradores das empresas do Grupo, mas que ao
longo do tempo foi ampliada para gerar diversos benefícios para os funcionários e também para o
público
externo.
Atualmente, o Crednosso oferece vantagens competitivas como: compra no varejo cadastrado,
pagamento de contas, transferência para bancos e descontos em rede de farmácias. O cartão é aceito
em 186 ATMs e conta com 112 mil cartões Private Label.
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Nossa estratégia
O nosso objetivo no longo prazo é fortalecer nossa posição de liderança nos segmentos de Atacarejo,
Atacado e Varejo no Norte/Nordeste, através da consolidação da nossa estratégia de multicanalidade,
aproveitando todos nossos formatos e negócios. Especificamente, pretendemos:

Consolidar ainda m ais a nossa liderança e presença regional por m eio da ex pansão
geográfica das lojas físicas. Em 31 de dezembro de 2019, operamos 120 lojas entre as bandeiras
Mateus Supermercados, Mix Atacarejo, Eletro Mateus e Armazém Mateus, inaguramos cerca de 24
novas filiais do número de lojas físicas que operávamos no início de 2018. Pretendemos consolidar ainda
mais nossa posição de liderança por meio da expansão orgânica em todos os nossos formatos e
bandeiras. Para capturar mais e nos beneficiarmos da demanda e do crescimento potencial de
determinadas regiões do Norte/ Nordeste, bem como das mudanças demográficas urbanas brasileiras
e da evolução dos hábitos do consumidor, e esperamos abrir um número significativo de novas lojas
nos próximos anos, com a expansão acelerada de nossa presença nos formatos de rápido crescimento:
“Cash & Carry” (Mix Atacarejo) e lojas de vizinhança (Camiño). Para fortalecimento dessa estratégia,
pretendemos manter nossa política de monitoramento constante da concorrência de modo que
consigamos oferecer aos nossos consumidores um mix de produtos diferenciados e a preços mais
atrativos.
Manutenção da disciplina financeira. Adotamos medidas e estratégias que vêm demonstrando
consistência e eficiência na manutenção de níveis de liquidez e caixa adequados, apresentando um
baixo índice de alavancagem financeira. Além disso, possuímos plena capacidade de pagamento de
todos os compromissos financeiros de curto e longo prazo com a geração de caixa e recursos atualmente
disponíveis. Nossa administração tem demonstrado uma gestão financeira bem sucedida, nos
possibilitando a execução com sucesso de nossos planos de expansão de capital e de investimento.
Outro fator que nos garante uma posição de destaque é o fato das dívidas da Companhia de curto e
longo prazo estarem diluídas no seu fluxo de caixa, de modo que permite um controle mais eficaz, sem
comprometer o capital de giro do Grupo.
Expansão via multicanalidade completa. Em vista da crescente expansão do poder aquisitivo das
classes sociais brasileiras, daremos continuidade à nossa bem sucedida estratégia de expansão por
meio de nossos múltiplos canais de venda, com a inauguração de lojas físicas, em shopping centers e
nas ruas, e a ampliação das operações em nossas lojas virtuais. Acreditamos que, por meio da
integração e consolidação de nossos canais de venda, conseguiremos aumentar o alcance e a
capilaridade de nossos pontos de venda, promovendo alternativas de vendas para nos aproximarmos
ao máximo de todos os perfis de consumidores atendendo às suas diversas necessidades nos diferentes
momentos de compra. Dentre as principais iniciativas de multicanalidade, temos: a) Mateus Online
nossa plataforma de e-commerce mateusonline.com.br focada em produtos não-alimentares. A
plataforma oferece uma grande variedade de produtos mediada por uma interface de compras online e
de atendimento pós-venda. Apesar deste ser um negócio novo dentro do grupo (início da operação em
janeiro de 2019) ele já conta com avaliações positivas dos clientes e crescimento além do esperado. O
Mateus Online já opera entregando em 34 cidades dos Estados do Maranhão e Pará com ticket médio
de R$ 804,00 e prazo médio de entrega dos produtos de 3 dias. O faturamento do Mateus Online em
2019 foi de R$22.2 milhões.; b) Canto do Chef, e-commerce com foco no mercado transformador,
comerciantes e restaurantes. O atualmente o ticket médio dessa operação é de R$ 985,00 e atende as
regiões Metropolitanas de Belém (PA) e São Luís (MA).
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Ampliar nosso conhecimento do mercado de varejo alimentar e do varejo de eletro/móveis
e dos hábitos de compra de nossos consumidores. Realizamos estudos de mercado
constantemente de modo a ampliar nosso conhecimento das principais tendências dos segmentos de
varejo alimentar, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis, como por exemplo, análises de
benchmarking e pesquisas de comportamento do consumidor. Acreditamos que esses estudos permitem
nos posicionar à frente das transformações e tendências do mercado, entregando as melhores
oportunidades, oferecendo serviços relevantes e proporcionando as melhores experiências aos nossos
consumidores.

R eforçar continuam ente a nossa cultura, com base no desem penho que incentiva o trabalho
em equipe, prom ovendo a liderança e com prom etim ento profissional, bem com o
contribuindo para o desenvolvim ento, a retenção e a atração de talentos. Como parte do
Grupo Mateus, nossa cultura se baseia no foco total em resultados por meio de metas bem definidas.
Também engajamos nossos colaboradores com estes valores em busca da nossa missão de nos
tornarmos o maior grupo empresarial brasileiro de varejo alimentar, com ética, trabalho e eficiência,
buscando sempre o respeito dos clientes, inspirando os colaboradores e honrando nossos parceiros de
negócios. Acreditamos que criamos uma cultura corporativa que encoraja a atração e integração de
talentos, o trabalho em equipe, a capacitação com responsabilidade, a meritocracia e a diversidade.
Pretendemos reforçar continuamente essa cultura, visando aumentar ainda mais a nossa capacidade
de desenvolver uma equipe talentosa de profissionais altamente qualificados e, consequentemente,
consolidar nossa posição de liderança nos segmentos de Atacado, Atacarejo e de Varejo no Brasil.
Principais destaques financeiros - Consolidado
O quadro abaixo apresenta as principais informações financeiras para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
Margem Líquida
Lucro Líquido
EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado¹
Margem EBITDA Ajustado¹

2019
8.035.545
2.082.398
26%
4%
337.695
607.511
7,6%
542.389
6,75%

AH
2018 AH
2017
17% 6.882.185 21% 5.705.115
15% 1.818.431 21% 1.507.687
26%
26%
4%
3%
13%
298.659 88%
159.254
19%
511.962 42%
359.396
7,4%
6,3%
3%

511.962 42%
7,4%

359.396
6,3%

(*) O EBITDA Ajustado (LAJIDA Ajustado) é definido como o EBITDA (LAJIDA) ajusto da linha “Outras receitas (despesas)” da
demonstração do resultado. O EBITDA consiste no “Lucro líquido do exercício” (ou período) ajustado pelo “Resultado financeiro líquido”,
pelo “Imposto de renda e contribuição social” e pelas despesas de “Depreciação e amortização”. O EBITDA, EBITDA Ajustado e a Margem
EBITDA Ajustado considerando os impactos do IFRS 16 não são medidas de desempenho financeiro de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS e não devem ser considerados como alternativas ao lucro líquido ou como medidas de desempenho
operacional, fluxo de caixa operacional ou liquidez.

Em 31 de dezembro de
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Dívida Líquida

2019

2018

2017

900.213
(398.263)
(14.608)

792.488
(262.678)
(21.183)

601.453
(162.512)
(20.820)

487.342

508.627

418.121
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EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
AV

AH

8.035.545 100%

6.882.185 100%

17%

(5.953.147)

-74%

(5.063.754)

-74%

18%

2.082.398

26%

1.818.431

26%

15%

(1.620.974)

-20%

(1.394.879)

-20%

16%

(19.229)

0%

(21.169)

0%

-9%

(1.586.297)

-20%

(1.371.026)

-20%

16%

-

0%

-

0%

0%

(15.448)

0%

(2.684)

0%

476%

461.424

6%

423.552

6%

9%

(111.554)

-1%

(124.937)

-2%

-11%

71.602

1%

21.524

0%

233%

(183.157)

-2%

(146.461)

-2%

25%

349.870

4%

298.615

4%

17%

(12.175)

0%

44

0%

-27770%

Correntes

(3.229)

0%

-1.643

0%

97%

Diferidos

(8.946)

0%

1.687

0%

-630%

337.695

4%

298.659

4%

13%

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (em R$
milhares)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços
prestados
LUCRO BRUTO

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas

2019

Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO –
R$

0,37

AV

2018

0,33

R eceita líquida
Receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$8.035 milhões
comparativamente a R$6.882 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de
R$1.153 milhões ou 17%. Este aumento é atribuído pelo impacto positivo da nossa expansão nos
segmentos de atacarejo, supermercados e eletros, com inauguração de 19 novas lojas em 2019, e um
crescimento mesmas lojas de 5,16%, sem comparamos 2018 com 2019.

Lucro bruto
Lucro bruto no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$2.082 milhões
comparativamente a R$1.818 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de
R$263 milhões ou 15%. Lucro bruto representou 26% e 26% da receita líquida nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento é atribuído
substancialmente em decorrência do crescimento do volume de vendas em todos os nossos segmentos.
Nossa margem de lucro bruto, expressa em percentual das vendas líquidas, diminui 50 pontos base,
para 25,9% em 2019 se comparamos com 26,4% de 2018, em função da variação do mix de vendas e
das inaugurações de novas lojas.
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Despesas gerais e adm inistrativas
Despesas gerais e administrativas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$1.586
milhões comparativamente a R$1.371 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma
variação de R$215 milhões ou 16%. Despesas gerais e administrativas representou -20% e -20% da
receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esse
aumento foi impulsionado principalmente por um crescimento de nossos custos e recursos para suportar
a expansão das atividades em todos os nossos segmentos com a inauguração de novas lojas.

Despesas operacionais
Despesas operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$19 milhões
comparativamente a R$21 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$2
milhões ou 9%. Despesas operacionais representou 0% e 0% da receita líquida nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Este aumento está relacionado ao
crescimento dos custos e recursos para suportar a expansão das atividades e as novas lojas
inauguradas.
R esultado financeiro, líquido
Resultado financeiro, líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$111
milhões comparativamente a R$124 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma
variação de R$13 milhões ou 11%. Resultado financeiro, líquido representou 1% e 2% da receita
líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Essa
redução é atribuída substancialmente ao aumento na receita de juros recebidos no valor de R$ 22
milhões em 2019, como resultado das iniciativas de otimização do processo de cobrança, houve a
diluição da receita com aumento das despesas com as taxas de recebíveis de cartões de crédito.

Lucro antes do im posto de renda e contribuição social
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social no exercício social findo em 31 de dezembro de
2019 foi de R$349 milhões comparativamente a R$298 milhões no mesmo período de 2018, o que
representou uma variação de R$51 milhões ou 17%. Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social representou 4% e 4% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente a expansão das operações em
todos os segmentos.

I m posto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$12 milhões comparativamente a R$44 mil no mesmo período de 2018, o que representou uma
variação de R$12 milhões ou -27.770%. Imposto de renda e contribuição social representou 0% e 0%
da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.
Em 2019 a empresa optou por reverter os valores de impostos diferidos registrados no balanço, tendo
em vista a falta de expectativa para a realização dos valores no médio prazo.

Lucro do ex ercício
Lucro do exercício no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$338 milhões
comparativamente a R$299 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de
R$39 milhões ou 13%. Lucro do exercício representou 4% e 4% da receita líquida nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Como já comentado acima, o aumento
do lucro líquido ocorreu em função da expansão de novas lojas e crescimento das vendas das
mesmas lojas.
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EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (em R$ milhares)

2018

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS PRESTADOS

AV

6.882.185 100%

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

2017

AV

AH

5.705.115 100%

21%

(5.063.754)

-74%

(4.197.428)

-74%

21%

1.818.431

26%

1.507.687

26%

21%

-20% (1.224.326)
0%
(20.141)

-21%
0%

13%
5%

-21%

13%

LUCRO BRUTO
(1.394.879)
(21.169)

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

(1.371.026)

-20%

(1.208.722)

(2.684)

0%

4.537

-

0%

-

0%

100%

423.552

6%

283.361

5%

49%

(124.937)
21.524

-2%
0%

(124.746)
14.007

-2%
0%

0%
54%

Receitas financeiras

(146.461)

-2%

(138.753)

-2%

6%

Despesas financeiras

298.615

4%

158.615

3%

88%

Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

0% -159%

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

44

0%

639

-1.643

0%

0

0% -93%
0%

100%

1.687

0%

639

0%

164%

298.659

4%

159.254

3%

88%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

R eceita líquida
Receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$6.882 milhões
comparativamente a R$5.705 milhões no mesmo período de 2017, o que representou uma variação de
R$1.177 milhões ou 21%. Este aumento na receita liquida está relacionado, principalmente, com o
crescimento de 9,2% das vendas e expansão de 17 novas filiais no decorrer de 2018.

Lucro bruto
Lucro bruto no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$1.818 milhões
comparativamente a R$1.507 milhões no mesmo período de 2017, o que representou uma variação de
R$310 milhões ou 21%. Lucro bruto representou 26% e 26% da receita líquida nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento está relacionado
diretamente com a expansão de novas lojas e crescimento expressivo das vendas mesmas lojas, acima
da inflação.

Despesas gerais e adm inistrativas
Despesas gerais e administrativas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de
R$1.371 milhões comparativamente a R$1.208 milhões no mesmo período de 2017, o que
representou uma variação de R$162 milhões ou 13%. Despesas gerais e administrativas representou 20% e 21% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
respectivamente.
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O aumento de 13% nas despesas gerais e administrativas está relacionado com um crescimento de
nossos custos e recursos para suportar a expansão das atividades em todos os nossos segmento com
a inauguração de novas lojas, parcialmente compensado pela diminuição de despesas gerais e
administrativas obtida como resultado das iniciativas de otimização de redução de custos
implementadas em nosso segmento de varejo e logística. No final de 2017 a empresa inaugurou um
novo centro de distribuição, o que proporcional um maior ganho operacional nas vendas externas e
diluição das despesas logísticas.

Despesas operacionais
Despesas operacionais no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$21 milhões
comparativamente a R$20 milhões no mesmo período de 2017, o que representou uma variação de R$1 milhão ou 5%. Despesas operacionais representou 0% e 0% da receita líquida nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento de 5% ocorre em linha
com a expansão de novas lojas.

R esultado financeiro, líquido
Resultado financeiro, líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$124 milhões
comparativamente a R$124 milhões no mesmo período de 2017, o que representou uma variação de
R$191 mil ou 0%. Resultado financeiro, líquido representou 2% e 2% da receita líquida nos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Não houve variações
representativas.

Lucro antes do im posto de renda e contribuição social
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 foi de R$299 milhões comparativamente a R$159 milhões no mesmo período de 2017, o que
representou uma variação de R$140 milhões ou 88%. Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social representou 4% e 3% da receita líquida nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018
e 2017, respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente com o crescimento das vendas
mesmas lojas, expansão das vendas e diluição das despesas operacionais relacionadas a operação de
logística, com a inauguração de um novo centro de distribuição no final de 2017.

I m posto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de
R$44 mil comparativamente a R$639 mil no mesmo período de 2017, o que representou uma variação
de -R$595 mil ou -93.%. Imposto de renda e contribuição social representou 0% e 0% da receita líquida
nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Esta redução está
relacionada ao registro dos impostos diferidos constituídos em cada ano.

Lucro do ex ercício
Lucro do exercício no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foi de R$298 milhões
comparativamente a R$159 milhões no mesmo período de 2017, o que representou uma variação de
R$139 milhões ou 88%. Lucro do exercício representou 4% e 3% da receita líquida nos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. Este aumento é atribuído
substancialmente ao crescimento das vendas e redução das despesas gerais e administrativas.
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I nvestim entos

Nos anos de 2019, 2018 e 2017 os investimentos do Grupo Mateus totalizaram R$ 200 milhões,
R$ 144 milhões e R$ 156 milhões, respectivamente, direcionados principalmente para a abertura
de novas lojas abaixo:
Em R$ MIL

2019¹

Terrenos
Edificações

AH

91
-

2018¹

AH

36% 67
0% -

2017

-

-72%
-

240
350

Máquinas e equipamentos

7.644

-72% 36.838

-

23%

29.941

Móveis e utensílios

5.093

-12% 7.459

-

-18%

9.064

962

64% 1.100

-

-10%

1.002

5.138

24% 4.248

47%

2.883

172.868

92% 90.114

Veículos
Equipamentos de informática
Imobilizações em andamento
Edificações em imóveis de terceiros
Total
¹ Demonstrações Financeiras Consolidadas

Jun/2020

9.112
200.908

Jun/2019

Segmento

INÍCIO

INAUGURADOS

TOTAL

INÍCIO

INAUGURADOS

HIPER/SUPER

25

0

25

23

MIX

23

6

29

17

ELETRO

58

9

67

46

5

-20%

-51% 21.651
36%
144.176

2017
INAUGURADOS

113.085

10068%
-8%

180
156.745

2018
TOTAL

INÍCIO

INAUGURADOS

2019

TOTAL

INÍCIO

TOTAL

INÍCIO

INAUGURADOS

TOTAL

0

23

20

3

23

23

0

23

23

2

25

3

20

13

1

14

14

3

17

17

6

23

51

33

1

34

34

12

46

46

12

58

CAMINO

14

2

16

10

1

11

0

4

4

4

6

10

10

4

14

TOTAL

120

17

137

96

9

105

66

9

75

75

21

96

96

24

120
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Aos Acionistas e Administradores da
Exitus Holdings S.A.
São Luís – MA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Exitus Holdings S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e
consolidada, da Exitus Holdings S.A. em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 o desempenho individual
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
os exercícios findos nessas datas, 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.
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Principais assuntos de auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações 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.

Adoção dos pronunciamentos contábeis CPC 06(R2) e IFRS 16 – Operações
de Arrendamento Mercantil (Notas Explicativas nos 10 e 17)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
Conforme divulgado nas Notas Explicativas nos 10 e 17 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro
de 2019, em 1o de janeiro de 2019, a Companhia adotou o novo pronunciamento contábil NBC TG 06
(R3) - Operações de Arrendamento Mercantil, equivalente ao IFRS 16 – Leases emitido pelo International
Accounting Standards Board IASB, com base na abordagem retrospectiva modificada, considerando o
direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial, não havendo reapresentação
de informação comparativa.
A adoção do IFRS16/NBC TG 06 (R3) foi significativa para a nossa auditoria, pois envolveu julgamento
significativo por parte da administração da Companhia na determinação da taxa incremental de juros e
dos prazos dos contratos de arrendamento, que são estimativas chaves utilizadas para calcular o ativo
por direito de uso e o passivo de arrendamento. Mudanças nestas estimativas podem ter impactos
significativos nos valores reconhecidos pela Companhia.
Devido ao julgamento envolvido na definição do prazo de arrendamento e a complexidade envolvida na
determinação das premissas utilizadas para determinação das taxas de desconto para cálculo do passivo
de arrendamento e a relevância dos impactos que uma mudança dessa taxa poderia ter na mensuração
do passivo de arrendamento e do direito de uso de um ativo, assim como a relevância das divulgações
dos efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16, esse assunto foi considerado como significativo
para a nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliação das práticas contábeis da Companhia para determinar os prazos dos arrendamentos;



Verificamos a taxa incremental de juros conforme formalização do banco;



Selecionamos uma amostra de contratos de arrendamento para avaliar a exatidão matemática dos
valores do ativo por direito de uso e do passivo de arrendamento determinados pela Companhia com
base nos dados contratuais;



Testamos a integridade e a precisão dos dados utilizados nos cálculos efetuados pela administração
da Companhia;



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
consideram as informações relevantes, em especial as relativas aos requerimentos de divulgação
específicos relacionados com a transição da norma e seu impacto contábil.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os
valores reconhecidos como ativo de direito de uso e passivo de arrendamento, assim como as
respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Provisões para riscos (Nota Explicativa no 20)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de natureza cível, tributária e trabalhista,
para os quais a administração estima os valores envolvidos, faz divulgações e registra provisão em seu
balanço nos casos em que considera que haverá perda provável.
Essa área permanece como foco de nossa auditoria, devido a relevância, complexidade, aspectos
subjetivos e julgamentos críticos exercidos pela administração na determinação da possibilidade de
perda atribuída a cada processo, na mensuração e definição de reconhecimento e/ou divulgação de uma
provisão. Mudanças nos prognósticos e/ou julgamentos podem trazer impactos relevantes nas
demonstrações financeiras da Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização do entendimento sobre os
controles internos relevantes que envolvem a identificação, a constituição de provisão e as divulgações
em notas explicativas.
Atualizamos, também, o entendimento sobre o modelo de cálculo adotado, que considera a avaliação
histórica de perda em processos da mesma natureza e prognósticos fornecidos por consultores jurídicos.
Efetuamos procedimentos de confirmação de informações com os escritórios de advocacia externos que
patrocinam os processos judiciais e administrativos em relação à avaliação do prognóstico, à totalidade
das informações e ao valor das provisões. Para as causas significativas, discutimos com a administração
e seus consultores jurídicos a razoabilidade do prognóstico de perda.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da
provisão para riscos foram adequados, e as divulgações efetuadas são consistentes com as posições
dos consultores jurídicos quando analisadas no contexto das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017.

Reconhecimento de acordos comerciais (Nota Explicativa no 24)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
O Grupo recebe descontos comerciais significativos por acordos negociados com seus fornecedores. Esses
acordos comerciais variam conforme negociação, podendo compreender acordos pelo volume de compra,
rebaixa e ou diferença de preço, recomposição de margem, verbas (% sobre compras), propaganda
cooperada e demais negociações especiais. A forma de abatimento varia conforme a condições previstas
nos acordos de fornecimento, podendo haver descontos de títulos e recebimento de mercadoria bonificada.
As bonificações recebidas de fornecedores são mensuradas e reconhecidas com base nos contratos e
acordos assinados, e registradas ao resultado à medida em que os correspondentes estoques são vendidos.
Devido ao grande volume de transações, a relevância dos valores envolvidos, e ao grau de julgamento
exercido pelo Grupo sobre a natureza e o cumprimento das obrigações descritas nos acordos
negociados com fornecedores, bem como das estimativas para apurar os valores a serem registrados e o
período durante o qual o resultado dos acordos deve ser reconhecido como redutor dos custos das
mercadorias vendidas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, consideramos esse
assunto significativo em nossa auditoria.
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliamos o desenho e implementação dos controles internos julgados como chave no processo de
compras e acordos comerciais;



Recalculamos os valores “acordos comerciais - verbas” a receber sobre uma amostragem, em
relação às transações de compra. Avaliamos as condições previstas no acordo, recalculamos o valor
a receber de verbas, comparamos com o contábil, inspecionamos a liquidação financeira
subsequente e ou o recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Realizamos a amostragem para os demais acordos comerciais (rebaixa/diferença de preço,
inauguração de loja, propaganda cooperada etc.) obtivemos a documentação suporte dos acordos
firmados, incluindo a evidência de liquidação financeira subsequente e ou o abatimento pelo
recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Observamos a data de vencimento na documentação suporte e validamos a integralidade do aging
list apresentado pela Companhia. Avaliamos também a adequação do reconhecimento contábil dos
lançamentos selecionados em base de testes;



Analisamos as variações mensais dos saldos reconhecidos com descontos comerciais em relação
aos custos das vendas, considerando tendências, sazonalidade e informações históricas; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
consideram as informações relevantes relacionadas aos descontos comerciais obtidos.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os saldos registrados de Acordos comerciais e as divulgações correlatas no contexto das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto relativas aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

Subvenções governamentais – ICMS (Nota Explicativa no 26)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
De acordo com a legislação estadual, a controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de
Acordo de Regime Especial – ICMS que consiste na utilização de crédito presumido da redução da base
de cálculo do ICMS , que resulta em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas
operações de venda em operações internas e interestaduais.
A subvenção governamental é reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as
despesas que pretende compensar, em base sistemática. Este conceito contábil é aplicado pois, a
administração entende que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, bem como, a entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações.
Devido à relevância dos valores envolvidos, às premissas utilizadas pelo Grupo para determinar o
conceito contábil, podem impactar o valor registrado nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Obtivemos, com o auxílio de nossos especialistas tributários, por meio de indagações aos
responsáveis da área tributária do Grupo e testes por amostragem, o entendimento da metodologia
de registro da subvenção governamental nas demonstrações financeiras;



Efetuamos o recálculo da subvenção governamental de ICMS e avaliamos a adequação da
apresentação dos saldos entre receitas e custos, assim como a suficiência dos registros; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
consideram as informações relevantes, principalmente as relacionadas às premissas e condições do
CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais (IAS 20).
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Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os registros efetuados pelo Grupo na determinação sobre a contabilização da Subvenção
Governamental de ICMS nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 2.5 referente ao refazimento e respectivas reemissões
das demonstrações individuais e consolidadas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de
2018 e de 2017, para refletir o aprimoramento de determinadas divulgações, conforme solicitação da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Anteriormente, havíamos auditado as demonstrações
financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, cujos relatórios de
auditoria, sem modificações, foram emitidos em 14 de agosto de 2020. Referidas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas dos exercícios estão sendo reapresentadas nesta data, 17 de
setembro de 2020. Devido à reemissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
referidas na Nota Explicativa no 2.5, emitimos esse novo relatório de auditoria sobre as citadas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossa conclusão não está ressalvada em relação
a esse assunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As Demonstrações Individuais e Consolidadas do Valor Adicionado (DVA) referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, 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 CPC 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
nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2016 (saldos iniciais de 1º de janeiro de 2017), apresentados para fins de
comparação, não foram auditados por nós nem por outro auditor independente.
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.
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 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 esse respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e 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 financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte 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:


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;
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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 contábeis 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
planejado 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. 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.
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020

Daniel Menezes Vieira
CT CRC 1MG-078.081/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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6
7
8
-

Contas a receber

Estoques

Tributos a recuperar

Outros ativos CP

1.888.565

20
10
11
9

Outros ativos

Depósitos judiciais

Ativos de direito de uso

Investimentos

Imobilizado

1.888.998

Total dos ativos

-

-

-

-

-

-

-

433

433

-

-

-

-

Controladora

1.541.141

1.540.708

-

1.540.708

31/12/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.208.796

1.208.796

-

1.208.796

31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1.049.560

1.049.559

-

#

#

#

#

-

#

#

#

-

-

#

-

minaç

1.049.559

01/01/2017

4.121.336

1.341.051

820.776

-

391.809

11.912

818

-

26.477

74.651

14.608

2.780.285

14.496

52.579

1.497.411

817.536

398.263

31/12/2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.888.565

Total dos ativos não circulantes

-

-

-

-

-

8
22

-

-

433

433

-

-

-

-

Tributos diferidos

Partes relacionadas

31/12/2019

Tributos a recuperar

5
19

Aplicações financeiras

Ativos não circulantes

Total dos ativos circulantes

4

Caixa e equivalentes de caixa

Ativos circulantes

Notas

ATIVO

(Em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Exitus Holding S.A.

Consolidado

3.390.638

848.904

704.825

-

-

9.993

7.829

8.946

27.633

68.495

21.183

2.541.734

12.683

37.297

1.403.459

825.617

262.678

31/12/2018

2.663.123

710.869

643.641

-

-

4.011

6.908

7.259

22.199

6.031

20.820

1.952.254

4.068

19.064

1.129.953

636.657

162.512

31/12/2017

2.476.804

622.621

562.931

-

-

2.392

7.535

2.957

15.975

15.672

15.159

1.854.183

3.173

26.543

1.071.574

533.585

219.308

01/01/2017

18

255

13
14
15
16
18
17
-

Empréstimos e financiamentos CP

Debêntures

Obrigações trabalhistas

Obrigações tributárias

Tributos parcelados

Passivos de arrendamento

Outros passivos

18
20
17
19

Tributos parcelados

Provisão para riscos

Passivos de arrendamento

Outros passivos

Partes relacionadas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total dos passivos e do patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas não controladores

Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas controladores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controladora

1.541.141

1.541.141

-

1.541.141

566.332

29.808

33.800

911.201

31/12/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.208.796

1.208.796

-

1.208.796

282.715

14.880

-

911.201

31/12/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.049.560

1.049.560

-

1.049.560

131.441

6.918

-

911.201

01/01/2017

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.888.998

1.888.998

-

1.888.998

887.053

46.688

Reserva legal

Reserva para retenção de lucros

44.056

911.201

31/12/2019

AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital

Capital social

Patrimônio líquido
21

14

Debêntures

Total dos passivos não circulantes

13

Empréstimos e financiamentos

Passivos não circulantes

Total dos passivos circulantes

12

Fornecedores

Passivos circulantes

Notas

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Exitus Holding S.A.

4.121.336

1.949.287

60.289

1.888.998

887.053

46.688

44.056

911.201

1.161.875

106.364

-

325.858

15.088

4.614

473.606

236.345

1.010.174

17.156

64.392

1.269

60.067

127.104

30.503

159.759

549.924

31/12/2019

Consolidado

3.390.638

1.600.420

59.279

1.541.141

566.332

29.808

33.800

911.201

688.982

111.479

-

-

2.922

3.187

293.723

277.671

1.101.236

22.376

-

636

51.120

105.529

37.264

183.830

700.481

31/12/2018

2.663.123

1.208.918

122

1.208.796

282.715

14.880

-

911.201

572.922

115.168

101

-

2.852

2.786

201.149

250.866

881.283

9.484

-

402

39.126

88.982

40.490

108.948

593.851

31/12/2017

2.476.804

1.049.664

104

1.049.560

131.441

6.918

-

911.201

415.138

76.977

8.000

-

8.361

5.048

136.542

180.210

1.012.002

6.574

-

-

28.409

88.161

29.840

217.014

642.004

01/01/2017

19

256

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

11

Resultado de equivalência patrimonial

-

-

28

0,33

911.201

298.545

-

298.545

-

-

-

-

-

0,17

911.201

159.236

-

159.236

-

-

-

159.236

-

-

-

159.236

159.236

-

159.236

31/12/2017

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

0,37

911.201

Média ponderada das ações no exercício (em milhares)

Lucro básico e diluído por ação no exercício - em R$

337.601

-

337.601

-

-

-

-

298.545

-

-

-

298.545

298.545

-

-

Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores

Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores

Lucro líquido do exercício

22
22

Imposto de renda e contribuição social - corrente

Imposto de renda e contribuição social - diferido

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
337.601

-

Despesas financeiras

Resultado financeiro

-

Receitas financeiras

-

337.601

Lucro operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro

337.601

-

298.545

-

-

-

-

-

-

31/12/2018

Controladora

-

337.601

31/12/2019

Total

25

24

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

24

Despesas administrativas e gerais

Com vendas

Receitas (despesas) operacionais

Lucro bruto

23
24

Receita líquida de vendas

Notas

(Em milhares de reais, exceto o lucro básico e diluído por ação - em reais - R$)

337.601

94

337.695

(12.175)

(8.946)

(3.229)

349.870

(111.554)

(183.156)

71.602

461.424

(1.620.974)

(15.448)

-

(19.229)

(1.586.297)

2.082.398

(5.953.147)

8.035.545

31/12/2019

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Exitus Holding S.A.

298.545

114

298.659

44

1.687

(1.643)

298.615

(124.937)

(146.461)

21.524

423.552

(1.394.879)

(2.684)

-

(21.169)

(1.371.026)

1.818.431

(5.063.754)

6.882.185

31/12/2018

Consolidado

159.236

18

159.254

639

639

-

158.615

(124.746)

(138.753)

14.007

283.361

(1.224.326)

4.537

-

(20.141)

(1.208.722)

1.507.687

(4.197.428)

5.705.115

31/12/2017

20

257
-

-

Cotistas não controladores

-

-

-

159.236

-

159.236

31/12/2017

337.695

94

337.601

337.695

-

337.695

31/12/2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

-

Resultado abrangente total do exercício

-

-

298.545

337.601

-

-

298.545

-

337.601

31/12/2018

Controladora

Cotistas controladores

Resultado abrangente total atribuído a:

Resultado abrangente total do exercício

Outros resultados abrangentes

Lucro líquido do exercício

31/12/2019

(Em milhares de reais - R$)

298.659

114

298.545

298.659

-

298.659

31/12/2018

Consolidado

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Exitus Holding S.A.

159.254

18

159.236

159.254

-

159.254

31/12/2017

21

258

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Transferência para reserva incentivo fiscal

Complemento de reserva legal

Destinações:

Participação de não controladores

Lucro líquido do exercício

Adiantamento para futuro aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Transferência para reserva incentivo fiscal

Complemento de reserva legal

Destinações:

Participação de não controladores

Adiantamento para futuro aumento de capital

Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Complemento de reserva legal

Destinações:

Transferência para reserva incentivo fiscal

Lucro líquido do exercício

Saldos em 01 de janeiro de 2017

26

21.b

-

-

21.c

26

21.b

-

21.c

21.b

26

-

Notas

-

-

44.056

911.201

46.688

-

16.880

-

-

-

29.808

-

14.928

-

887.053

320.721

-

-

-

-

566.332

283.617

-

-

-

-

-

282.715

-

151.274

-

131.441

14.880

7.962

-

-

6.918

Reserva legal

Reserva incentivo
fiscal
-

-

(320.721)

(16.880)

-

337.601

-

-

(283.617)

(14.928)

-

-

298.545

-

(7.962)

(151.274)

159.236

Lucros
acumulados

Reserva para retenção de lucros

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

-

-

-

-

-

-

-

-

10.256

33.800

911.201

-

-

-

-

-

-

-

33.800

-

911.201

-

-

-

-

-

-

-

-

911.201

Capital social

Adiantamento para
futuro aumento de
capital

0

(Em milhares de reais - R$)

1.888.998

-

-

-

337.601

10.256

1.541.141

-

-

-

33.800

298.545

1.208.796

-

-

159.236

1.049.560

Patrimônio líquido
atribuído à
participação dos
controladores

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Exitus Holding S.A.

60.289

-

-

916

94

-

59.279

-

-

688

58.355

114

122

-

-

18

104

Participação dos
acionistas não
controladores

1.949.287

-

-

916

337.695

10.256

1.600.420

-

-

688

92.155

298.659

1.208.918

-

-

159.254

1.049.664

Patrimônio líquido
consolidado

22

Exitus Holding S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$)

Controladora
Notas

31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

-

337.601

298.545

159.236

349.870

298.615

158.615

Ajuste para reconciliação do lucro líquido do exercício com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação

9 e 10

-

-

-

146.087

88.410

76.035

Atualização passivos de arrendamento

17

-

-

-

19.966

-

-

Provisão para obsolescência e quebras

7

-

-

-

3.228

-

-

(Provisão) reversão para crédito de liquidação duvidosa

6

-

-

-

860

4.960

9.250
32.348

56.871

50.586

Baixa de imobilizado

9

-

-

-

109

11.883

Provisão para riscos

Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados

13 e 14

20

-

-

-

-

12.166

70

Resultado de equivalência patrimonial

11

-

-

(337.601)

-

(298.545)

-

(159.236)

(5.509)
-

Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber

6

-

-

-

7.221

(193.920)

(112.322)

Estoques

7

-

-

-

(97.180)

(273.506)

(58.379)

Tributos a recuperar

8

-

-

-

(14.126)

(23.667)

1.255

Depósitos judiciais

18

-

-

-

(1.919)

(5.982)

(1.619)

-

-

-

-

5.198

(8.848)

(3.931)

12

-

-

-

(150.557)

106.630

(48.153)

15 e 16

-

-

-

30.522

28.541

11.538

2.060

635

(1.860)

12.791

(4.989)

Outros ativos

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Tributos parcelados

18

Outros passivos

-

-

-

-

Impostos pagos

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Juros pagos

13, 14

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

(5.220)
(3.229)

(1.643)

-

361.927

95.555

52.279

-

(36.177)

(31.823)

(28.255)

-

325.750

63.732

24.024

(200.908)

(161.477)

(156.745)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

9

-

-

-

Aplicação em títulos e valores mobiliários

5

-

-

-

-

-

-

13 e 14

-

-

19

-

-

-

-

-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

6.575

(363)

(5.661)

(194.333)

(161.840)

(162.406)

-

361.487

422.011

360.112

-

(11.271)

(32.353)

47.832

-

10.256

58.355
(249.739)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures
Partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures
Pagamento passivo de arrendamento

13 e 14

-

-

-

(274.456)

17

-

-

-

(81.848)

-

-

-

4.168

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

(326.358)

-

-

198.274

81.586

-

-

-

135.585

100.166

(56.796)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

4

-

-

-

262.678

162.512

219.308

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

4

-

-

-

398.263

262.678

162.512

-

-

-

135.585

100.166

(56.796)

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Exitus Holding S.A.
Demonstração do valor adicionado para os exercícios findos em 31 dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto lucro básico e diluído por ação - em reais)

Controladora
31/12/2019

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

-

-

-

Constituição de provisão para crédito de líquidação duvidosa

-

-

-

-

-

-

9.554.136

8.475.684

6.878.620

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

-

-

-

(5.953.893)

(5.060.882)

(4.280.758)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

-

-

-

(606.906)

(483.774)

(580.952)

-

-

-

(6.560.799)

(5.544.656)

(4.861.710)

-

-

-

2.993.337

2.931.028

2.016.910

-

-

-

-

-

-

337.601

298.545

159.236

-

-

-

-

-

-

71.603

21.524

14.007

337.601

298.545

159.236

2.921.137

2.872.368

1.954.882

Remuneração direta

-

-

-

(551.890)

(444.561)

(400.303)

Benefícios

-

-

-

(34.943)

(44.812)

(41.602)

FGTS

-

-

-

(49.841)

(45.107)

-

-

-

(636.674)

(534.480)

Federais

-

-

-

(798.056)

(714.188)

(624.216)

Estaduais

-

-

-

(867.101)

(1.018.399)

(415.659)

Municipais

-

-

-

(3.980)

(1.771)

-

-

-

(1.669.137)

(1.734.358)

(1.039.875)

Juros

-

-

-

(194.522)

(146.461)

(138.753)

Aluguéis

-

-

-

(83.109)

(158.410)

(132.569)

-

-

-

(277.631)

(304.871)

(271.322)

(337.601)

(298.545)

(159.236)

(94)

(114)

(18)

(337.695)

(298.659)

(159.254)

(2.921.137)

(2.872.368)

(1.954.882)

9.554.996
(860)

8.480.644

6.887.870

(4.960)

(9.250)

Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido

(143.803)

2.849.534

(80.184)

(76.035)

2.850.844

1.940.875

Valor adicionado recebido em trânsferencia
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

Pessoal

(42.526)
-

484.431

Impostos, taxas e contribuições

-

Remuneração de capitais de terceiros

Remuneração de capital próprio
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores
Participação de não controladores nos lucros retidos

Valor adicionado total distribuído

(337.601)

(298.545)

-

(159.236)

-

(337.601)

(298.545)

(337.601)

(298.545)

(159.236)
-

159.236

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às
demonstrações financeiras
individuais e consolidadas para
os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$,
exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional
A Exitus Holdings S.A. (“Companhia” ou “Exitus”) é uma holding cuja atividade preponderante é a
participação societária no capital de outras, que foi constituída em 13 de junho de 2016, com sede na
cidade de São Luís, estado do Maranhão. O principal investimento da controladora é a participação
acionária no Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A. que atuam no segmento de atacado e
varejo, eletro, e mix, e indústria por meios da controlada Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda.
Participação do capital total
Investidas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Armazém Mateus S.A. (a)

99,99%

99,99%

99,99%

Mateus Supermercados S.A. (b)

99,99%

99,99%

99,99%

Indústria de Pães e Massas Mateus (c)

98,00%

98,00%

-

Indústrias Blanco Ltda. (d)

99,99%

-

-

Braslub Distribuidora Ltda. (e)

99,99%

-

-

Controladas

(a) Armazém Mateus S.A. (“Armazém”), sociedade por ações de capital fechado que foi constituída em
26 de abril de 1989, com sede na Cidade de São Luís, estado do Maranhão, que explora atividade
de comércio atacadista de mercadorias em geral na região Norte e Nordeste do país;
(b) Mateus Supermercados S.A. (“Supermercado”), sociedade por ações de capital fechado que foi
constituída em 18 de agosto de 2000, com sede na Cidade de São Luís, estado do Maranhão, que
explora atividade de comércio varejista de mercadorias em geral na região Norte e Nordeste do
país através de sua cadeia de supermercados;
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(c) Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda. (“Indústria de Pães”) é uma sociedade responsabilidade
limitada, que foi constituída em 19 de junho de 2007, com sede na Cidade de São Luís, estado do
Maranhão, que explora atividade de fabricação e comércio atacadista de biscoitos, bolachas, bolos,
pães e massas alimentícias e cujas operações são majoritariamente dentro da própria Companhia;
(d) Indústrias Blanco Ltda. (“Indústria Blanco”) é uma sociedade limitada, que foi constituída em 19 de
junho de 2019, com sede na cidade de São Luís, estado do Maranhão, explora a atividade de
fabricação de açúcar bruto e outros adoçantes naturais, refino e envasamento de açúcar, cujas
operações são majoritariamente dentro da referida Companhia.
(e) Braslub Distribuidora Ltda. (“Braslub”) é uma sociedade limitada, que foi constituída em 19 de
setembro de 2016, com a denominação social de Mega Distribuidora, com sede na cidade de
Davinópolis, no estado do Maranhão, explora a atividade de comércio atacadista de lubrificantes,
sem operação até o exercício 2019.

2. Apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
base de elaboração
2.1 Declaração de conformidade e base de preparação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia (“Demonstrações Financeiras”)
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e também de
acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade ("IFRSs"), emitidas pela International Accounting
Standards Board (“IASB”).
Em conformidade com o OCPC 07 – Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de
Proposito Geral, a Administração declara que todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão evidenciadas e
correspondem às práticas utilizadas na sua gestão.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem as políticas estabelecidas na legislação
societária brasileira (Lei das S.As) e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme
descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa no 3.
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017,
como originalmente emitidas foram aprovadas pela Diretoria em 14 de agosto de 2020.

2.2 Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
O Grupo elaborou Demonstrações dos Valores Adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das
demonstrações financeiras conforme BR GAAP aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS
representam informação financeira suplementar.
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2.3. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas envolve o uso de estimativas e
premissas da Administração que podem afetar os valores informados de certos ativos, passivos, receitas
e despesas, bem como as divulgações contidas nas notas explicativas. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.
O Grupo revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente para assegurar que são razoáveis
à luz da experiência passada e da situação econômica atual. Além da utilização de estimativas, a
Administração do Grupo é obrigada a exercer julgamento ao determinar o tratamento contábil apropriado
de certas transações e atividades e como deve ser aplicado.
As principais estimativas e julgamentos aplicados para a elaboração destas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas dizem respeito a:


Nota Explicativa no 6 - constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa de clientes;



Nota Explicativa no 7 - As principais premissas subjacentes ao valor realizável líquido dos estoques;



Nota Explicativa no 22 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos e disponibilidade de lucros
tributáveis futuros contra os quais podem ser utilizados prejuízos fiscais;



Nota Explicativa no 17 - Arrendamentos;



Nota Explicativa no 20 - Mensuração de provisões para contingências e outras provisões
relacionadas aos negócios, as principais premissas sobre a probabilidade e escala de qualquer saída
de recursos.

2.4 Base de consolidação e investimentos em controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas
financeiras e operacionais e de indicar ou destituir a maioria dos membros da diretoria ou Conselho de
Administração de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.
A Administração do Grupo, baseada nos estatutos e acordo de acionista, controla as companhias
relacionadas na Nota Explicativa no 1 e, portanto, realiza a consolidação integral dessas companhias.
A participação dos acionistas não controladores, sobre as companhias consolidadas é destacada nas
demonstrações do resultado consolidado e das mutações do patrimônio líquido.
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, o resultado das controladas é reconhecido
com base no método de equivalência patrimonial.
Entre os principais ajustes de consolidação estão as seguintes eliminações:


Saldos das contas de ativos e passivos, bem como dos valores de receitas e despesas entre as
companhias controladora, controladas ou entre controladas, de forma que as demonstrações
financeiras consolidadas representem saldos de contas a receber e a pagar efetivamente com
terceiros. Participações no capital e lucro líquido (prejuízo) do exercício das companhias controladas.

O exercício social das controladas incluídas na consolidação é coincidente com o da Companhia. Todos
os saldos e transações entre as companhias controladas foram eliminados integralmente nas
demonstrações financeiras consolidadas. As transações entre a Companhia e as companhias
controladas são realizadas em condições estabelecidas entre as partes.
Os resultados das controladas adquiridas ou alienadas durante o exercício estão incluídos nas
demonstrações consolidadas do resultado a partir da data da efetiva aquisição até a data da efetiva
alienação, conforme aplicável.
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Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
A Companhia contabiliza a custo histórico as participações decorrentes de reestruturações societárias
adquiridas de partes relacionadas sem essência econômica. A diferença entre o saldo do custo e o valor
adquirido é registrada no patrimônio líquido, quando a transação é feita entre empresas sobre o controle
comum. As transações não se qualificam como combinação de negócio nos termos do CPC 15R/IFRS 3R.

2.5 Reapresentação das demonstrações individuais e consolidadas
Conforme aprimoramentos solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância
com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) –
Apresentação das Demonstrações Financeiras (IAS 1 – Presentation of Financinal Statements), as
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017 (anteriormente aprovadas
pela administração em 14 de agosto de 2020) estão sendo reapresentadas visando refletir
aprimoramentos dos seguintes assuntos:
i) Nota Explicativa no 17 - Passivo de arrendamento - foram incluídas divulgações referentes ao direito
potencial de PIS e COFINS a recuperar, comparação dos efeitos inflacionários com o fluxo real e
indicativo dos ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamentos;

3. Sumário das principais políticas contábeis
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas é como segue:
a)

Conversão de moeda estrangeira
(i)

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual elas atuam (“moeda
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas.

(ii) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação na qual os itens são
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do fim do exercício, referentes a ativos e
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos no resultado corrente.
b)

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial quando a Companhia
for parte das disposições contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são
acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no
reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no
resultado.
Ativos financeiros
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na
data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a compras ou vendas de
ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de
norma ou prática de mercado.
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Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade
ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros.
Classificação de ativos financeiros
Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado:


O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos
financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais;



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor
do principal em aberto.

Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:


O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar
fluxos de caixa contratuais e vender os ativos financeiros;



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do
principal em aberto.

Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao valor justo
por meio do resultado.
Apesar do disposto acima, a Companhia pode fazer a opção/designação irrevogável a seguir no
reconhecimento inicial de um ativo financeiro:


A Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar variações subsequentes no valor
justo de um investimento em instrumentos patrimoniais em outros resultados abrangentes se
determinados critérios forem cumpridos (ver item (ii) abaixo);



A Companhia pode designar irrevogavelmente um investimento em instrumentos da dívida
que atenda aos critérios de custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes como mensurado ao valor justo por meio do resultado se ao fazer isso a
Companhia eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil.

(i)

Custo amortizado e método da taxa de juros efetiva
O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente.
Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor
recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável
no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e
outros prêmios ou deduções), excluindo perdas de crédito esperadas, durante a vida
estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para
o valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para
ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma
taxa de juros efetiva ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros
estimados, incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do
instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial.
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O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o ativo
financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da amortização do
valor do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros
efetiva de qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para
qualquer provisão para perdas. O valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao
custo amortizado de um ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para
perdas.
A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para
instrumentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para ativos
financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos
ou originados, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor
contábil bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se
tornam ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável (vide abaixo). Para ativos
financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Companhia
reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo
financeiro.
Se, em períodos de relatório subsequentes, o risco de crédito do instrumento financeiro
sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro não esteja
mais sujeito à redução ao valor recuperável, a receita de juros é reconhecida aplicando a
taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro.
Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, a
Companhia reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ajustada com
base no crédito ao custo amortizado do ativo financeiro após o reconhecimento inicial.
O cálculo não reverte a base bruta mesmo que o risco de crédito do ativo financeiro
melhore subsequentemente de modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à
redução ao valor recuperável.
A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Resultado financeiro”
(Nota Explicativa no 22).
(ii) Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
No reconhecimento inicial, a Companhia pode fazer a opção irrevogável (instrumento a
instrumento) de designar investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes. A designação ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes não é permitida se o investimento em instrumentos patrimoniais for
mantido para negociação ou se for uma contraprestação contingente reconhecida por um
comprador em uma combinação de negócios.
Um ativo financeiro é mantido para negociação se:


For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;



No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Grupo administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo;



For um derivativo (exceto por derivativo que seja um contrato de garantia financeira ou
um instrumento de “hedge” designado e efetivo).

Os investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são inicialmente mensurados ao valor justo acrescidos dos custos da
transação. Subsequentemente, eles são mensurados ao valor justo com os ganhos e as
perdas decorrentes de variações no valor justo reconhecidos em outros resultados
abrangentes e acumulados na reserva de reavaliação de investimentos. Os ganhos ou
perdas acumuladas não serão reclassificados para o resultado na alienação dos
investimentos em instrumentos patrimoniais; pelo contrário, eles serão transferidos para
lucros acumulados.
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Os dividendos sobre esses investimentos em instrumentos patrimoniais são reconhecidos
no resultado de acordo com a IFRS 9 (CPC 48), a menos que os dividendos claramente
representem uma recuperação de parte do custo do investimento. Os dividendos são
incluídos na conta “Receitas financeiras” no resultado.
(iii) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado
(ver item (i) acima) são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os instrumentos
da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado (vide item (i)
acima) são classificados ao valor justo por meio do resultado.
Os instrumentos da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo
amortizado ou aos critérios de mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (vide itens (i) e (ii) acima) são classificados ao valor justo por meio do
resultado.
Passivos financeiros e patrimônio líquido
Classificação como dívida ou patrimônio líquido
Os instrumentos da dívida e patrimoniais são classificados como passivos financeiros ou
como patrimônio líquido de acordo com a substância dos acordos contratuais e as
definições de passivo financeiro e instrumento patrimonial.
Instrumentos patrimoniais
Um instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação residual no
ativo de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Instrumentos
patrimoniais emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos,
líquidos dos custos diretos de emissão.
A recompra dos próprios instrumentos patrimoniais da Companhia é reconhecida e
deduzida diretamente no patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido no
resultado resultante da compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios
instrumentos patrimoniais da Companhia.
Passivos financeiros
Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.
Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um ativo financeiro
não se qualifica para baixa ou quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicável, e
os contratos de garantia financeira emitidos pela Companhia, são mensurados de acordo
com as políticas contábeis específicas descritas a seguir.
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o
passivo financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma
combinação de negócios, (ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por
meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:


For adquirido, principalmente, para fins de recompra no curto prazo;



No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que a Companhia administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo.
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O passivo financeiro, exceto pelo passivo financeiro mantido para negociação ou
contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, pode ser
designado ao valor justo por meio do resultado mediante reconhecimento inicial se:


Essa designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento que surgiria de outra forma; ou o passivo financeiro
fizer parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros, ou ambos, que seja
administrado e cujo desempenho seja avaliado com base no seu valor justo, de acordo
com a gestão de risco documentada ou a estratégia de investimento da Companhia, e
as informações sobre esse grupo forem fornecidas internamente nessa base;



O passivo financeiro fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos
embutidos, e o CPC 48 permitir que o contrato combinado como um todo seja
designado ao valor justo por meio do resultado.

Passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Passivos financeiros que não sejam (i) contraprestação contingente de um comprador em
uma combinação de negócios, (ii) mantidos para negociação, ou (iii) designados ao valor
justo por meio do resultado, são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo
método da taxa de juros efetiva. O método da taxa de juros efetiva é um método para
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro, e para alocar as despesas de juros
durante o período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e
pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos de
transação e outros prêmios ou deduções), durante a vida estimada do passivo financeiro ou
(quando apropriado) durante um período menor, para o custo amortizado do passivo
financeiro.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos. Tais instrumentos financeiros
derivativos, quando aplicável, são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em
que o contrato derivativo é celebrado e posteriormente remensurados pelo valor justo no
encerramento dos exercícios. Os derivativos são contabilizados como ativos financeiros
quando o valor justo é positivo e como passivos financeiros quando negativo. Os ganhos ou
perdas resultantes das alterações do valor justo dos derivativos são contabilizados
diretamente no resultado do exercício.
c)

Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos apresentados consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar
compromissos no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro, e sujeitos a risco
insignificante de mudança de valor.

d)

Aplicações financeiras
São representadas por investimentos temporários que serão mantidos até as suas datas de
vencimento, com conversibilidade em caixa em mais de 90 dias da data da aplicação, e estão
registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das
demonstrações financeiras, que não excedem o valor de mercado ou de realização.

e)

Contas a receber
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, a contas a receber de atividades de
venda de suas controladas Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., provenientes
da venda de atacado e varejo e recebíveis de cartões de crédito.
Representam instrumentos financeiros ativos classificados como “custo amortizado”.
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As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor
presente (quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais a
Companhia é responsável. O montante de perdas estimadas com créditos de liquidação
duvidosa é reconhecido, quando necessário, com base na estimativa da capacidade do devedor
de pagar o valor devido e o prazo vencido do recebível.
De acordo com o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, o contas a receber vendido é
desreconhecido quando a Companhia entrega o controle e transfere para o comprador
substancialmente todos os riscos e benefícios associados.
f)

Estoques
De acordo com o CPC 16 - Estoques são registrados ao custo médio e inclui todos os
componentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os
rendimentos comerciais negociados com os fornecedores.
Os estoques são mensurados ao menor valor do custo médio e o valor realizável líquido.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos
negócios, deduzido dos custos adicionais estimados necessários para a realização da venda.
A Companhia ajusta regularmente a realização do valor de estoque devido a perdas e danos,
bem como ajustes para correção da eliminação do lucro nos estoques da controlada
Supermercado Mateus S.A., onde parte substancial das transações de compra de produtos do
Supermercado são realizadas com sua parte relacionada Armazém Mateus S.A.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados a
mercadorias com baixo giro de estoque e nas perdas médias de estoque.

g)

Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando aplicável, de
juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis,
líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos
para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é
computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme as taxas
demonstradas na Nota Explicativa no 9.
A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício e o
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O saldo do
imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de construção e/ ou a
fase de testes pré-operacionais dos bens.
Itens do imobilizado são baixados quando da sua alienação ou quando não há expectativa de
benefícios econômicos futuros derivados do seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou
perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.
Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o exercício em que são
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os
benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado
para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.

h)

Arrendamentos
Direito de uso em arrendamento
O CPC 06 (R2) entrou em vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de
2019, substituindo o CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e
correspondentes interpretações, e, em essência, dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reconhecendo
ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados
contratos de curto prazo.
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Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo que
representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou seja, o
ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a
despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo
de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na
ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento).
Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da revisão do passivo de arrendamento como
um ajuste do ativo de direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva completa
ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma permitem
determinadas isenções.
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 reconhecidos,
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início.
Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
Arrendamentos a pagar
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 variáveis de arrendamento que não dependem de um
índice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou
condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa tanto na
mensuração inicial quanto na remensuração taxas nominais observáveis.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos 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 considerados de baixo valor. 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.
i)

Avaliação do valor recuperável dos ativos
A Companhia analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não
será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso estas evidências estejam
presentes, estima-se o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior
valor entre: (a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo; (b) seu valor
de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos)
derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor
recuperável, reconhece-se a redução (provisão) do saldo contábil deste ativo (“impairment”).
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente - Unidades Geradoras de
Caixa (UGCs).
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Em conformidade com o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (“impairment”) os
ativos intangíveis com vida útil definida e os bens do imobilizado são testados para redução ao
valor recuperável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o
valor recuperável de um ativo individual e/ou uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) puder ser
menor que seu valor contábil. Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o
valor recuperável, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável, definido como o
mais alto de seu valor justo menos os custos de alienação e seu valor em uso. Valor em uso é o
valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados para serem derivados do ativo. Se o valor
recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por “impairment” é reconhecida.
As perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e
ativos intangíveis (exceto o ágio) poderão ser revertidas em períodos futuros, desde que o valor
contábil aumentado do ativo atribuível à reversão não exceda o valor contábil que teria sido
determinado, líquido de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor
recuperável reconhecida para os ativos nos anos anteriores. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, não foi identificado “impairment” para ativos não financeiros.
j)

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos
sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação
possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no
todo ou em parte, por exemplo por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido
como um valor separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

k)

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Os empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação, é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a
data do balanço.
Os custos de obtenção da dívida que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período
de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
Demais custos dos financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que são
incorridos.

l)

Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de
bens ou serviços, excluindo impostos sobre vendas e líquidos de quaisquer benefícios
concedidos a clientes (devoluções e descontos comerciais). A Companhia reconhece a receita
quando: (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens forem
transferidos para o comprador, (ii) for provável que benefícios econômicos financeiros fluirão
para a Companhia, (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem
ser estimados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos,
e (v) o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável. A constituição e
recomposição do ajuste a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem a
contrapartida a rubrica de receita operacional líquida. A receita é mensurada líquida de
devoluções e descontos comerciais.
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m) Subvenções governamentais
As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de
que a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão recebidas,
essas subvenções são reconhecidas sistematicamente na rubrica “Receita operacional líquida”
durante os exercícios nos quais a Companhia reconhece como despesa os correspondentes
custos que as subvenções pretendem compensar. Ao realizar a transferência do resultado do
exercício para o Patrimônio Líquido, os valores são direcionados conforme sua natureza,
Subvenção para Investimento ou Subvenção de método de custeio, cujo valor consta agregado
ao resultado do exercício.
n)

Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e
bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística.
A Companhia apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores na
medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza.

o)

Tributação sobre a renda
Tributos correntes
A provisão para tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada pela
Companhia com base nas alíquotas vigentes da seguinte forma:


Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): à alíquota de 15%, acrescida da alíquota de 10%
para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R$240;



Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): à alíquota de 9%.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e
nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com
os regulamentos tributários brasileiros.
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com
respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação
que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos
valores que espera pagar ao Fisco.
Impostos diferidos
O imposto sobre a renda diferido (imposto diferido) é reconhecido sobre as diferenças
temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro
tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos
são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas
quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente
para que estas diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e,
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no
qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas
previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova
legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia
espera, no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e
passivos.
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Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito legal de
compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão
relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende
liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes.
p)

Distribuição de lucros
Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio,
efetuados pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao
dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser
considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia, entretanto,
nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao
dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se
referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das
referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendos e juros sobre o capital
próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados em Nota Explicativa.

q)

Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da
transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, as taxas de juros explícitas
ou implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para transações
semelhantes às dos respectivos ativos e passivos. Subsequentemente, esses efeitos são
realocados nas linhas de receita ou despesas financeiras, no resultado, através da utilização da
taxa de desconto considerada e do método do custo amortizado.

r)

Lucro básico e diluído por ação
A Companhia efetua o cálculo do lucro básico por ação utilizando o número médio ponderado
de ações totais em circulação durante o período correspondente ao resultado conforme
pronunciamento técnico CPC 41. A Companhia não possui fatores diluidores para mensuração
do lucro diluído por ação, desta forma, o lucro básico e diluído por ação são iguais.

s)

Mudança nas práticas contábeis e divulgações:
Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
As novas normas a seguir, emitidas pelo IASB e recepcionadas pelo CFC, passaram a vigorar
efetivamente a partir de 1o de janeiro de 2019. A Companhia as adotou conforme mencionado
abaixo.
(i)

CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06 (R2) entrou em vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de
2019, substituindo o CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e
correspondentes interpretações, e, em essência, dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado
reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo
que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou
seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de
depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da
revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva
completa ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma
permitem determinadas isenções.
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Adoção inicial
A Companhia adotou o CPC 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial (isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando
o direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo
reapresentação de informação comparativa. A Administração avaliou os impactos em suas
demonstrações financeiras, decorrentes da adoção inicial da norma, conforme Nota
Explicativa No 10 e 17.
A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como arrendamentos
de acordo com a norma. A controladora não possui movimentação de aluguel. Os passivos
foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes
descontados por meio da taxa de empréstimo incremental de 8,5% ao ano em 1º de janeiro
de 2019, obtida nos principais bancos no qual a Companhia possui relacionamento, cuja
adoção inicial está demonstrada no quadro abaixo, sem impactos sobre o patrimônio
líquido.
Consolidado
Ativo
Imobilizado - Direito de uso (nota 9)

268.663

Passivo
Arrendamento mercantil - curto prazo

58.310

Arrendamento mercantil - longo prazo

214.853
268.663

(ii) IFRIC 23 - Incertezas no Tratamento de Impostos sobre a Renda
Estabelece aspectos de reconhecimento e mensuração da norma IAS 12 quando existir
incertezas sobre o tratamento do imposto de renda relacionados a impostos ativos ou
passivos e correntes ou diferidos, baseados em lucros tributáveis, prejuízos fiscais, bases
tributáveis, perdas fiscais não utilizadas, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais.
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
(iii) IAS 19 - Alterações no Plano em Casos de Redução ou Liquidação
Esclarece aspectos de mensuração e reconhecimento no resultado de efeitos de reduções
e liquidações em planos de benefícios a empregados
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
Normas a entrar em vigor a partir de 2020
A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo
CPC. A seguinte norma foi revisada pelo IASB, mas não está em vigor para o exercício de 2019:
(i)

Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo
essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as
entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consistem ou não
em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a
avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer
elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo
adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e
introduzem um teste de concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos
foram fornecidos juntamente com as alterações.
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Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que
ocorram na data ou após a primeira aplicação, a Companhia e suas controladas não serão
afetadas por essas alterações na data de transição.
(ii) IAS 1 e IAS 8 - Definição de materialidade
Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde este
conceito é aplicável.
A Administração não espera impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção da norma.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
31/12/2019
Caixa

31/12/2018

31/12/2017

16.217

12.590

8.041

Bancos

269.893

216.905

138.629

Aplicações financeiras

112.153

33.183

15.842

Total

398.263

262.678

162.512

As aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, em Certificado de Depósito Bancário
(CDB) de curto prazo, de liquidez imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

5. Aplicações financeiras (não circulante)
Consolidado

Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Reservas (*)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

14.034

17.789

17.276

Bradesco S.A. - Previdência

-

477

374

Banco do Brasil S.A. - Capitalizações

-

28

28

Bradesco S.A. - Capitalizações

-

1.889

2.748

574

776

309

-

224

85

14.608

21.183

20.820

Banco do Nordeste do Brasil S.A.- Capitalizações
Banco da Amazônia S.A. - Capitalizações
Total

(*) Refere-se ao depósito para garantia do pagamento do financiamento com o Banco do Nordeste do
Brasil, mantido em aplicações financeiras de longo prazo. Durante todo o prazo do contrato, as
companhias devem manter em favor deste contas reservas, com recursos vinculados, no valor em
uma conta reserva especial destinada a receber a totalidade dos recursos excedentes advindos da
atividade operacional de acordo com a linha contratada.
Essas aplicações financeiras estão classificadas como ativo não circulante por estarem sujeitos a risco
de mudança de valor se resgatados antes do prazo, no qual as mesmas são resgatadas no período em
média de 05 anos.
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6. Contas a receber
a)

Composição dos saldos por tipo de operação
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Títulos a receber

378.936

376.251

254.084

Cartão de crédito

461.477

471.383

399.630

Subtotal

840.413

847.634

653.714

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(22.877)

(22.017)

(17.057)

Total

817.536

825.617

636.657

Segue a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo em
01/01/2017

Movimento

Saldo em
31/12/2017

Movimento

Saldo em
31/12/2018

Movimento

Saldo em
31/12/2019

(7.807)

(9.250)

(17.057)

(4.960)

(22.017)

(860)

(22.877)

A Companhia e suas controladas sempre mensuram a perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa de contas a receber de clientes em um valor equivalente a Perdas de
Crédito Esperadas (PCE). As perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes
são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de inadimplência
passada do devedor e em uma análise da posição financeira atual do devedor, ajustadas com
base em fatores específicos aos devedores, condições econômicas gerais do setor no qual os
devedores operam e uma avaliação do curso atual e projetado das condições na data de
relatório
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não há contas a receber dado em garantia pela
Companhia e suas controladas.
b) Composição de saldos por idade de vencimento

A vencer

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

645.430

685.502

496.871

Contas a receber - vencidos:
De 01 a 30 dias

96.372

89.936

68.093

De 31 a 60 dias

36.053

24.444

18.483

De 61 a 90 dias

12.571

10.088

8.911

De 91 a 180 dias

15.052

15.916

15.238

Acima de 180 dias
Total
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34.935

21.748

46.118

840.413

847.634

653.714
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7. Estoques
Consolidado
31/12/2019
Mercadorias para revenda

31/12/2018

31/12/2017
1.128.466

1.487.047

1.381.103

Provisão para obsolescência e quebras (a)

(4.671)

(1.443)

(1.443)

Bonificação em estoques (b)

(3.705)

(8.946)

(12.874)

Adiantamento a fornecedores
Total

18.740

32.745

15.804

1.497.411

1.403.459

1.129.953

(a) A natureza das operações do comércio atacadista implica em grande movimentação interna de
mercadorias. Nestas movimentações ocorrem perdas inerentes ao processo, como perdas no
transporte, perdas no manuseio incorreto, perdas na armazenagem, perdas por deterioração ou
qualidade, perdas por vencimento do prazo de validade, perdas por acondicionamento, perdas por
degustação de mercadorias e perdas por furto de mercadorias em centro de distribuição.
A Companhia e suas controladas monitoram estas ocorrências através de departamento específico e
toma as providências cabíveis para diminuição de sua ocorrência.
(b) A Companhia e suas controladas apropriam ao resultado do exercício as bonificações recebidas de
fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. As bonificações
em estoque recebidas e não realizadas totalizam R$3.705 em 31 de dezembro de 2019 (R$8.946 em
31 de dezembro de 2018 e R$ 12.874 em 31 de dezembro de 2017).
Movimentação da provisão para obsolescência e quebras:
Saldo em
01/01/2017

Movimento

Saldo em
31/12/2017

Movimento

Saldo em
31/12/2018

Movimento

Saldo em
31/12/2019

(1.443)

-

(1.443)

-

(1.443)

(3.228)

(4.671)

A Companhia e suas controladas apropriam ao resultado do exercício as bonificações recebidas de
fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. As bonificações em
estoque recebidas e não realizadas totalizam R$3.705 em 31 de dezembro de 2019 (R$8.946 em 2018 e
R$ 12.874 em 2017).
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não há estoques dados em garantia pela Companhia e suas
controladas.
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8. Tributos a recuperar
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

4.465

4.523

4.458

23.738

21.359

22.681

729

729

729

1.182

917

866

262

262

262

8.748

6.650

2.198

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a
compensar
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a
recuperar - CIAP (a)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a recuperar
Imposto de renda sobre aplicação financeira
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a recuperar
Programa de Integração Social (PIS) (a)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

39.932

30.490

10.069

Total

79.056

64.930

41.263

Circulante

52.579

37.297

19.064

Não circulante

26.477

27.633

22.199

Total

79.056

64.930

41.263

(a) Refere-se substancialmente a créditos decorrente de aquisição de ativos imobilizados. A parcela não
circulante é representada basicamente por créditos de impostos, cuja expectativa de realização é de
longo prazo.
A Administração tem avaliado periodicamente a evolução desses créditos acumulados de impostos e a
provisão para perdas necessária, objetivando o seu aproveitamento. A realização desses impostos é
efetuada tendo como base as projeções de crescimento, questões operacionais e geração de débitos
para consumo desses créditos pelas companhias do Grupo.
Em

Consolidado

Em 1 ano

52.579

De 1 a 2 anos

26.477

Total

79.056
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118

407.182

40.606

Imobilizações em andamento (a)
754.258

18.278

Equipamentos de informática

Total

26.660

Edificações em imóveis de terceiros (b)

61.607

Veículos

174.857

24.950

156.745

180

113.085

2.883

1.002

9.064

29.941

350

240

-

-

-

-

-

-

-

-

911.003

407.362

153.691

21.161

27.662

70.671

204.798

25.300
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Consolidado

Saldo em
Baixas

31/12/2017

Adições

Saldo em
01/01/2017

Móveis e utensílios

Máquinas e equipamentos

Edificações

Terrenos

Custo

9. Imobilizado

161.477

21.651

90.114

4.248

1.100

7.459

36.838

-

67

Adições

(11.883)

-

(2.533)

(362)

-

-

(8.988)

-

-

Baixas

-

806

(18.995)

492

-

1.708

15.989

-

-

Transferência

Saldo em

1.060.597

429.819

222.277

25.539

28.762

79.838

248.637

25.300
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Consolidado

31/12/2018

200.908

9.112

172.868

5.138

962

5.093

7.644

-

91

Adições

(109)

-

(99)

-

-

-

(10)

-

-

Baixas

-

-

(92.602)

456

41

12.157

69.948

-

10.000

Transferências

Saldo em

43

1.261.396

438.931

302.444

31.133

29.765

97.088

326.219

25.300

10.516

Consolidado

31/12/2019

280

20

Veículos

80.710

(76.035)

(40.924)

(2.672)

(4.926)

(6.237)

(20.324)

(952)

Adições

-

-

-

-

-

-

-

Baixas

Saldo em

643.641

(267.362)

(129.843)

(13.001)

(13.543)

(27.410)

(76.338)

(7.227)

Consolidado

31/12/2017

73.067

(88.410)

(42.358)

(3.140)

(5.583)

(8.061)

(28.253)

(1.015)

Adições

(11.883)

-

-

-

-

-

-

-

Baixas

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências

Saldo em

704.825

(355.772)

(172.201)

(16.141)

(19.126)

(35.471)

(104.591)

(8.242)

Consolidado

31/12/2018

116.060

(84.848)

(37.761)

(4.241)

(5.292)

(8.288)

(28.252)

(1.014)

Adições

(109)

-

-

-

-

-

-

-

Baixas

Saldo em
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O valor dos custos de empréstimos capitalizados consolidados para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 59.613 (R$ 193.806 em 2018 e R$ 166.106 em 2017). A
taxa adotada para apuração dos custos de captação de empréstimos elegíveis para capitalização foi de 12,09% em 31 de dezembro de 2019, 15,08% em 2018 e 12,75% em 2017,
do CDI, correspondente à taxa de juros efetiva dos empréstimos tomados pelas controladas.

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas possuíam bens do ativo imobilizado dados em garantia nas operações de empréstimos e
financiamentos, nos valores de R$ 267.096, R$ 261.653 e R$ 98.468 respectivamente.

As controladas captam empréstimos para à aquisição, construção ou produção de um ativo, que demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda
pretendido (ativo qualificável), os juros de empréstimos atribuídos ao imobilizado são capitalizados como parte do custo dos respectivos ativos durante sua fase de construção.
A partir da data da entrada em operação do correspondente ativo, os custos capitalizados são depreciados pelo prazo de vida útil estimada do ativo.

820.776

(440.620)

(209.962)

(20.382)

(24.418)

(43.759)

(132.843)

(9.256)

Consolidado

31/12/2019

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, sendo esta revisada no encerramento de cada exercício com base em suas análises, a Companhia e
suas controladas não identificaram indicadores que pudessem modificar a vida útil ou reduzir o valor de realização de seus ativos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

(b) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuições alugados com a Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.

-

-

-

-

-

-

-

Transferências

(a) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuição e lojas, em conexão com o plano de crescimento esperado da Companhia e suas controladas;

562.931

Saldo

(88.919)

(10.329)

(8.617)

(21.173)

(191.327)

10

(6.275)
(56.014)

Total

terceiros

Edificações em imóveis de

informática

20

10

Móveis e utensílios

Equipamentos de

4

10

Máquinas e equipamentos

deprec. a.a.

Edificações

Saldo em
01/01/2017

ponderada de

% - taxa média

10. Ativos de direito de uso
% taxa média ponderada

Saldo em

de deprec. a.a.

01/01/2019

Saldo em
Adições

Baixas

Consolidado

31/12/2019
Consolidado

Custo
Direito de uso de arrendamento
Depreciação

-

326.019

127.029

-

453.048

13,52

(57.356)

(3.883)

-

(61.239)

268.663

123.146

-

391.809

Total

A amortização do direito de uso em arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de arrendamento
firmado entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa
no 19), pelo prazo de 01 a 20 anos.
A movimentação do direito de uso, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi a seguinte:


O montante reconhecido na adoção inicial R$326.019 não afeta as demonstrações de fluxo de caixa
e a depreciação do direito de uso em arrendamento no montante de R$(57.356) foi reconhecido como
custo operacional nesse exercício.

A Companhia chegou às suas taxas de desconto de 8,85%, com base em consulta a instituições
financeiras, média ponderada das captações do exercício.

11. Investimentos
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Participações em empresas controladas
Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda.
Indústria Blanco Ltda.
Armazém Mateus S.A.
Mateus Supermercados S.A.
Braslub Distribuidora Ltda. (a)
Total

40.498

37.783

9.816

-

-

1.790.653

1.457.773

1.154.689

47.598

45.152

54.107

-

-

-

1.888.565

1.540.708

1.208.796

(a) Braslub Distribuidora Ltda. é uma sociedade limitada, que foi constituída em 19 de setembro de 2016
e não apresentou operações até a data-base deste relatório e seu patrimônio líquido imaterial não
apresenta reflexos de equivalência patrimonial.
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Supermercados S.A.

Mateus

S.A.

Armazém Mateus

Ltda. (b)

Indústria Blanco

Ltda. (a)

Massas Mateus

Indústria de Pães e

controladas

empresas

Participações em

99,99%

99,99%

99,99%

98%

2019

99,99%

99,99%

-

98%

2018

Participação

Resumo dos investimentos

99,99%

99,99%

-

-

2017

76.590

1.820.196

9.823

74.445

1.457.920

-

38.555

2018

Patrimônio líquido

41.324

2019

-

-

73.056

1.154.804

2017

71.641

1.036.262

50

50

2019

71.641

977.907

-

50

2018

Capital Social

-

-

71.641

977.907

2017

2.152

332.915

(435)

2.770

1.822

303.116

-

4.066

2018

1.380

176.816

2017

Lucro líquido (prejuízo)
2019

293

-

-

-

2019

-

-

-

(10.345)

2018

-

-

-

46

(18.942)

2017

Lucro não realizado

283

-

9.816

10.256

-

(440)

-

-

-

-

-

-

-

-

977.890

1.790.653

-

-

332.880

1.457.773

-

-

-

303.084

1.154.689

-

176.799

47.598

-

293

2.153

45.152

-

(433)

(10.344)

1.822

54.107

(18.942)

1.379

71.670

Mateus Supermercados S.A.

(b) As Indústrias Blanco passaram a ser controlada pela Exitus em 13 de junho de 2019 por meios de seu contrato de constituição de sociedade limitada onde a Exitus passa a ter
99,99% das ações e consequentemente seu controle.
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1.888.565

10.256

293

337.308

1.540.708

33.800

(433)

(10.344)

308.889

1.208.796

(18.942)

178.178

1.049.560

Total

(a) A Indústria de Pães passou a ser controlada pela Exitus em 24 de janeiro de 2018, por meios da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na Indústria
de Pães e Massas Mateus Ltda., no montante de R$33.800, o qual reflete os valores de livros do patrimônio líquido nessa investida na data da transação, uma vez que a
operação foi efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle comum;

40.498

-

Aporte de capital

Saldo em 31 de dezembro de 2019

-

2.715

Resultado da equivalência patrimonial

( - / + ) Lucro não realizado nos estoques

37.783

Saldo em 31 de dezembro de 2018

33.800

Dividendos recebidos

Aporte de capital

-

( - ) Lucro não realizado nos estoques

-

Saldo em 31 de dezembro de 2017
3.983

-

( - ) Lucro não realizado nos estoques

Resultado da equivalência patrimonial

-

Resultado de equivalência patrimonial

Indústria de Pães e
Massas Mateus Ltda. Indústria Blanco Ltda. Armazém Mateus S.A.

Saldo em 01 de janeiro de 2017

Controladora

Movimentação

12. Fornecedores
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

De produtos

522.980

589.985

462.261

De serviços

16.589

19.738

46.502

9.985

10.290

-

370

330

-

-

80.138

85.088

549.924

700.481

593.851

De imobilizado
De consumo
Fornecedores - cessão de crédito (*)
Total

(*) A Companhia e suas controladas possuem contratos firmados com bancos para estruturar com os
seus principais fornecedores a operação denominada “cessão de crédito”. Nessas transações os
fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos para os bancos que, por sua vez,
passam a ser credores da operação. Essa forma de operação não altera significativamente preços e
demais condições estabelecidas com os fornecedores da Companhia. O ajuste a valor presente e os
encargos financeiros foram imateriais para serem registrados como despesas financeiras, uma vez
que o prazo médio de vencimento das transações é de no máximo seis meses.
Acordos comerciais
Incluem acordo comercial e descontos obtidos de fornecedores. Esses montantes são definidos em
contratos e incluem valores referentes a descontos por volume de compras, programas de marketing
conjunto, reembolsos de fretes e outros programas similares. O recebimento ocorre por meio do
abatimento de faturas a pagar aos fornecedores, conforme condições previstas nos acordos de
fornecimento, de forma que as liquidações financeiras ocorrem pelo montante líquido.

13. Empréstimos e financiamentos - consolidado
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Leasing” (a)

46.391

35.374

28.683

Capital de giro (b)

55.902

364.649

261.346

Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame) (c)

293.811

61.478

69.785

Total

396.104

461.501

359.814

Circulante

159.759

183.830

108.948

Não circulante

236.345

277.671

250.866

Total

396.104

461.501

359.814

(a) Os financiamentos para aberturas de novas unidades e reforma dos centros de distribuições atuais
possuem juros anuais variando de 1,01% a 1,81% mais correção pela Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), e como garantia os próprios bens financiados no valor R$1.358, além do aval dos
sócios. O vencimento final é em 30 de novembro de 2023;
(b) Os empréstimos para capital de giro são realizados para evitar atrasos nos pagamentos e fazer fluxo
de caixa frente às vendas efetuadas a prazo, principalmente nos setores de bazar e eletro com taxas
de juros anuais variando de 7,06% a 19,13% + CDI, possuem como garantia o aval dos sócios.
O vencimento final é em 12 de junho de 2026;
(c) Os Financiamentos para Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Finame) possuem taxa de juros
anuais variando de 3,0 a 3,5% e correção pela UR - TJLP com variações entre 5,0% na modalidade
PSI - Programa BNDES de sustentação ao investimento, e como garantia os próprios bens
financiados e duplicatas, além do aval dos sócios. O vencimento final é em 15 de janeiro de 2025.
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285

61.478
364.649
461.501

Financiamentos

Capital de giro

Total

261.346
359.814

Capital de giro

Total

245.026
397.224

Capital de giro

Total

31.241
120.957

Financiamentos

Leasing

69.785

Financiamentos

Saldo em 01/01/2017

28.683

Leasing

Saldo em 31/12/2017

35.374

Leasing

Saldo em 31/12/2018

255.721

166.106

82.640

6.975

Captação

222.011

193.869

10.831

17.311

Captação

131.487

59.613

48.803

23.071

Captação

32.616

20.785

7.003

4.828

Atualizações

33.163

22.600

5.954

4.609

Atualizações

28.329

8.821

14.296

5.212

Atualizações

Pagamentos

Pagamentos

Pagamentos

(297.492)

(152.210)

(135.210)

(10.072)

Principal

(121.664)

(91.666)

(19.426)

(10.572)

Principal

(189.036)

(125.593)

(51.323)

(12.120)

Principal

(28.255)

(18.361)

(5.605)

(4.289)

Juros

(31.823)

(21.500)

(5.666)

(4.657)

Juros

(36.177)

(13.679)

(17.352)

(5.146)

Juros
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359.814

261.346

69.785

28.683

Saldo em 31/12/2017

461.501

364.649

61.478

35.374

Saldo em 31/12/2018

396.104

293.811

55.902

46.391

Saldo em 31/12/2019

A movimentação dos saldos circulante e não circulante de empréstimos e financiamentos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 é
demonstrada a seguir:

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2019

-

-

73.016

2020

-

116.548

47.877

2021

82.305

52.213

40.120

2022

64.847

50.089

33.094

2023

37.338

28.777

27.063

2024

22.693

13.582

29.696

2025

15.810

16.462

-

A partir de 2026

13.352

-

-

236.345

277.671

250.866

Total

Cláusulas restritivas
De acordo com os contratos de empréstimos e financiamentos, a Companhia e suas controladas
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida tais como manutenção de garantias, títulos protestados em nome da
Companhia e suas controladas, encerramento de conta depósito no banco, solicitação de recuperação
judicial, contratação de seguros obrigatórios, fianças, entre outros. Estas cláusulas são controladas e são
atendidas conforme exigências contratuais. A Companhia e suas controladas não têm conhecimento de
circunstâncias ou fatos que indiquem situação de desconformidade ou não cumprimento de cláusulas
restritivas.
Garantias e fianças
As controladas “Mateus Supermercado S.A”. e “Armazém Mateus S.A.” são fiadoras / avalistas solidárias
e interveniente garantidora dos empréstimos e financiamentos da parte relacionada “Tocantins
Participações e Empreendimentos Ltda.”.
Os contratos da “Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.” que as empresas supra citada são
fiadoras / avalistas totalizaram R$ 61.761 em 31 de dezembro de 2019, conforme seguem abaixo:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Financiamento CRI - Crédito Imobiliário (Itaú)

61.761

66.212

70.000

Total

61.761

66.212

70.000

286

50

287

-

-

-

-

1a Série (c)

2a Série (c)

1a Série (d)

2a Série (d)

104.391

-

-

41.304

63.087

-

-

Captação

(28.866)

-

-

-

-

-

(28.866)

Amortização

(268)

-

-

-

-

-

(268)

Juros

241.639

201.149

40.490

241.639

-

-

41.304

63.087

-

137.248

31/12/2017

200.000

40.000

160.000

-

-

-

-

Captação

(128.075)

-

-

(11.148)

(5.859)

-

(111.068)

Amortização

17.423

-

-

3.302

5.043

-

9.078

Juros

330.987

293.723

37.264

330.987

40.000

160.000

33.458

62.271

-

35.258

31/12/2018

230.000

-

-

-

-

230.000

-

Captação

28.542

3.220

12.880

2.693

5.013

1.490

3.246

Juros

(85.420)

(6.346)

(25.384)

(5.307)

(9.879)

-

(38.504)

Amortização
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(d) Em 14 de novembro de 2018, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas, 1a Série no montante
de R$160.000, e 2a Série no montante de R$40.000 e R$1 por debênture, com vencimentos em 14 de novembro de 2026 e 14 de novembro de 2023 respectivamente. As debêntures
da 1a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,35% a.a. As debêntures da 2a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI,
acrescida de 2,18% a.a. Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição.

(c) Em 10 de janeiro de 2017, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas, 1a Série no montante
de R$60.000, e 2a Série no montante de R$40.000 e R$1 por debênture com vencimentos em 10 de janeiro de 2025 e 10 de janeiro de 2022 respectivamente. As debêntures da
1a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,30% a.a. As debêntures da 2a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI,
acrescida de 3,10% a.a. Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de
7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;

(b) Em 12 de novembro de 2019, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações e nem permutáveis em
ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza, no montante total de R$230.000 e R$1000 por debênture, com vencimento em 12 de
novembro de 2026 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,00% a.a. As debêntures estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM
no 476/ 2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;

504.109

473.606

30.503

504.109

36.874

147.496

30.844

57.405

231.490

-

31/12/2019

(a) Em 20 de dezembro de 2014, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações, no montante total de
R$60.000 e R$100 por debênture, com vencimento em 20 de dezembro de 2021 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,3% a.a. As debêntures estão
dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;

166.382

Total

29.840

136.542

Não circulante

Circulante

166.382

-

Série única (b)

Total

166.382

Série única (a)

01/01/2017

14. Debêntures

Seguem as características gerais das debêntures das controladas:
Qtde. em
Séries

circulação

Remuneração

Pagamento dos juros

Série única

6.000

100% DI + 2,30%

Trimestral até agosto de 2015 e trimestral até o vencimento

Série única

230.000

100% DI + 2,00%

Trimestral até novembro de 2021 e mensal até o vencimento

1a Série

60.000

100% DI + 3,30%

Trimestral até janeiro de 2019 e trimestral até o vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 3,10%

Trimestral até janeiro de 2018 e trimestral até o vencimento

1a Série

160.000

100% DI + 2,35%

Trimestral até agosto de 2020 e mensal até o vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 2,18%

Trimestral até maio de 2019 e mensal até o vencimento

Garantias da primeira e segunda emissão
Contrato de cessão fiduciária, celebrado entre o Armazém Mateus, o agente fiduciário e o Banco
Bradesco S.A., na qualidade de banco mandatário, em observância ao disposto no artigo 66-B, da Lei
no 4.728/65, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei no 10.931/04.
Cláusulas restritivas
De acordo com o contrato de financiamento, as controladas Armazém Mateus e Mateus Supermercados
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida:
a)

Apuração anual, dentro do período de amortização da dívida, da dívida líquida pelo “Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)”, a qual deve obedecer ao limite
de 2 a 2,5 vezes%;

b)

Outras condições contratuais tais como aplicação do recurso no centro de distribuição e
abastecimento do mesmo com estoques, entre outros.

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as controladas cumpriram com os referidos “covenants”,
quando aplicáveis.
Vencimento das parcelas de longo prazo
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as parcelas de longo prazo possuíam os seguintes
vencimentos:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2019

-

-

44.857

2020

-

43.019

47.625

2021

64.292

67.556

47.625

2022

94.056

48.056

28.125

2023

90.815

44.815

32.917

2024

82.667

36.667

-

2025

75.165

53.610

-

A partir de 2026

66.611

-

-

473.606

293.723

201.149

Total

288
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15. Obrigações trabalhistas
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

Salários a pagar

37.977

31.577

26.235

Provisão de férias

68.094

54.490

45.902

Rescisões a pagar

284

641

672

Contribuição sindical

174

85

76

13.714

13.113

11.159

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

2.439

1.688

1.577

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

4.422

3.935

3.361

127.104

105.529

88.982

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher

Total

31/12/2017

16. Obrigações tributárias
Consolidado

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

46.821

36.150

29.692

365

382

337

2.843

6.386

4.007

PIS e Cofins retido na fonte
PIS e Cofins a recolher
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

6.118

3.644

727

Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)

2.237

1.347

262

Outros

1.407

3.002

3.890

276

209

211

60.067

51.120

39.126

Imposto Sobre Serviços (ISS)
Total

17. Passivo de arrendamento
A amortização do passivo de arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de arrendamento firmado
entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa no 19), pelo prazo de 15 anos.
A movimentação do arrendamento a pagar, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi a
seguinte:
% taxa média ponderada
de amort. a.a.

Saldo em
31/12/2019

Saldo em
01/01/2019
Consolidado

Adições

Consolidado

Baixas

Custo
Passivo de arrendamento
( - ) Juros a apropriar

40,71

Total
Circulante
Não circulante

289

421.858

319.145

(82.763)

658.240

(153.195)

(134.761)

19.966

(267.990)

268.663

184.384

(62.797)

390.250

53.810

-

-

64.392

214.853

-

-

325.858
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Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de
vencimento:
Ano de vencimento

Consolidado

2021

51.053

2022

34.655

2023

32.498

2024

30.181

2025 em diante

292.266

Juros embutidos

(114.795)

Total

325.858

O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
Nominal
Fluxo de caixa

Ajustado valor presente

Consolidado

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)

Consolidado

771.697

390.250

71.382

36.098

Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGPM estimado
pela FGV para 2019 de 4,03% representam os seguintes montantes:
Ativos de direito de uso

Passivos de Arrendamento

Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2019

Direito de uso

-

453.048

Passivo de
arrendamento

-

658.240

Depreciação

-

(61.239)

Despesa financeira

-

(267.990)

Fluxo real

Fluxo real

Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2019

-

391.809

-

390.250

Controladora

Consolidado

Controladora

Consolidado

Fluxo
inflacionado

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Direito de uso

-

Depreciação

-

(63.872)

-

408.657

472.529

290

Fluxo inflacionado
Passivo de

686.544

arrendamento

-

Despesa financeira

-

(279.514)

-

407.031
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18. Tributos parcelados
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Parcelamento de ICMS (a)

1.332

868

134

Parcelamento Refis (b)

3.179

1.911

2.511
485

Parcelamento tributos federais (c)

326

451

Parcelamento IRPJ (d)

1.046

593

58

Total

5.883

3.823

3.188

Circulante

1.269

636

402

Não circulante

4.614

3.187

2.786

Total

5.883

3.823

3.188

291

55

292

553

3.174

Total não circulante

2019

1.440

231

65

956

188

355

24

12

174

145

Multas e
juros

4.614

926

275

2.672

741

1.269

120

51

507

591

Total

2.230

407

304

1.094

425

462

40

41

153

228

Valor do
principal

2018

957

135

94

587

141

174

11

13

77

73

Multas e
juros

3.187

542

398

1.681

566

636

51

54

230

301

Total

1.950

356

266

956

372

292

25

26

97

144

Valor do
principal

836

118

82

513

123

110

7

8

49

46

Multas e
juros

2017

Não há garantias ou arrolamento de bens relacionados aos parcelamentos de tributos da Companhia e suas controladas.

(d) No ano de 2011, foram realizados parcelamentos de IRPJ, cujo vencimento final é em agosto de 2030, em 180 parcelas.

(c) No ano de 2017 foi realizado um parcelamento de tributos federais, cujo vencimento final é em abril de 2027, com 120 parcelas.

(b) No ano de 2014 o Mateus Supermercados aderiu ao Refis, instituído pela Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, cujo vencimento é em fevereiro de 2032,
com 175 parcelas.

56

2.786

474

348

1.469

495

402

32

34

146

190

Total

(a) Em 2019 foram realizados parcelamentos de ICMS em 36, 48 e 60 parcelas, cujo vencimento estão para 2022, 2023 e 2024 respectivamente. No ano de
2018 foram realizados parcelamentos de ICMS, cujo vencimento final é em agosto de 2022, com 48 parcelas.

695

210

1.716

Parcelamento IRPJ (d)

Parcelamento tributos federais (c)

Parcelamento Refis (b)

Parcelamento de ICMS (a)

Não circulante

914

96

Parcelamento IRPJ (d)

Total circulante

39

333

Parcelamento Refis (b)

Parcelamento tributos federais (c)

446

Parcelamento de ICMS (a)

Circulante

Valor do
principal

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2021

758

538

685

2022

734

524

668

2023

433

331

422

2024

395

276

352

2025

395

276

352

A partir de 2026

1.899

1.242

307

Total

4.614

3.187

2.786

19. Partes relacionadas
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativo não circulante
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (c)

62.908

62.908

-

Mateus Eletrônica Ltda. (d)

3.988

4.337

4.112

Posterus Supermercados Ltda.

5.928

-

-

It Happens Ltda. (a)

1.827

1.250

1.919

74.651

68.495

6.031

78.578

83.078

21.670

8.122

19.133

18.665

-

-

66.619

Total
Passivo não circulante
Mateus Locações e Empreendimentos Ltda. (e)
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. (f)
Industria de Pães e Massas Mateus Ltda.
Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda. (g)

19.185

2.900

2.000

Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (h)

216

6.130

6.076

Posterus Supermercados Ltda. (b)

263

238

138

Total

106.364

111.479

115.168

Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (h)

390.250

-

-

29.388

30.667

26.998

19.510

-

-

Despesas de aluguel
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda.
Despesas financeiras de arrendamento
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.

(a) It Happens Ltda.
O saldo refere-se a títulos em aberto da prestação de serviços da It Happens Ltda. sem incidência
de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
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(b) Posterus Supermercados Ltda.
O saldo refere-se a títulos com a Posterus Supermercados Ltda. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(c) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo refere-se a títulos a receber pelo Armazém Mateus S.A. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(d) Mateus Eletrônica Ltda.
O saldo refere-se a títulos a receber do Supermercado por vendas efetuadas à Mateus Eletrônica
Ltda. sem incidência de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o
ano de 2020.
(e) Mateus Locações e Empreendimentos Ltda.
O Armazém faz sua própria logística e distribuição e se utilizava de veículos locados da Mateus
Locações. A Companhia deixou de realizar locação de veículos desde 2013. O vencimento do
referido saldo está previsto contratualmente para 2020.
(f) Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo é composto por R$7.901 com o Armazém Mateus S.A. e refere-se a títulos concedido pela
Rio Balsas Part. e Empreendimentos Ltda. sem incidência de juros. O vencimento do referido saldo
está previsto contratualmente para o ano de 2020. Além disso, o saldo de R$221 refere-se a contas
a pagar do Mateus Supermercados S.A. em função de aluguel da marca da qual a Rio Balsas é
detentora. O referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(g) Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda.
O saldo é composto por R$17.185 com o Armazém Mateus S.A. onde o mesmo é abastecido
especialmente nos produtos de fraldas. O vencimento do referido saldo está previsto
contratualmente para o ano de 2020 e R$2.000 com o Mateus Supermercados S.A. tratando-se de
um empréstimo concedido pela Invicta - Produtos Farmacêuticos Ltda. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020. Não há incidência
de juros.
(h) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo é composto por R$17 que se refere ao aluguel dos imóveis locados pela Tocantins
Participações e Empreendimentos Ltda. ao Armazém Mateus S.A. para realização de suas
atividades operacionais por meio de contrato de locação. O vencimento do referido saldo está
previsto contratualmente para 2020 e R$200 referente ao aluguel dos imóveis locados pela
Tocantins Part. e Empreendimentos Ltda. ao Mateus Supermercados S.A. para realização de suas
atividades operacionais por meio de contrato de locação. O vencimento do referido saldo está
previsto contratualmente para 2020. Não há incidência de juros. O valor registrado como passivo de
arrendamento também é um saldo a ser pago à Tocantins. Para maiores detalhes, vide Nota
Explicativa no 17.
Remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia e suas controladas.
A Holding não possui conselho de Administração e, portanto, não há valores a serem apresentados.
Adicionalmente o conselho fiscal e diretores da Holding não foram remunerados nos exercícios
apresentados. A remuneração paga aos administradores e diretores apresentados abaixo, trata-se de
remunerações realizadas pelas investidas e foi consolidado conforme demonstrado na tabela a seguir:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Remunerações de curto prazo a diretores e administradores

404

831

118

Total

404

831

118
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20. Provisão para riscos
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões
tributárias e cíveis. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das
demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tributárias, com base na experiência anterior referente
às quantias reivindicadas, constituiu, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, provisão para as causas
com expectativa de perda considerada provável.
A provisão para riscos, em 31 de dezembro, classificados como perda provável, está apresentada a
seguir:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Trabalhistas, cíveis e tributários

15.088

2.922

2.852

Total

15.088

2.922

2.852

A seguir a movimentação das provisões:

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Movimento
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Movimento
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Movimento
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Trabalhistas

Tributárias

Cíveis

Total

5.673

-

2.688

8.361

(3.686)

485

(2.308)

(5.509)

1.987

485

380

2.852

70

-

-

70

2.057

485

380

2.922

9.347

1.958

861

12.166

11.404

2.443

1.241

15.088

A Companhia e suas controladas também figuram como parte em alguns processos judiciais trabalhistas
e cíveis que surgem no curso normal de suas operações, dos quais seus consultores jurídicos estimam
as chances de perda como possíveis e remotas. Em 31 de dezembro de 2019, o valor das causas dos
processos com possibilidade de perda possível, portanto não objeto de provisionamento, monta em
R$7.176 (R$11.354 em 2018 e R$11.265 em 2017).
As companhias do Grupo possuem um certo número de processos administrativos e tributários
decorrentes de reclamações e auto de infração decorrentes de auditorias fiscais. As principais causas de
processos da qual as empresas do Grupo figuram como uma das partes, estão descritos a seguir:
Trabalhistas
As companhias do Grupo são partes em sua maioria de processos relacionados a assuntos trabalhistas
originados a partir de procedimentos administrativos iniciados por ex-funcionários, órgãos públicos,
terceirizados e etc. A maioria dos processos originam-se por conta de reclamações sobre a jornada de
trabalho, acidentes de trabalho e demandas relacionadas a comprovações de cumprimento da legislação
trabalhista.
Cíveis
O Grupo é parte de processos originados por meio de desentendimentos ocorridos no interior das lojas,
causando aos clientes danos, seja eles materiais ou morais.
Tributários
O Grupo é parte constante de auditorias fiscais e através destas, é notificada através de autos de
infração ocasionados por divergências de informações emitidas aos órgãos públicos responsáveis.
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Depósitos judiciais - ativos não circulantes
A Companhia e suas controladas mantêm depósitos judiciais vinculados às provisões tributárias,
trabalhistas e cíveis, os quais estão assim demonstrados:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Trabalhistas e cíveis

11.912

9.993

4.011

Total

11.912

9.993

4.011

21. Patrimônio líquido
a) Capital social
O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 é de R$911.201 e está
representado por 911.201.000 ações nominativas, no valor de R$1,00 cada uma.
31/12/2019, 2018 e 2017
Ações

%

Ilson Mateus Rodrigues

464.712.510

51,00

Maria Barros Pinheiro

363.751.440

39,92

Ilson Mateus Rodrigues Junior

41.368.525

4,54

Denílson Pinheiro Rodrigues

41.368.525

4,54

911.201.000

100

Total

b) Apuração dos dividendos e destinação do lucro
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017
159.236

Lucro líquido do exercício

337.601

298.545

( - ) Constituição da reserva legal (5%)

(16.880)

(14.928)

(7.962)

Lucro líquido do exercício após constituição de reserva legal

320.721

283.617

151.274

80.180

70.904

37.819

Dividendo mínimo obrigatório (25%)

Conforme Assembleia realizada no dia 18 de março de 2020, os acionistas em comum acordo resolvem
pela não distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, destinando os mesmos para melhorias e
expansão das atividades econômicas do Grupo.
De acordo com o estatuto do Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., do resultado
apurado no exercício, 5% serão aplicados na constituição de reserva legal, a qual não excederá o limite
de 20% do capital social, conforme determinação da Lei no 6.404/76. Depois disso, os resultados do
exercício social serão distribuídos entre os acionistas, na forma abaixo:
(i)

25% para o pagamento de dividendos aos acionistas, ajustados nos termos da Lei no 6.404/76;

(ii) O saldo restante deverá ter sua destinação conforme estabelecido pela Assembleia Geral.
c) Adiantamento para futuro aumento de capital e integralização de capital
Em 31 de dezembro de 2018, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos para futuro
aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 24 de janeiro de 2018, por meio da
cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na Indústria de Pães e Massas
Mateus Ltda., no montante de R$33.800, o qual reflete os valores de livros do patrimônio líquido
nessa investida na data da transação, uma vez que a operação foi efetuada entre partes
relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle comum. Ver divulgação
adicional na Nota Explicativa de Investimentos no 11;

ii)

Adiantamento para futuro aumento de capital na controlada Armazém Mateus S.A., em 31 de março
de 2018, no montante de R$58.355, em espécie, os quais serão integralizados ao capital social na
próxima Assembleia Geral Ordinária.
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Em 31 de dezembro de 2019, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos para futuro
aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 13 de junho de 2019, por meio da
cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresas Indústria Blanco
Ltda., no montante de R$10.256, o qual reflete os valores de livros do patrimônio líquido dessa
investida na data da transação, uma vez que a operação foi efetuada entre partes relacionadas
pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle comum. A Indústria Blanco Ltda. foi
constituída em 13 de junho de 2019, tendo um aporte de capital do acionista Ilson Mateus em
dinheiro no montante de R$10.256.

22. Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia fez jus ao registrado de impostos diferidos ativos
líquidos no montante de R$14.496 (R$8.946 em 2018 e R$7.259 em 2017), calculados sobre
diferenças temporariamente não dedutíveis, a alíquota combinada de 34%. A Companhia optou
por realizar a baixa do imposto diferido ativo a que faz jus por não haver perspectivas de lucros
tributáveis.
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

22.877

22.017

17.057

4.671

1.372

1.441

Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários

15.088

2.922

2.852

Total

42.636

26.311

21.350

7.259

Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para não realização de estoques

Imposto de renda e contribuição social
sobre diferença fiscal temporária (34%)
( - ) Provisão para realização
Total de IR e CSSL diferidos contabilizados

14.496

8.946

(14.496)

-

-

-

8.946

7.259

As controladas da Companhia, Armazém Mateus e Mateus Supermercados, tem gozado de
incentivos fiscais em suas operações, cujos incentivos têm sido excluídos da tributação do
imposto de renda e da contribuição social nos respectivos exercícios fiscais do reconhecimento
destes incentivos. Em linha com a lei complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, todos os
incentivos e benefícios fiscais passaram a ser considerados como subvenção para investimento,
sendo a sua tributação diferida até a distribuição destes valores aos acionistas da Companhia.
Para maiores detalhes ver Nota Explicativa no 26.
Nas controladas Armazém Mateus e Supermercados Mateus, no período de 2013 a 2019 foram
gerados por esses incentivos lucros no montante de R$2.346.456, caso esses valores fossem
distribuídos e, desta forma, a tributação seria devido, o imposto de renda e contribuição social
seria de aproximadamente R$797.795. A Companhia, não tem expectativa de distribuição
destes valores e, portanto, nenhum reconhecimento de imposto de renda diferido passivo foi
realizado nas demonstrações financeiras.
Na controlada Armazém Mateus, em 31 de dezembro de 2019, a controlada possui prejuízo
fiscal, base negativa para contribuição social no montante de R$937.441, sobre os quais a
Administração optou por não registrar imposto de renda e contribuição social diferidos devido à
ausência de perspectiva de lucro tributável futuro suficiente para a realização do ativo em
função do histórico de montantes de subvenção fiscal ser superior ao histórico de lucro
tributável.
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b)

Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a
seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
31/12/2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social à alíquota de 34%

31/12/2018

31/12/2017

349.870

298.615

158.615

(118.956)

(101.529)

(53.929)

Diferenças temporárias e permanentes:
Adições permanentes
Subvenção fiscal
Outras adições e exclusões permanentes
IR e CS diferidos não constituídos sobre diferenças
Prejuízos fiscais não constituídos
( - ) Provisão para realização
Total de IR e CSLL sobre o lucro

-

-

(334)

156.534

104.367

61.341

(969)

700

-

(5.526)

-

-

(34.312)

-

-

(8.946)

(3.494)

(6.439)
639

(12.175)

44

Imposto de renda e contribuição social correntes

(3.229)

(1.643)

-

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(8.946)

1.687

639

(12.175)

44

639

Total da receita com imposto de renda e contribuição social

23. Receita líquida de vendas
Consolidado
31/12/2019
Mercadoria de revenda
Serviços prestados

31/12/2018

31/12/2017

9.913.236

8.331.127

6.899.304

15.739

7.955

2.625

( - ) Deduções da receita:
ICMS

(867.101)

(717.096)

(595.979)

Cofins

(529.797)

(471.434)

(415.659)

PIS

(114.705)

(102.311)

(90.223)

ISS

(755)

(459)

-

Devoluções e bonificações

(381.072)

(165.597)

(94.953)

Total

8.035.545

6.882.185

5.705.115

Impostos incidentes sobre vendas consistem, principalmente, de ICMS (alíquota de 0% a 30%),
contribuições relacionadas ao PIS (alíquota de 0% ou 1,65%) e à Cofins (alíquota de 0% ou 7,6%).

24. Despesas por natureza
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e das
Acordos Comerciais recebidos de fornecedores, das variações nos estoques e dos custos de logística.
A Acordo Comercial recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos
assinados entre as partes. O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas
ou terceirizadas pela Companhia e por suas controladas, compreendendo os custos de armazenamento,
manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte
estão incluídos nos custos de aquisição.
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Despesas com vendas
As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing,
ocupação, manutenção, despesas com administradoras de cartão de crédito, etc. Os gastos com
marketing referem-se às campanhas publicitárias para cada segmento em que o Grupo atua.
Os principais meios de comunicação utilizados pelo Grupo são: rádio, televisão, jornais e revistas, tendo
seus valores de Acordo Comercial reconhecidos no resultado do exercício no momento de sua
realização.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades
corporativas, incluindo compras e suprimentos, tecnologia da informação e atividades financeiras.
Consolidado

Custo da revenda
Bonificações e verbas
Despesas com pessoal
Acordos trabalhistas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(6.452.376)

(5.168.006)

499.591

104.254

304.719

(783.040)

(668.907)

(602.765)

(4.502.147)

(2.971)

(2.242)

(3.429)

Depreciação e amortização

(84.848)

(88.410)

(76.035)

Depreciação de arrendamento

(61.239)

-

-

Água, luz e telefone

(84.416)

(67.126)

(55.572)

Fretes e transportes

(91.825)

(69.930)

(78.228)

Material de consumo

(62.845)

(62.727)

(52.178)

Provisão para obsolescência e quebras

(2.146)

-

-

(133.872)

(109.944)

(80.509)

Impostos e taxas

(8.962)

(10.537)

(14.710)

Seguros

(1.928)

(1.744)

(2.671)

Viagens e treinamentos

(32.109)

(29.521)

(13.565)

Aluguéis e condomínios

(84.296)

(153.754)

(132.569)

Manutenções

(40.176)

(29.684)

(22.876)

Publicidade e propaganda

(19.229)

(21.169)

(20.141)

Serviços prestados

Despesas gerais

(111.986)

(76.502)

(73.615)

Total

(7.558.673)

(6.455.949)

(5.426.291)

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

(5.953.147)

(5.063.754)

(4.197.428)

Despesas administrativas e gerais

(1.586.297)

(1.371.026)

(1.208.722)

Despesas com vendas
Total
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(19.229)

(21.169)

(20.141)

(7.558.673)

(6.455.949)

(5.426.291)
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25. Resultado financeiro
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas financeiras
Juros sobre títulos recebidos

41.364

19.135

Deságio do precatório

15.011

-

79

3.557

1.592

2.542

Juros sobre aplicações financeiras
Descontos financeiros obtidos

11.322

1.415

797

-

Outras receitas financeiras

10.255

-

64

Total de receitas financeiras

71.602

21.524

14.007

Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

(299)

(144)

(1.261)

Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures

(56.871)

(56.572)

(65.601)

Juros passivos

(11.697)

(1.292)

-

(185)

(89)

-

Juros com parcelamento
Despesas de financeiras de arrendamento

(19.966)

-

-

Despesas bancárias

(19.338)

(68.596)

(57.907)
(7.940)

Perda financeira

(7.718)

(2.524)

Variações monetárias passivas

-

(301)

-

Outras despesas financeiras

-

(16.145)

-

Percentual de cartão de crédito

(62.644)

-

-

(4.438)

(798)

(6.044)

Total de despesas financeiras

(183.156)

(146.461)

(138.753)

Total do resultado financeiro

(111.554)

(124.937)

(124.746)

Descontos concedidos

26. Subvenções governamentais
A controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de Acordo de Regime Especial - ICMS
conforme decreto 19.714/2014 da Sefaz - MA.
O benefício consiste na utilização de crédito presumido da redução da base de cálculo do ICMS, que
resulte em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas operações de venda em
operações internas e interestaduais.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a controlada fez jus a R$448.167 em subvenções
estaduais (R$421.032 em 2018 e R$167.976 em 2017).
Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada
com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições do
CPC 07. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais
argumentos:
(a) Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva
de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio
líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados;
(b) Subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita quando
cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A subvenção, dessa forma,
deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a
entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação;
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(c) Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é lógico registrar
a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na
demonstração do resultado.

27. Instrumentos financeiros
a)

Políticas e categorias dos instrumentos financeiros
A Companhia entende que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas
demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, são substancialmente similares aos que
seriam obtidos se fossem negociados no mercado, e a Administração entende que os valores
registrados se aproximam de seu valor justo. A seleção dos ativos e passivos apresentados
nesta Nota Explicativa ocorreu em razão de sua relevância.
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas
datas de vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da
B3. Dessa maneira, no cenário provável (i) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos
financeiros. Para os cenários (ii) e (iii), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade,
considerou-se, conforme determinado nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de
25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros.
A Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os
instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise
de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários mencionados.
A classificação dos principais instrumentos financeiros da Companhia é apresentada conforme a
seguir:
Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativos financeiros - custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa

398.263

262.678

162.512

Contas a receber

817.536

825.617

636.657

Partes relacionadas

74.651

68.495

6.031

Aplicações financeiras

14.608

21.183

20.820

1.305.058

1.177.973

826.020

Empréstimos e financiamentos

396.104

461.501

359.814

Debêntures

504.109

330.987

241.639

Partes relacionadas

106.364

111.479

115.168

Outros passivos financeiros - fornecedores

549.924

700.481

593.851

1.556.501

1.604.448

1.310.472

Total
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Total

b)

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros e regulatórios. O programa de
gestão de risco global da Companhia considera na imprevisibilidade dos mercados financeiros e
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Durante
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 a Companhia não celebrou
contratos que possam ser considerados como instrumentos derivativos.
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A gestão de risco é realizada pelo setor financeiro da Companhia, segundo as políticas
aprovadas pela Diretoria. O setor financeiro da Companhia identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros. A Diretoria estabelece princípios para a gestão
de risco global, bem como para áreas específicas.
i)

Risco de mercado
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos captados no mercado.
Risco de crédito
O risco surge da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes da escolha dos
ativos para compor a carteira de investimentos, na capacidade financeira das contrapartes dos
contratos de derivativos e da dificuldade de recebimento na liquidação de vendas e pelo não
cumprimento de obrigações pela entrega de bens ou serviços pagos através de adiantamento
a fornecedores.
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo contas a receber em
aberto.

ii)

Risco de vencimento antecipado de empréstimos e financiamentos
Risco proveniente do descumprimento de cláusulas contratuais restritivas, presentes nos
contratos de debêntures da Companhia, as quais estão mencionadas na Nota Explicativa no 14.

iii) Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos
suficientes para cumprir com seus compromissos em função de prazos de
realização/liquidação de seus direitos e obrigações. Para administrar a liquidez do caixa,
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela
são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre três e
cinco anos

Acima de
cinco anos

159.759
30.503

147.152

75.841

13.352

158.348

248.647

66.611

549.924

-

-

-

-

106.364

-

-

183.830

168.761

92.448

16.462

37.264

110.575

129.538

53.610

700.481

-

-

-

-

111.479

-

-

108.948

120.893

100.277

29.696

40.490

92.482

108.667

-

593.851

-

-

-

-

115.168

-

-

Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
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c)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a Administração pode, ou propõe,
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por
exemplo, o nível de endividamento.
Índice de endividamento
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no
índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como
percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial),
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O capital total
é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida.
O índice de endividamento no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
é o seguinte:
31/12/2019
Dívida

31/12/2018

31/12/2017

900.213

792.488

601.453

(398.263)

(262.678)

(162.512)

Títulos e valores mobiliários

(14.608)

(21.183)

(20.820)

Dívida líquida

487.342

508.627

418.121

1.949.287

1.600.420

1.208.918

0,25

0,32

0,35

Caixa e equivalentes de caixa

Patrimônio líquido
Índice de endividamento líquido

d) Risco de taxa de juros
i)

Análise de sensibilidade para exposição de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado.
A Companhia possui exposição a taxas de juros em suas aplicações financeiras
equivalentes de caixa e nos títulos e valores mobiliários, vinculados ao CDI e empréstimos
e financiamentos vinculados a TJLP. Foram realizadas análises de sensibilidade em relação
a possíveis variações nesta taxa de juros.
Na data de encerramento do exercício findo, a Administração estimou cenários de variação
na CDI e TJLP. Para o cenário atual, foram utilizadas as taxas vigentes na data de
encerramento do período findo e para provável foram utilizadas taxas de acordo com as
expectativas de mercado.
Tais taxas foram estressadas com aumento e redução em 25% e 50%, servindo de
parâmetro para os testes de sensibilidade dos cenários adversos, conforme demonstrado
abaixo.
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4,62%
2,55%

TJLP projetada

527.399

Juros sobre debêntures (TJLP + 2,07%)

504.109

2,55%

Saldo de debêntures

3,96%

48.228

TJLP projetada

46.391

2,55%

17,65%

Juros sobre “leasing” (TJLP + 1,41%)

Saldo de “leasing”

TJLP projetada

Juros sobre empréstimos (TJLP + 15,10%)

345.669

2,55%
293.810

TJLP projetada

Saldo de empréstimos para capital de giro

8,80%

60.821

Saldo de financiamentos para investimento em
máquinas e equipamentos - FINAME (BNDES)

Juros sobre financiamento (TJLP + 6,25%)

1,83%

CDI projetado
55.902

100%

Taxa média (% do CDI)

100%

14.875

14.608

Saldo de aplicações financeiras

100%

114.205

1,83%

100%

112.153

Cenário I
(-50%)

CDI projetado

Taxa média (% do CDI)

Saldo de aplicações financeiras (equivalentes de
caixa)

Cenário atual

Simulação com expectativa do CDI e TJLP projetados, conforme abaixo:

3,82%

5,89%

533.801

3,82%

5,23%

48.817

3,82%

18,92%

349.400

3,82%

10,07%

61.531

2,74%

100%

15.008

2,74%

100%

115.226

Cenário II
(-25%)

5,09%

7,16%

540.203

5,09%

6,50%

49.406

5,09%

20,19%

353.131

5,09%

11,34%

62.241

3,65%

100%

15.141

3,65%

100%

116.247

Cenário
provável

6,36%

8,43%

546.605

6,36%

7,77%

49.996

6,36%

21,46%

356.863

6,36%

12,61%

62.951

4,56%

100%

15.274

4,56%

100%

117.267

Cenário III
(+25%)
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7,64%

9,71%

553.058

7,64%

9,05%

50.589

7,64%

22,74%

360.624

7,64%

13,89%

63.667

5,48%

100%

15.409

5,48%

100%

118.299

Cenário IV (+50%)

ii)

Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros
Os níveis de hierarquia de valor justo de 1 a 3 se baseiam no grau com base no qual o valor
justo é observável:


As mensurações do valor justo do Nível 1 são aquelas resultantes dos preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;



As mensurações do valor justo do Nível 2 são aquelas resultantes de outras
informações que não sejam os preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta (por exemplo, como preços) ou indiretamente (por
exemplo, resultante dos preços); e



As mensurações do valor justo do Nível 3 são aquelas resultantes de técnicas de
avaliação que incluem informações do ativo ou passivo que não se baseiam em dados
observáveis de mercado (informações não observáveis).

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da
Companhia equivalem, em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, aproximadamente, aos
seus valores de mercado e estão devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado à medida que são auferidos e incorridos. Os
instrumentos financeiros apresentados nessa demonstração financeira foram classificados
como nível 3 na hierarquia de valor justo.
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.

28. Resultado por ação
a)

Política contábil
A Companhia apresenta dois métodos de cálculo do resultado por ação: (i) lucro (prejuízo)
básico; e (ii) lucro (prejuízo) diluído. O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado com base no
número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício, exceto as ações emitidas
para pagamento de dividendos e ações em tesouraria. O lucro (prejuízo) diluído leva em
consideração o número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício, a
participação de seus acionistas em exercícios futuros, tais como as opções de ações que, se
exercidas pelos seus detentores, aumentarão o número de ações ordinárias e/ou preferenciais
da Companhia, diminuindo o lucro por cada ação.

b)

Quadro de resultado por ação
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos
detentores de ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o
lucro (prejuízo) básico e diluído por ação excluindo as ações compradas pela Companhia e
mantidas como ações em tesouraria em cada exercício apresentado.
Para o cálculo do resultado por ação, foi considerado a atual composição de ações ordinárias
para o exercício comparativo, conforme requerido pelo CPC 41 - Resultado por Ação, mantendo
o denominador básico e diluído em bases comparativas.
2019

2018

2017

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia

337.601 298.545 159.236

Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação

911.201 911.201 911.201

Lucro líquido básico por ação - R$
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0,37

0,33

0,17
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29. Seguros
A Companhia e suas controladas possuem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações.
As coberturas foram contratadas pelas partes relacionadas Armazém Mateus e Mateus Supermercados,
pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Tipo de seguro

Valor segurado

Prêmio

Vigência

438.751

2.097

2 de dezembro de 2022

Risco operacional

30. Transações que não afetaram caixa
31/12/2019
Reconhecimento inicial - ativos de direito de uso

31/12/2018

421.858

-

Adiantamento para futuro aumento de capital com investimento

-

33.800

Dividendos propostos e não distribuídos

-

73.361

31. Evento subsequente
(a) Impactos COVID-19
A Covid-19 foi descoberta em dezembro de 2019 na China e chegou a diversos países
rapidamente, sendo declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).
O impacto da doença se refletiu também na atividade econômica, que sofreu e ainda vem
sofrendo perdas significativas. Diante disso, as empresas ficaram expostas a uma série de
riscos estratégicos e operacionais, como atrasos ou interrupção do fornecimento de matériasprimas, mudanças nas demandas de clientes, aumento de custos, insuficiências logísticas que
levam a atrasos em entregas, questões de saúde e segurança de funcionários, força de trabalho
insuficiente e desafios referentes a importação e exportação de produtos.
Face ao cenário apresentado, a Companhia mantém monitoramento constante sobre a evolução
do tema tomando medidas bem como as descritas abaixo, e até o momento não houve
expectativas de impactos nas operações da Companhia.


Implementação de medidas de segurança a fim de salvaguardar a saúde dos clientes e de
seus funcionários seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os
decretos estaduais;



Negociações de prazos e preços com fornecedores visando um melhor relacionamento no
cenário de pandemia com o intuito de conter o aumento de preços dos produtos a serem
repassados aos clientes;



Abastecimento constante dos centros de distribuições e lojas, aumento dos esforços na
melhoria do “Mateus APP” com a implementação do sistema de entregas “Delivery”.

Face ao cenário de pandemia as observou-se um aumento significativo e atípico no fluxo de
clientes e vendas em relação ao mesmo período de 2019, sendo de 24,25% no Varejo e 21,61%
no Atacado. Observou-se um maior impacto no setor de Eletro pois durante a pandemia
conforme decretos de cada estado as lojas permaneceram fechadas.
A Companhia avaliou estimativas contábeis e verificou que não havia necessidade de adotar
novos critérios além dos que já eram adotados pela mesma, a exemplo das provisões de perda
em estoque, provisão para devedores duvidosos ou possíveis impactos de impairment.
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Foram avaliadas novas medidas para o setor financeiro de em especial o contas a pagar e a
receber por intermédio do setor de cobrança onde foi avaliado os prazos dados ao clientes e
taxas de juros.
Ao todo a Companhia chegou à conclusão que apesar da magnitude da pandemia e dos
impactos causados, não houve a necessidade de registro de efeitos que afetem
significativamente as informações e a continuidade das operações da mesma. Conforme a
evolução será mantido o monitoramento constante da situação e divulgação de novas medidas
caso necessário.

(b) Alteração razão social da Holding e estrutura societária
Em 13 de junho de 2019, através da cessão de direitos das ações do acionista controlador, as
empresas Indústria Blanco Ltda. Braslub Distribuidora Ltda. deixaram de serem investidas
controladas da Exitus Holding S.A. Adicionalmente em 30 de junho de 2020, a razão social da
Exitus Holding S.A. foi alterada para Grupo Mateus S.A. e através de cessão de créditos de
ações do acionista controlador, as empresas Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda
e Posterus Supermercados Ltda passaram a ser investidas controladas da Holding do Grupo.
(c) Contrato de condições gerais para a prestação de garantia
Em 16 de setembro de 2020 as investidas Mateus Supermercado S.A e Armazém Mateus S.A.
firmaram contrato sobre condições gerais para a prestação de garantia com a empresa
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda, onde regularam os termos e condições para
a prestação de Garantias por ambas as partes, de forma a garantir o cumprimento de todas e
quaisquer obrigações, principais ou acessórias (inclusive todos os ônus, juros, multas, taxas,
tributos, encargos e demais despesas) assumidas pelas partes perante a credores (“Obrigações
Garantidas”). Ficou acordado que as partes se comprometem periodicamente apurar o saldo
devedor total das Obrigações Garantidas por cada Parte e sobre esta diferença apurada será
devida uma remuneração à taxa de 1% (um por cento) ao ano, como contraprestação as
obrigações garantidas. A Remuneração deverá ser revista anualmente e ajustada, conforme
necessário, para refletir as taxas usualmente praticadas pelo mercado para esse tipo de
operação. O pagamento da Remuneração será devido enquanto as Obrigações Garantidas não
forem integralmente quitadas e/ou enquanto a Parte Garantidora permanecer na qualidade de
garantidora das respectivas Obrigações Garantidas.

32. Autorização para emissão das demonstrações financeiras
A Diretoria da Companhia autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras em 17 de
setembro de 2020.
*

307

*

*

71

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

308

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020

309

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

310

Demonstrações financeiras combinadas acompanhadas do relatório do auditor
independente
Em 30 de junho de 2020

311

Página
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras combinadas

3

Demonstrações financeiras combinadas

10

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras combinadas referentes ao
período findo em 30 de junho de 2020

17

312

Grant Thornton Auditores
Independentes
Praça Carlos Chagas, 49 - 4o andar
Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG)
Brasil
T +55 31 3289-6000

Aos Acionistas e Administradores do
Grupo Mateus
São Luís – MA

Opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Mateus (formado pelas empresas
relacionadas na Nota Explicativa no 1), que compreendem os balanços patrimoniais combinados em
30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o período findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo Mateus em 30 de junho de 2020, o desempenho combinado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa combinados para o período findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44 – Demonstrações
Combinadas.

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 combinadas”.
Somos independentes em relação ao Grupo Mateus, 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.
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Ênfases
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 1, em 30 de junho de 2020 o Grupo Mateus optou por
apresentar das demonstrações financeiras combinadas, por entender que estas proporcionam
informações mais úteis e representativas aos seus destinatários, para que as operações, a gestão e a
posição patrimonial do Grupo, bem como, para que possam permitir comparabilidade com as
demonstrações financeiras combinadas de 31 de dezembro de 2019.

Reapresentação das demonstrações financeiras combinadas de 30 de junho
de 2020 e 2019 e das demonstrações financeiras combinadas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 2.5 referente ao refazimento e respectivas reemissões
das demonstrações financeiras combinadas de 30 de junho de 2020 e de 31 de dezembro de 2019, para
refletir o aprimoramento de determinadas divulgações, conforme solicitação da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Anteriormente, havíamos auditado as demonstrações financeiras combinadas de 30
de junho de 2020 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, cujos relatórios de auditoria, sem
modificações, foram emitidos em 14 de agosto de 2020. Referidas demonstrações financeiras
combinadas estão sendo reapresentadas nesta data, 17 de setembro de 2020. Devido à reemissão das
demonstrações financeiras combinadas referidas na Nota Explicativa no 2.5, emitimos esse novo
relatório de auditoria sobre as citadas demonstrações financeiras combinadas. Nossa conclusão não está
ressalvada em relação a esse assunto

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 combinadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.

Adoção dos pronunciamentos contábeis NBC TG 06(R2) – Arrendamentos
(Deliberação CVM 787/17) (Notas Explicativas nos 10 e 16)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
Conforme divulgado nas Notas Explicativas nos 10 e 16 às demonstrações financeiras combinadas, em 1o
de janeiro de 2019, a Companhia adotou o novo pronunciamento contábil NBC TG 06 (R2) Arrendamentos, com base na abordagem retrospectiva modificada, considerando o direito de uso igual
ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial, não havendo reapresentação de informação
comparativa.
A adoção da NBC TG 06 (R2) foi significativa para a nossa auditoria pois envolveu julgamento
significativo por parte da administração da Companhia na determinação da taxa incremental de juros e
dos prazos dos contratos de arrendamento, que são estimativas chaves utilizadas para calcular o ativo
por direito de uso e o passivo de arrendamento. Mudanças nestas estimativas podem ter impactos
significativos nos valores reconhecidos pelo Grupo.
Devido ao julgamento envolvido na definição do prazo de arrendamento e a complexidade envolvida na
determinação das premissas utilizadas para determinação das taxas de desconto para cálculo do passivo
de arrendamento e a relevância dos impactos que uma mudança dessa taxa poderia ter na mensuração
do passivo de arrendamento e do direito de uso de um ativo, assim como a relevância das divulgações
dos efeitos da adoção inicial da NBC TG 06 (R2), esse assunto foi considerado como significativo para a
nossa auditoria.
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliação das práticas contábeis do Grupo para determinar os prazos dos arrendamentos;



Verificamos a taxa incremental de juros conforme formalização do banco;



Selecionamos uma amostra de contratos de arrendamento para avaliar a exatidão matemática dos
valores do ativo por direito de uso e do passivo de arrendamento determinados pelo Grupo com base
nos dados contratuais;



Testamos a integridade e a precisão dos dados utilizados nos cálculos efetuados pela administração
do Grupo;



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras combinadas consideram as
informações relevantes, em especial as relativas aos requerimentos de divulgação específicos
relacionados com a transição da norma e seu impacto contábil.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os
valores reconhecidos como ativo de direito de uso e passivo de arrendamento, assim como as
respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto.

Provisões para riscos (Nota Explicativa no 19)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
O Grupo Mateus é parte em processos judiciais e administrativos de natureza cível, tributária e
trabalhista, para os quais a administração estima os valores envolvidos, faz divulgações e registra
provisão em seu balanço nos casos em que considera que haverá perda provável.
Consideramos essa área como foco de nossa auditoria, devido à relevância, complexidade, aspectos
subjetivos e julgamentos críticos exercidos pela administração na determinação da possibilidade de
perda atribuída a cada processo, na mensuração e definição de reconhecimento e/ou divulgação de uma
provisão. Mudanças nos prognósticos e/ou julgamentos podem trazer impactos relevantes nas
demonstrações financeiras combinadas do Grupo.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização do entendimento sobre os
controles internos relevantes que envolvem a identificação, a constituição de provisão e as divulgações
em notas explicativas.
Atualizamos, também, o entendimento sobre o modelo de cálculo adotado, que considera a avaliação
histórica de perda em processos da mesma natureza e prognósticos fornecidos por consultores jurídicos.
Efetuamos procedimentos de confirmação de informações com os escritórios de advocacia externos que
patrocinam os processos judiciais e administrativos em relação à avaliação do prognóstico, à totalidade
das informações e ao valor das provisões. Para as causas significativas, discutimos com a administração
e seus consultores jurídicos a razoabilidade do prognóstico de perda.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da
provisão para riscos foram adequado, e as divulgações efetuadas são consistentes com as posições dos
consultores jurídicos quando analisadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto relativas ao período findo em 30 de junho de 2020.
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Reconhecimento de acordos comerciais (Nota Explicativa no 23)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
O Grupo recebe descontos comerciais significativos por acordos negociados com seus fornecedores.
Esses acordos comerciais variam conforme negociação, podendo compreender acordos pelo volume de
compra, rebaixa e ou diferença de preço, recomposição de margem, verbas (% sobre compras),
propaganda cooperada e demais negociações especiais. A forma de abatimento varia conforme a
condições previstas nos acordos de fornecimento, podendo haver descontos de títulos e recebimento de
mercadoria bonificada. As bonificações recebidas de fornecedores são mensuradas e reconhecidas com
base nos contratos e acordos assinados, e registradas ao resultado à medida em que os
correspondentes estoques são vendidos.
Devido ao grande volume de transações, a relevância dos valores envolvidos e ao grau de julgamento
exercido pelo Grupo sobre a natureza e o cumprimento das obrigações descritas nos acordos
negociados com fornecedores, bem como das estimativas para apurar os valores a serem registrados e o
período durante o qual o resultado dos acordos deve ser reconhecido como redutor dos custos das
mercadorias vendidas nas demonstrações financeiras combinadas, consideramos esse assunto
significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliamos o desenho e implementação dos controles internos julgados como chave no processo de
compras e acordos comerciais;



Sobre uma amostragem, recalculamos os valores “acordos comerciais - verbas” a receber, em
relação às transações de compra. Avaliamos as condições previstas no acordo, recalculamos o valor
a receber de verbas, comparamos com o contábil, inspecionamos a liquidação financeira
subsequente e ou o recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Realizamos a amostragem para os demais acordos comerciais (rebaixa/diferença de preço,
inauguração de loja, propaganda cooperada etc.) obtivemos a documentação suporte dos acordos
firmados, incluindo a evidência de liquidação financeira subsequente e ou o abatimento pelo
recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Observamos a data de vencimento na documentação suporte e validamos a integralidade do aging
list apresentado pela Companhia. Avaliamos também a adequação do reconhecimento contábil dos
lançamentos selecionados em base de testes;



Analisamos as variações mensais dos saldos reconhecidos com descontos comerciais em relação
aos custos das vendas, considerando tendências, sazonalidade e informações históricas; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras combinadas consideram as
informações relevantes relacionadas aos descontos comerciais obtidos.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os saldos registrados de Acordos comerciais e as divulgações correlatas no contexto das
demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.
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Subvenções governamentais – ICMS (Nota Explicativa no 25)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
De acordo com a legislação estadual, a controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de
Acordo de Regime Especial – ICMS que consiste na utilização de crédito presumido da redução da base
de cálculo do ICMS , que resulte em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas
operações de venda em operações internas e interestaduais.
A subvenção governamental é reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as
despesas que pretende compensar, em base sistemática. Este conceito contábil é aplicado pois, a
administração entende que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, bem como, a entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações.
Devido à relevância dos valores envolvidos e premissas utilizadas pelo Grupo para determinar o conceito
contábil, que podem impactar o valor registrado nas demonstrações financeiras combinadas,
consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Com o auxílio de nossos especialistas tributários, obtivemos, por meio de indagações aos
responsáveis da área tributária do Grupo e testes por amostragem, o entendimento da metodologia
de registro da subvenção governamental nas demonstrações financeiras combinadas;



Efetuamos o recálculo da subvenção governamental de ICMS e avaliamos a adequação da
apresentação dos saldos entre receitas e custos, assim como a suficiência dos registros; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras combinadas consideram as
informações relevantes, principalmente as relacionadas às premissas e condições da NBC TG 07
(R1) – Subvenção e Assistência Governamentais.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os registros efetuados pelo Grupo na determinação sobre a contabilização da Subvenção
Governamental ICMS nas demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras combinadas
A administração do Grupo Mateus é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44, 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 combinadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo Mateus continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras combinadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo
Mateus ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo Mateus são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas.
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:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, 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 do Grupo Mateus;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Grupo Mateus. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo Mateus a não
mais se manter em continuidade operacional;



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas 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 combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma 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.
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020

Daniel Menezes Vieira
CT CRC 1MG-078.081/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Grupo Mateus
Balanços patrimoniais combinado em 30 de junho de 2020 e 31 de
dezembro de 2019
(Em milhares de reais - R$)

ATIVOS

Notas

30/06/2020

31/12/2019

Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa

4

944.126

406.905

Contas a receber

6

964.031

804.165

Estoques

7

1.587.934

1.518.243

Tributos a recuperar

8

26.293

55.392

Outros ativos CP

-

11.679

11.772

3.534.063

2.796.477

Total dos ativos circulantes

Ativos não circulantes
Aplicações financeiras

5

14.603

14.608

Partes relacionadas

18

48.406

70.740

Tributos a recuperar

8

89.579

29.529

Outros ativos

-

479

904

Depósitos judiciais

19

13.300

11.912

Ativos de direito de uso

10

464.426

408.048

Intangível

-

450

450

Imobilizado

9

965.038

860.773

Total dos ativos não circulantes

1.596.281

1.396.964

Total dos ativos

5.130.344

4.193.441

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Grupo Mateus
Balanços patrimoniais combinado em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019
(Em milhares de reais - R$)

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas

30/06/2020

31/12/2019

Passivos circulantes
Fornecedores

11

694.082

553.543

Empréstimos e financiamentos CP

12

196.125

161.359

Debêntures

13

29.884

30.503

Obrigações trabalhistas

14

200.715

132.106

Obrigações tributárias

15

94.707

64.362

Tributos parcelados

17

1.406

1.269

Passivos de arrendamento

16

78.374

69.083

-

54.547

17.719

1.349.840

1.029.944

Outros passivos
Total dos passivos circulantes

Passivos não circulantes
Empréstimos e financiamentos

12

516.638

242.982

Debêntures

13

458.906

473.606

Tributos parcelados

17

4.517

4.614

Provisão para riscos

19

15.155

15.088

Passivos de arrendamento

16

382.650

337.287

Partes relacionadas

18

86.479

97.980

1.464.345

1.171.557

Total dos passivos não circulantes

Patrimônio líquido

20

Capital social

20.a

1.863.829

1.144.169

AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital

20.c

44.217

11.900

Reserva legal

20.b

46.688

44.195

Reserva para retenção de lucros

20.b

298.122

791.676

2.252.856

1.991.940

63.303

-

Total do patrimônio líquido

2.316.159

1.991.940

Total dos passivos e do patrimônio líquido

5.130.344

4.193.441

Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas controladores

Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas não controladores

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Grupo Mateus
Demonstrações combinada do resultado para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto o lucro básico e diluído por ação - em reais - R$)

Notas

30/06/2020

30/06/2019

Receita líquida de vendas

22

5.124.041

3.933.972

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

23

(3.826.573)

(2.900.259)

1.297.468

1.033.713

Lucro bruto

Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais, administrativas e gerais

23

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Lucro operacional antes do resultado financeiro

(918.247)

(790.773)

(244)

(5.077)

(918.491)

(795.850)

378.977

237.863

Resultado financeiro
Receitas financeiras

24

35.410

48.688

Despesas financeiras

24

(117.211)

(102.963)

(81.801)

(54.275)

297.176

183.588

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social - corrente

21

-

-

Imposto de renda e contribuição social - diferido

21

-

-

-

-

297.176

183.588

Lucro líquido do período

Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores

23
297.153

Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Grupo Mateus
Demonstrações combinada do resultado abrangente para os períodos findos em
30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

30/06/2020

Lucro líquido do período

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente total do período

30/06/2019

297.176

183.588

-

-

297.176

183.588

297.153

-

23

-

297.176

-

Resultado abrangente total atribuído a:
Cotistas controladores
Cotistas não controladores

Resultado abrangente total do período

As notas explicativas da Administraçao são parte integrante das demonstrações financeiras.
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324
1.863.829

(232.968)

952.628

-

-

44.217

32.156

(66.522)

-

66.683

11.900

86.407

-

10.256

76.151

46.688

2.493

-

-

-

44.195

25.908

-

-

25.908

Reserva legal

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

20.d

Movimentação acionária de aquisição de investidas em 30/06/2020

Saldos em 30 de junho de 2020

20.a

Aumento de capital social

Lucro líquido do período

Adiantamento para futuro aumento de capital

1.144.169

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

-

1.064.228

20.c

20.c

1.064.228

Saldos em 30 de junho de 2019

Lucro líquido do período

Adiantamento para futuro aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital social

Adiantamento para
futuro aumento de
capital

(Em milhares de reais - R$)

969

134.392

(886.084)

-

-

752.661

444.263

-

-

444.263

Reserva fiscal

297.153

-

(39.038)

297.176

-

39.015

222.603

183.588

-

39.015

Lucros
acumulados

Reserva para retenção de lucros

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Grupo Mateus

2.252.856

(63.927)

(39.016)

297.176

66.683

1.991.940

1.843.409

183.588

10.256

1.649.565

Patrimônio líquido
Combinado

14

Grupo Mateus
Demonstrações combinada dos fluxos de caixa para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)

30/06/2020

30/06/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

297.176

183.588

Ajuste para reconciliação do lucro antes dos impostos com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização

9 e 10

94.251

69.127

Atualização passivos de arrendamento

16

17.401

8.455

Provisão para obsolescência e quebras

7

591

3.230

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

6

7.637

859

12 e 13

35.466

28.747

Resultado da baixa de imobilizado

9

2.898

926

Provisão para riscos

19

67

-

Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados

Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber

6

(167.503)

204.351

Estoques

7

(70.282)

38.283

Tributos a recuperar

8

(30.951)

Depósitos judiciais

19

(1.388)

Outros ativos

-

518

(949)
53
10.490

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Tributos parcelados

11

140.539

(241.774)

14 e 15

98.954

23.154

17

Outros passivos

-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

40
36.567
461.981

Juros pagos

12

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

920
(2.501)
326.959

(15.209)

(20.116)

446.772

306.843

(157.902)

(65.238)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

9

Intangível

-

-

Aplicação em títulos e valores mobiliários

5

5

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(157.897)

(3.383)
4.082
(64.539)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures
Partes relacionadas

12 e 13

366.912

45.792

18

10.833

10.145
-

Adiantamento para futuro aumento de capital

20

66.683

Aumento de capital

20

(39.016)

12 e 13

(94.066)

Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures
Pagamento passivo de arrendamento

16

(143.951)

(63.000)

(36.619)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

248.346

(124.633)

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

537.221

117.671

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

4

406.905

271.909

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

4

944.126

389.580

537.221

117.671

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Grupo Mateus
Demonstração combinada do valor adicionado para os períodos findos em 30
de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto lucro básico e diluído por ação - em reais)

30/06/2020

30/06/2019

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

6.047.006

Constituição de provisão para perda esperada

4.721.880

(7.638)

Total

-

6.039.368

4.721.880

(3.826.573)

(2.900.259)

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Total
Valor adicionado bruto

(313.308)

(357.808)

(4.139.881)

(3.258.067)

1.899.487

1.463.813

Depreciação e amortização
Depreciação e amortização

(94.701)

Valor adicionado líquido produzido

(69.127)

1.804.786

1.394.686

35.410

48.688

1.840.196

1.443.374

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

Pessoal
Remuneração direta

(316.761)

(263.627)

Benefícios

(20.677)

(16.465)

FGTS

(30.863)

(23.907)

(368.301)

(303.999)

Total

Impostos, taxas e contribuições
Federais

(474.974)

(365.194)

Estaduais

(541.501)

(399.939)

Municipais
Total

(1.694)

(2.700)

(1.018.169)

(767.833)

(117.211)

(102.963)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Total

(39.343)

(84.995)

(156.554)

(187.958)

(297.153)

(183.588)

Remuneração de capital próprio
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores
Participação de não controladores nos lucros retidos

(23)

Total
Valor adicionado total distribuído

-

(297.176)

(183.588)

(1.840.196)

(1.443.374)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(Valores expressos em milhares de reais - R$,
exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional
O Grupo Mateus (“Grupo”) nesta data-base de 30 junho de 2020 é formado pela Exitus Holdings S.A. e
as empresas descrito abaixo:
Participação do capital total
Investidas

30/06/2020

31/12/2019

Armazém Mateus S.A. (a)

99,99%

99,99%

Mateus Supermercados S.A. (b)

99,99%

99,99%

Indústria de Pães e Massas Mateus (c)

98,00%

98,00%

Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. (d)

99,99%

Parte relacionadas

Posterus Supermercados Ltda. (e)

96,27%

Partes relacionadas

Controladas

O Grupo Mateus, que tem sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Iniciou suas atividades
econômicas em 1986 e hoje é a maior rede de supermercado do Brasil com capital 100% nacional.
Tendo em vista que em 31 de dezembro de 2019 a Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. e
a Posterus Supermercados Ltda. possuíam controle em comum (acionista controlador), se caracterizam
como grupo econômico e possuem operações similares, bem como se tornaram controladas diretas da
Companhia em 30 de junho de 2020 através de integralização de capital do acionista controlador.
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A Administração optou por apresentar as demonstrações financeiras combinadas da Companhia
conforme o quadro citado acima, para o período findo em 30 de junho de 2020, as quais apresentam,
para fins comparativos, o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e período findo em 30 de junho de
2019.
Portanto, estas demonstrações financeiras combinadas não representam as demonstrações financeiras
de qualquer uma das entidades que fazem parte do Grupo de forma isolada, e não devem ser tomadas
como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários,
estando apresentadas como um único conjunto de demonstrações financeiras de entidades que estão
sob controle comum. As demonstrações financeiras combinadas são elaboradas com o objetivo de
apresentar as informações contábeis como se as diversas entidades sob controle comum fossem apenas
uma única entidade, considerando os mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente
ocorridas (em linha com a NBC TG 44/CVM 708/13)

1.1 Impactos Covid-19
O Covid-19 foi descoberto em dezembro de 2019 na China e chegou a diversos países rapidamente,
sendo declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O impacto da doença se refletiu também na atividade econômica, que sofreu e ainda vem sofrendo
perdas significativas. Diante disso, as Companhias ficaram expostas a uma série de riscos estratégicos e
operacionais, como atrasos ou interrupção do fornecimento de matérias-primas, mudanças nas
demandas de clientes, aumento de custos, insuficiências logísticas que levam a atrasos em entregas,
questões de saúde e segurança de funcionários, força de trabalho insuficiente e desafios referentes a
importação e exportação de produtos.
Face ao cenário apresentado, a Companhia mantém monitoramento constante sobre a evolução do tema
tomando medidas bem como as descritas abaixo, e até o momento não houve expectativas de impactos
nas operações da Companhia.


Implementação de medidas de segurança a fim de salvaguardar a saúde dos clientes e de seus
funcionários seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os decretos
estaduais;



Negociações de prazos e preços com fornecedores visando um melhor relacionamento no cenário de
pandemia com o intuito de conter o aumento de preços dos produtos a serem repassados aos
clientes;



Abastecimento constante dos centros de distribuições e lojas, aumento dos esforços na melhoria do
“Mateus APP” com a implementação do sistema de entregas “Delivery”.

Face ao cenário de pandemia as observou-se um aumento significativo e atípico no fluxo de clientes e
vendas em relação ao mesmo período de 2019, sendo de 24,25% no Varejo e 21,61% no Atacado.
Observou-se um maior impacto no setor de Eletro pois durante a pandemia conforme decretos de cada
estado as lojas permaneceram fechadas.
A Companhia avaliou estimativas contábeis e verificou que não havia necessidade de adotar novos
critérios além dos que já eram adotados pela mesma, a exemplo das provisões de perda em estoque,
provisão para devedores duvidosos ou possíveis impactos de impairment.
Foram avaliadas novas medidas para o setor financeiro de em especial o contas a pagar e a receber por
intermédio do setor de cobrança onde foi avaliado os prazos dados ao clientes e taxas de juros.
Ao todo a Companhia chegou à conclusão que apesar da magnitude da pandemia e dos impactos
causados, não houve a necessidade de registro de efeitos que afetem significativamente as informações
e a continuidade das operações da mesma. Conforme a evolução será mantido o monitoramento
constante da situação e divulgação de novas medidas caso necessário.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas e base de
elaboração
2.1 Declaração de conformidade e base de preparação
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A Administração do Grupo declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras combinadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por
ela na sua gestão.
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas
práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações
pagas em troca de ativos.
A preparação de demonstrações financeiras combinadas requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa no 3.

2.2 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
O Grupo elaborou a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das
demonstrações financeiras conforme BR GAAP aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS
representam informação financeira suplementar.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras combinadas envolve o uso de estimativas e premissas da
Administração que podem afetar os valores informados de certos ativos, passivos, receitas e despesas,
bem como as divulgações contidas nas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.
O Grupo revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente para assegurar que são razoáveis
à luz da experiência passada e da situação econômica atual. Além da utilização de estimativas, a
Administração do Grupo é obrigada a exercer julgamento ao determinar o tratamento contábil apropriado
de certas transações e atividades e como deve ser aplicado.
Além da utilização de estimativas, a Administração do Grupo é obrigada a exercer julgamento ao
determinar o tratamento contábil apropriado de certas transações e atividades e como deve ser aplicado.
As principais estimativas e julgamentos aplicados para a elaboração destas demonstrações financeiras
combinadas dizem respeito a:


Nota Explicativa no 6 - constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa de clientes;



Nota Explicativa no 7 - As principais premissas subjacentes ao valor realizável líquido dos estoques;



Nota Explicativa no 22 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos e disponibilidade de lucros
tributáveis futuros contra os quais podem ser utilizados prejuízos fiscais;
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Nota Explicativa no 17 - Arrendamentos;



Nota Explicativa no 20 - Mensuração de provisões para contingências e outras provisões
relacionadas aos negócios, as principais premissas sobre a probabilidade e escala de qualquer saída
de recursos.

2.4 Base de combinação
As demonstrações financeiras combinadas compreendem todas as demonstrações financeiras
individuais da Companhia e suas controladas relacionadas na Nota Explicativa no 1. As demonstrações
financeiras combinadas estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a
terceiros e não representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa
jurídica e suas controladas, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de
impostos nem para nenhuma outra finalidade societária.
Por esse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados e o valor
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual
de participação deles sobre o patrimônio líquido das entidades controladas considerando os critérios de
combinação apresentados a seguir:
Entidades controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais o
Grupo tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos, a retornos variáveis
da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o
valor dos retornos ao investidor.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada
entidade participante da combinação:


Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades.



Eliminação das transações intercompanhias, contemplando os saldos, lucros, ganhos ou perdas em
transações entre as entidades do Grupo. Perdas não realizadas também são eliminadas
integralmente nas demonstrações financeiras combinadas, a menos que a transação possua
evidências estejam relacionadas a perdas de recuperabilidade do ativo transferido entre as entidades
(“impairment”).

Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
A Companhia contabiliza a custo histórico as participações decorrentes de reestruturações societárias
adquiridas de partes relacionadas sem essência econômica. A diferença entre o saldo do custo e o valor
adquirido é registrada no patrimônio líquido, quando a transação é feita entre empresas sobre o controle
comum. As transações não se qualificam como combinação de negócio nos termos do CPC 15R.

2.5 Reapresentação das demonstrações combinadas
Conforme aprimoramentos solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância
com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) –
Apresentação das Demonstrações Financeiras (IAS 1 – Presentation of Financinal Statements), as
demonstrações financeiras combinadas de 30 de junho de 2020 (anteriormente aprovadas pela
administração em 14 de agosto de 2020) estão sendo reapresentadas visando refletir aprimoramentos
dos seguintes assuntos:
i)Nota Explicativa no 17 - Passivo de arrendamento - foram incluídas divulgações referentes ao direito
potencial de PIS e COFINS a recuperar, comparação dos efeitos inflacionários com o fluxo real e
indicativo dos ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamentos;
ii) Nota Explicativa no 21 – Patrimônio líquido, item "a) Capital Social " – ajustadas as distribuições dos
percentuais da participação das ações entre os acionistas na data de 30 de junho de 2020 (não houve
alteração na quantidade de ações por acionista).
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3. Sumário das principais políticas contábeis
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas é como segue:
a)

Conversão de moeda estrangeira
(i)

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual elas atuam (“moeda
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas.

(ii) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação na qual os itens são
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do fim do exercício, referentes a ativos e
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos no resultado corrente.
b)

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial quando a Companhia
for parte das disposições contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são
acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no
reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no
resultado.
Ativos financeiros
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na
data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a compras ou vendas de
ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de
norma ou prática de mercado.
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade
ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros.
Classificação de ativos financeiros
Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado:

 O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos
financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais;

 Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor
do principal em aberto.
Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:

 O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar
fluxos de caixa contratuais e vender os ativos financeiros;

 Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor
do principal em aberto.
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Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao valor justo
por meio do resultado.
Apesar do disposto acima, a Companhia pode fazer a opção/designação irrevogável a seguir no
reconhecimento inicial de um ativo financeiro:

 A Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar variações subsequentes no valor
justo de um investimento em instrumentos patrimoniais em outros resultados abrangentes se
determinados critérios forem cumpridos (ver item (ii) abaixo).

 A Companhia pode designar irrevogavelmente um investimento em instrumentos da dívida
que atenda aos critérios de custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes como mensurado ao valor justo por meio do resultado se ao fazer isso a
Companhia eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil.
(i)

Custo amortizado e método da taxa de juros efetiva
O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente.
Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor
recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável
no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e
outros prêmios ou deduções), excluindo perdas de crédito esperadas, durante a vida
estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para
o valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para
ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma
taxa de juros efetiva ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros
estimados, incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do
instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial.
O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o ativo
financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da amortização do
valor do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros
efetiva de qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para
qualquer provisão para perdas. O valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao
custo amortizado de um ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para
perdas.
A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para
instrumentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para ativos
financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos
ou originados, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor
contábil bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se
tornam ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável (vide abaixo). Para ativos
financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Companhia
reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo
financeiro. Se, em períodos de relatório subsequentes, o risco de crédito do instrumento
financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro
não esteja mais sujeito à redução ao valor recuperável, a receita de juros é reconhecida
aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro.
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Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, a
Companhia reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ajustada com
base no crédito ao custo amortizado do ativo financeiro após o reconhecimento inicial.
O cálculo não reverte a base bruta mesmo que o risco de crédito do ativo financeiro
melhore subsequentemente de modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à
redução ao valor recuperável.
A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Resultado financeiro”
(Nota Explicativa no 22).
(ii) Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
No reconhecimento inicial, a Companhia pode fazer a opção irrevogável (instrumento a
instrumento) de designar investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes. A designação ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes não é permitida se o investimento em instrumentos patrimoniais for
mantido para negociação ou se for uma contraprestação contingente reconhecida por um
comprador em uma combinação de negócios.
Um ativo financeiro é mantido para negociação se:

 For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
 No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Grupo administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo;

 For um derivativo (exceto por derivativo que seja um contrato de garantia financeira ou
um instrumento de “hedge” designado e efetivo).
Os investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são inicialmente mensurados ao valor justo acrescidos dos custos da
transação. Subsequentemente, eles são mensurados ao valor justo com os ganhos e as
perdas decorrentes de variações no valor justo reconhecidos em outros resultados
abrangentes e acumulados na reserva de reavaliação de investimentos. Os ganhos ou
perdas acumuladas não serão reclassificados para o resultado na alienação dos
investimentos em instrumentos patrimoniais, pelo contrário, eles serão transferidos para
lucros acumulados.
Os dividendos sobre esses investimentos em instrumentos patrimoniais são reconhecidos
no resultado de acordo com o CPC 48, a menos que os dividendos claramente representem
uma recuperação de parte do custo do investimento. Os dividendos são incluídos na conta
“Receitas financeiras” no resultado.
(iii) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado
(ver item (i) acima) são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os instrumentos
da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado (vide item
(i) acima) são classificados ao valor justo por meio do resultado.
Os instrumentos da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo
amortizado ou aos critérios de mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (vide itens (i) e (ii) acima) são classificados ao valor justo por meio do
resultado.
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Passivos financeiros e patrimônio líquido
Classificação como dívida ou patrimônio líquido
Os instrumentos da dívida e patrimoniais são classificados como passivos financeiros ou
como patrimônio líquido de acordo com a substância dos acordos contratuais e as
definições de passivo financeiro e instrumento patrimonial.
Instrumentos patrimoniais
Um instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação residual no
ativo de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Instrumentos
patrimoniais emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos,
líquidos dos custos diretos de emissão.
A recompra dos próprios instrumentos patrimoniais da Companhia é reconhecida e
deduzida diretamente no patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido no
resultado resultante da compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios
instrumentos patrimoniais da Companhia.
Passivos financeiros
Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.
Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um ativo financeiro
não se qualifica para baixa ou quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicável, e
os contratos de garantia financeira emitidos pela Companhia, são mensurados de acordo
com as políticas contábeis específicas descritas a seguir.
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o
passivo financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma
combinação de negócios, (ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por
meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

 For adquirido, principalmente, para fins de recompra no curto prazo;
 No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que a Companhia administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo.
O passivo financeiro, exceto pelo passivo financeiro mantido para negociação ou
contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, pode ser
designado ao valor justo por meio do resultado mediante reconhecimento inicial se:

 Essa designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento que surgiria de outra forma; ou o passivo financeiro
fizer parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros, ou ambos, que seja
administrado e cujo desempenho seja avaliado com base no seu valor justo, de acordo
com a gestão de risco documentada ou a estratégia de investimento da Companhia, e
as informações sobre esse grupo forem fornecidas internamente nessa base;

 O passivo financeiro fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos
embutidos, e o CPC 48 permitir que o contrato combinado como um todo seja
designado ao valor justo por meio do resultado.
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Passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Passivos financeiros que não sejam: (i) contraprestação contingente de um comprador em
uma combinação de negócios; (ii) mantidos para negociação; ou (iii) designados ao valor
justo por meio do resultado, são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo
método da taxa de juros efetiva. O método da taxa de juros efetiva é um método para
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro, e para alocar as despesas de juros
durante o período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados (incluindo todas os honorários e
pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos de
transação e outros prêmios ou deduções), durante a vida estimada do passivo financeiro ou
(quando apropriado) durante um período menor, para o custo amortizado do passivo
financeiro.
c)

Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos apresentados consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar
compromissos no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro, e sujeitos a risco
insignificante de mudança de valor.

d)

Aplicações financeiras
São representadas por investimentos temporários que serão mantidos até as suas datas de
vencimento, com conversibilidade em caixa em mais de 90 dias da data da aplicação, e estão
registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das
demonstrações financeiras, que não excedem o valor de mercado ou de realização.

e)

Contas a receber
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, a contas a receber de atividades de
venda de suas controladas Armazém Mateus S/A e Mateus Supermercados S/A, provenientes
da venda de atacado e varejo e recebíveis de cartões de crédito.
Representam instrumentos financeiros ativos classificados como "custo amortizado".
As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor
presente (quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais a
Companhia é responsável. O montante de perdas estimadas com créditos de liquidação
duvidosa é reconhecido, quando necessário, com base na estimativa da capacidade do devedor
de pagar o valor devido e o prazo vencido do recebível.
De acordo com o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, o contas a receber vendido é
desreconhecido quando a Companhia entrega o controle e transfere para o comprador
substancialmente todos os riscos e benefícios associados.

f)

Estoques
De acordo com o CPC 16 - Estoques são registrados ao custo médio e inclui todos os
componentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os
rendimentos comerciais negociados com os fornecedores.
Os estoques são mensurados ao menor valor do custo médio e o valor realizável líquido. O valor
realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos negócios,
deduzido dos custos adicionais estimados necessários para a realização da venda. A
Companhia ajusta regularmente a realização do valor de estoque devido a perdas e danos, bem
como ajustes para correção da eliminação do lucro nos estoques da controlada Supermercado
Mateus S/A, onde parte substancial das transações de compra de produtos do Supermercado
são realizadas com sua parte relacionada Armazém Mateus S.A.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados a
mercadorias com baixo giro de estoque e nas perdas médias de estoque.
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g)

Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando aplicável, de
juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis,
líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos
para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é
computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme as taxas
demonstradas na Nota Explicativa no 9.
A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício e o
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O saldo do
imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de construção e/ ou a
fase de testes pré-operacionais dos bens.
Itens do imobilizado são baixados quando da sua alienação ou quando não há expectativa de
benefícios econômicos futuros derivados do seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou
perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.
Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o exercício em que são
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os
benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado
para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.

h)

Arrendamentos
Direito de uso em arrendamento
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 reconhecidos,
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início.
Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
Arrendamentos a pagar
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 variáveis de arrendamento que não dependem de um
índice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou
condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa tanto na
mensuração inicial quanto na remensuração taxas nominais observáveis.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos 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 considerados de baixo valor. 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.
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i)

Avaliação do valor recuperável dos ativos
A Companhia analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não
será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso estas evidências estejam
presentes, estima-se o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior
valor entre (a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo; (b) seu valor
de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos)
derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor
recuperável, reconhece-se a redução (provisão) do saldo contábil deste ativo (“impairment”).
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente - Unidades Geradoras de
Caixa (UGCs).
Em conformidade com o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (“impairment”) os
ativos intangíveis com vida útil definida e os bens do imobilizado são testados para redução ao
valor recuperável sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que o
valor recuperável de um ativo individual e/ou uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) puder ser
menor que seu valor contábil. Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o
valor recuperável, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável, definido como o
mais alto de seu valor justo menos os custos de alienação e seu valor em uso. Valor em uso é o
valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados para serem derivados do ativo. Se o valor
recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por “impairment” é reconhecida.
As perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e
ativos intangíveis (exceto o ágio) poderão ser revertidas em períodos futuros, desde que o valor
contábil aumentado do ativo atribuível à reversão não exceda o valor contábil que teria sido
determinado, líquido de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor
recuperável reconhecida para os ativos nos anos anteriores. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, não foi identificado “impairment” para ativos não financeiros.

j)

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos
sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação
possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no
todo ou em parte, por exemplo por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido
como um valor separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

k)

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Os empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação, é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a
data do balanço.
Os custos de obtenção da dívida que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período
de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
Demais custos dos financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que são
incorridos.
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l)

Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de
bens ou serviços, excluindo impostos sobre vendas e líquidos de quaisquer benefícios
concedidos a clientes (devoluções e descontos comerciais). A Companhia reconhece a receita
quando: (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens forem
transferidos para o comprador; (ii) for provável que benefícios econômicos financeiros fluirão
para a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem
ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos;
e (v) o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável. A constituição e
recomposição do ajuste a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem a
contrapartida a rubrica de receita operacional líquida. A receita é mensurada líquida de
devoluções e descontos comerciais.

m) Subvenções governamentais
As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de
que a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão recebidas,
essas subvenções são reconhecidas sistematicamente na rubrica “receita operacional líquida”
durante os exercícios nos quais a Companhia reconhece como despesa os correspondentes
custos que as subvenções pretendem compensar. Ao realizar a transferência do resultado do
exercício para o Patrimônio Líquido, os valores são direcionados conforme sua natureza,
Subvenção para Investimento ou Subvenção de método de custeio, cujo valor consta agregado
ao resultado do exercício.
n)

Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e
bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística.
A Companhia apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores na
medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza.

o)

Tributação sobre a renda
Tributos correntes
A provisão para tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada pela
Companhia com base nas alíquotas vigentes da seguinte forma:

 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): à alíquota de 15%, acrescida da alíquota de 10%
para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R$240.

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): à alíquota de 9%.
A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e
nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com
os regulamentos tributários brasileiros.
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com
respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação
que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos
valores que espera pagar ao Fisco.
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Impostos diferidos
O imposto sobre a renda diferido (imposto diferido) é reconhecido sobre as diferenças
temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro
tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos
são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas
quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente
para que estas diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e,
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no
qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas
previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova
legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia
espera, no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e
passivos.
Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito legal de
compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão
relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende
liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes.
p)

Distribuição de lucros
Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio,
efetuados pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao
dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser
considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia, entretanto,
nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao
dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se
referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das
referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendos e juros sobre o capital
próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados em Nota Explicativa.

q)

Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da
transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, as taxas de juros explícitas
ou implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para transações
semelhantes às dos respectivos ativos e passivos. Subsequentemente, esses efeitos são
realocados nas linhas de receita ou despesas financeiras, no resultado, através da utilização da
taxa de desconto considerada e do método do custo amortizado.

r)

Lucro básico e diluído por ação
A Companhia efetua o cálculo do lucro básico por ação utilizando o número médio ponderado
de ações totais em circulação durante o período correspondente ao resultado conforme
pronunciamento técnico CPC 41. A Companhia não possui fatores diluidores para mensuração
do lucro diluído por ação, desta forma o lucro básico e diluído por ação são iguais.
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s)

Mudança nas práticas contábeis e divulgações:
Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
As novas normas a seguir, emitidas pelo IASB e recepcionadas pelo CFC, passaram a vigorar
efetivamente a partir de 1o de janeiro de 2019. A Companhia as adotou conforme mencionado
abaixo.
(i)

CPC 06 (R2) – Arrendamentos
O CPC 06 (R2) entrou em vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de
2019, substituindo o CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e
correspondentes interpretações, e, em essência, dispõe que todo contrato de arrendamento
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado
reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo
que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou
seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de
depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da
revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva
completa ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma
permitem determinadas isenções.
Adoção inicial
A Companhia adotou o CPC 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial (isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando
o direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo
reapresentação de informação comparativa. A Administração avaliou os impactos em suas
demonstrações financeiras, decorrentes da adoção inicial da norma, conforme Nota
Explicativa No 10 e 16.
A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como arrendamentos
de acordo com a norma. A controladora não possui movimentação de aluguel. Os passivos
foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes
descontados por meio da taxa de empréstimo incremental de 8,5% ao ano em 1º de janeiro
de 2019, obtida nos principais bancos no qual a Companhia possui relacionamento, cuja
adoção inicial está demonstrada no quadro abaixo, sem impactos sobre o patrimônio
líquido.
Consolidado
Ativo
Imobilizado - Direito de uso (nota 9)

281.229

Passivo
Arrendamento mercantil - curto prazo

58.310

Arrendamento mercantil - longo prazo

222.919
281.229
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ICPC 22 – “Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro”
Emitida em maio de 2017, surge com o intuito de esclarecer a contabilização de posições
fiscais que poderão não ser aceitas pelas autoridades fiscais relativos às matérias de IRPJ
e CSLL. Em linhas gerais, o principal ponto de análise da interpretação refere-se à
probabilidade de aceitação do Fisco sobre o tratamento fiscal escolhido pela Companhia. A
ICPC 22 será aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1o de janeiro de 2019.
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
(ii) CPC 33 – Benefícios a empregados
Esclarece aspectos de mensuração e reconhecimento no resultado de efeitos de reduções
e liquidações em planos de benefícios a empregados.
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
Normas a entrar em vigor a partir de 2020
A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil
pelo CPC. A seguinte norma foi revisada pelo IASB, mas não está em vigor para o exercício
de 2019:
(iv) Alterações à NBC TG 15: Combinação de Negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo
essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as
entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consistem ou não
em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a
avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer
elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo
adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e
introduzem um teste de concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos
foram fornecidos juntamente com as alterações.
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que
ocorram na data ou após a primeira aplicação, a Companhia e suas controladas não serão
afetadas por essas alterações na data de transição.
(v) IAS 1 e IAS 8 - Definição de Materialidade
Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde este
conceito é aplicável.
A Administração não espera impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção da norma.

4. Caixa e equivalentes de caixa
30/06/2020
Caixa

31/12/2019

306

16.217

Bancos

227.246

278.535

Aplicações financeiras

716.574

112.153

Total

944.126

406.905

As aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, em Certificado de Depósito
Bancário (CDB) de curto prazo, de liquidez imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
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5. Aplicações financeiras (não circulante)
30/06/2020
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Reservas (*)

13.751

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Capitalizações
Total

31/12/2019
14.034

852

574

14.603

14.608

(*) Refere-se ao depósito para garantia do pagamento do financiamento com o Banco do Nordeste do
Brasil, mantido em aplicações financeiras de longo prazo. Durante todo o prazo do contrato, as
Companhias devem manter em favor deste contas reservas, com recursos vinculados, no valor em
uma conta reserva especial destinada a receber a totalidade dos recursos excedentes advindos da
atividade operacional de acordo com a linha contratada.
Essas aplicações financeiras estão classificadas como ativo não circulante por estarem sujeitos a risco
de mudança de valor se resgatados antes do prazo, os mesmos são resgatados no prazo médio de 05
anos.

6. Contas a receber
a)

Composição dos saldos por tipo de operação
30/06/2020

31/12/2019

Títulos a receber

375.799

365.565

Cartão de crédito

618.747

461.477

Subtotal

994.546

827.042

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(30.515)

(22.877)

Total

964.031

804.165

Segue a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo em
31/12/2019

Movimento

Saldo em
30/06/2020

(22.877)

(7.637)

(30.515)

Saldo em
31/12/2018

Movimento

Saldo em
30/06/2019

(22.017)

(859)

(22.876)

A Companhia e suas controladas sempre mensuram a perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa de contas a receber de clientes em um valor equivalente a Perdas de
Crédito Esperadas (PCE). As perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes
são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de inadimplência
passada do devedor e em uma análise da posição financeira atual do devedor, ajustadas com
base em fatores específicos aos devedores, condições econômicas gerais do setor no qual os
devedores operam e uma avaliação do curso atual e projetado das condições na data de
relatório.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não há contas a receber dado em garantia
pela Companhia e suas controladas.
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b)

Composição de saldos por idade de vencimento
30/06/2020
A vencer

31/12/2019

750.655

627.754

De 1 a 30 dias

153.233

99.243

De 31 a 60 dias

26.588

36.232

De 61 a 90 dias

13.891

12.614

De 91 a 180 dias

14.820

15.430

Acima de 180 dias

35.359

35.769

994.546

827.042

Contas a receber - vencidos:

Total

7. Estoques
30/06/2020
Mercadorias para revenda

31/12/2019

1.576.462

Provisão para obsolescência e quebras (a)
Bonificação em estoques (b)
Adiantamento a fornecedores
Total

1.507.881

(5.262)

(4.673)

(782)

(3.705)

17.516

18.740

1.587.934

1.518.243

Movimentação da provisão para obsolescência e quebras:
Saldo em
31/12/2019

Movimento

Saldo em
30/06/2020

(4.671)

(591)

(5.262)

Saldo em
31/12/2018

Movimento

Saldo em
30/06/2019

(1.443)

(3.230)

(4.673)

(a)

A natureza das operações do comércio atacadista implica em grande movimentação interna de
mercadorias. Nestas movimentações ocorrem perdas inerentes ao processo, como perdas no
transporte, perdas no manuseio incorreto, perdas na armazenagem, perdas por deterioração ou
qualidade, perdas por vencimento do prazo de validade, perdas por acondicionamento, perdas por
degustação de mercadorias e perdas por furto de mercadorias em centro de distribuição.
A Companhia e suas controladas monitoram estas ocorrências através de departamento específico
e toma as providências cabíveis para diminuição de sua ocorrência.

(b)

A Companhia e suas controladas apropriam ao resultado do exercício as bonificações recebidas de
fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. As
bonificações em estoque recebidas e não realizadas totalizam R$782 em 30 de junho de 2020
(R$3.705 em 31 de dezembro de 2019).

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não há estoques dados em garantia pela
Companhia e suas controladas.
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8. Tributos a recuperar
30/06/2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a compensar
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a recuperar - CIAP (a)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a recuperar
Imposto de renda sobre aplicação financeira
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a recuperar
Programa de Integração Social (PIS) (a)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)

31/12/2019

5.543

4.670

31.805

25.614

729

729

1.195

1.181

262

262

13.737

9.434

62.601

43.031

115.872

84.921

Circulante

26.293

55.392

Não circulante

89.579

29.529

115.872

84.921

Total

Total

(a) Refere-se substancialmente a créditos decorrente de aquisição de ativos imobilizados. A parcela não
circulante é representada basicamente por créditos de impostos, cuja expectativa de realização é de
longo prazo.
A Companhia tem avaliado periodicamente a evolução desses créditos acumulados de impostos e a
provisão para perdas necessária, objetivando o seu aproveitamento. A realização desses impostos é
efetuada tendo como base as projeções de crescimento, questões operacionais e geração de débitos
para consumo desses créditos pelas empresas do Grupo.
Em

30/06/2020

31/12/2019

Em 01 ano

26.293

55.392

De 01 a 02 anos

89.579

29.529

115.872

84.921

Total
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-

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

Veículos

Equipamentos de informática

Imobilizações em andamento (a)

Edificações em imóveis de terceiros (b)

10

Equipamentos de informática

Edificações em imóveis de terceiros

(206.069)

(20.725)

(24.418)

(44.243)

860.773

20

Veículos

(134.683)

(9.425)

1.300.336

459.076

300.614

32.601

29.765

100.952

341.512

Saldo

20

Móveis e utensílios

10.516
25.300

(439.563)

10

Máquinas e equipamentos

-

-

Transferências

107.163

(50.739)

(25.175)

(2.244)

(1.353)

(4.408)

(16.009)

(1.550)

157.902

123.450

2.964

4.257

69

2.501

24.661

-

(2.898)

-

-

-

-

-

-

-

(2.898)

-

(2.761)

-

-

-

(137)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

295

(8.994)

72

-

673

7.954

-

35

965.038

(490.302)

(231.244)

(22.969)

(25.771)

(48.651)

(150.692)

(10.975)

1.455.340

582.821

291.823

36.930

29.834

104.126

373.990

25.300

10.516

Combinado

Baixas

Combinado

Adições

Saldo em 30/06/2020

Saldo em 31/12/2019

Total

4
10

Edificações

Depreciação

Total

-

Edificações

% - taxa média
ponderada de
deprec. a.a.

Terrenos

Custo

9. Imobilizado
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Custo

26.752

Equipamentos de informática

10
20
20
10
4

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

Veículos

Equipamentos de informática

Edificações em imóveis de terceiros

Total

732.681

(356.492)

(171.748)

(16.290)

(19.126)

(35.639)

(105.447)

(8.242)

1.089.173

418.019

8.630

23.856

(41.382)

(16.104)

(1.823)

(2.636)

(7.110)

(13.204)

(505)

65.238

30

9.489

41.455

2.678

495

2.870

8.221

-

30

Adições

(926)

17

2

-

1

-

14

-

(943)

-

(566)

253

(2)

(50)

(5)

(573)

-

-

Baixas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

66

(28.016)

-

-

3.637

14.313

-

10.000

Transferências

(b) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuições alugados com a Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.

(a) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuição e lojas, em conexão com o plano de crescimento esperado da Companhia e suas
controladas;

Saldo

4
10

Edificações

Depreciação

Total

Edificações em imóveis
de terceiros (b)

Construções em andamento

255.948

20.050

Imobilizações em andamento (a)

78.476

Veículos

255.573

25.300

425

Saldo em
31/12/2018
Combinado

Móveis e utensílios

Máquinas e equipamentos

Edificações

Terrenos

% - taxa média
ponderada de
deprec.
a.a.

36

755.611

(397.857)

(187.850)

(18.113)

(21.761)

(42.749)

(118.637)

(8.747)

1.153.468

10.455

435.638

269.640

29.428

20.495

84.978

277.534

25.300

10.455

Saldo em
30/06/2019
Combinado

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, sendo esta revisada no
encerramento de cada exercício com base em suas análises, a companhia e suas controladas não
identificaram indicadores que pudessem modificar a vida útil ou reduzir o valor de realização de seus
ativos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
As subsidiárias captam empréstimos para à aquisição, construção ou produção de um ativo, que
demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda pretendido (ativo
qualificável), os juros de empréstimos atribuídos ao imobilizado são capitalizados como parte do custo
dos respectivos ativos durante sua fase de construção. A partir da data da entrada em operação do
correspondente ativo, os custos capitalizados são depreciados pelo prazo de vida útil estimada do ativo.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro 2019, a Companhia e suas controladas possuíam bens do
ativo imobilizado dados em garantia nas operações de empréstimos e financiamentos, nos valores de
R$ 82.562 e R$ 80.862 respectivamente.
O valor dos custos de empréstimos capitalizados consolidados para o exercício findo em 30 de junho de
2020 foi de R$ 284.350 (R$ 59.613 em 31 de dezembro de 2019). A taxa adotada para apuração dos
custos de captação de empréstimos elegíveis para capitalização foi de 4,65% (14,70% em 31 de
dezembro de 2019) do CDI, correspondente à taxa de juros efetiva dos empréstimos tomados pelas
empresas subsidiarias.

10. Ativos de direito de uso
% taxa média
ponderada de
deprec. a.a.

Saldo em
30/06/2020

Saldo em
31/12/2019
Combinado

Adições

Baixas

Combinado

Custo
Direito de uso de arrendamento
Depreciação

-

471.476

99.890

-

571.366

18.72

(63.428)

(43.512)

-

(106.940)

408.048

56.378

-

464.426

Total

% taxa média
ponderada de
deprec. a.a.

Saldo em
30/06/2019

Saldo em
01/01/2019
Combinado

Adições

Baixas

Combinado

Custo
Direito de uso de arrendamento
Depreciação

-

339.597

68.451

-

408.048

21.10

(58.368)

(27.745)

-

(86.113)

281.229

40.706

-

321.935

Total

(a) A amortização do direito de uso em arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de
arrendamento firmado entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa
no 19), pelo prazo de 1 a 20 anos.
A movimentação do direito de uso, durante o período findo em 30 de junho de 2020, foi a seguinte:
O montante reconhecido em 2019 na adoção inicial R$339.597 não afetou as demonstrações de fluxo de
caixa e a depreciação do direito de uso em arrendamento no montante de R$58.368 foi reconhecido
como custo operacional no exercício.
A companhia chegou às suas taxas de desconto de 8,85%, com base em consulta a instituições
financeiras, média ponderada das captações do exercício.
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11. Fornecedores
30/06/2020

31/12/2019

De produtos

623.412

525.492

De serviços

29.107

16.922

De imobilizado

24.455

10.706

De consumo

17.108

423

694.082

553.543

Total

Acordos comerciais
Incluem acordo comercial e descontos obtidos de fornecedores. Esses montantes são definidos em
contratos e incluem valores referentes a descontos por volume de compras, programas de marketing
conjunto, reembolsos de fretes e outros programas similares. O recebimento ocorre por meio do
abatimento de faturas a pagar aos fornecedores, conforme condições previstas nos acordos de
fornecimento, de forma que as liquidações financeiras ocorrem pelo montante líquido.

12. Empréstimos e financiamentos
30/06/2020
Leasing (a)
Capital de giro (b)
Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame) (c)
Total

31/12/2019

72.365

51.042

546.441

293.810

93.957

59.489

712.763

404.341

Circulante

196.125

161.359

Não circulante

516.638

242.982

Total

712.763

404.341

(a) Os financiamentos para aberturas de novas unidades e reforma dos centros de distribuições atuais
possuem juros anuais variando de 1,01% a 1,81% mais correção pela Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), e como garantia os próprios bens financiados e duplicatas no valor R$1.358, além do
aval dos sócios. O vencimento final é em 30 de novembro de 2023;
(b) Os empréstimos para capital de giro são realizados para evitar atrasos nos pagamentos e fazer fluxo
de caixa frente às vendas efetuadas a prazo, principalmente nos setores de bazar e eletro com taxas
de juros anuais variando de 7,06% a 19,13% + CDI, possuem como garantia o aval dos sócios.
O vencimento final é em 12 de junho de 2026;
(c) Os Financiamentos para Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Finame) possuem taxa de juros
anuais variando de 3,0 a 3,5% e correção pela UR - TJLP com variações entre 5,0% na modalidade
PSI - Programa BNDES de sustentação ao investimento, e como garantia os próprios bens
financiados e duplicatas, além do aval dos sócios. O vencimento final é em 15 de janeiro de 2025.
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A movimentação dos saldos circulante e não circulante de empréstimos e financiamentos nos exercícios
findos em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é demonstrada a seguir:
31/12/2019

Captação

Atualizações

Leasing

51.042

29.026

3.483

(8.159)

(3.026)

72.366

Financiamentos

59.489

53.536

4.413

(16.572)

(6.909)

93.957

Empréstimos

293.810

Total

404.341

31/12/2018

284.350
366.912

Captação

Principal

Juros

30/06/2020

13.468

(39.914)

(5.274)

546.440

21.364

(64.645)

(15.209)

712.763

Atualizações

Principal

Juros

30/06/2019

Leasing

38.320

1.913

2.733

(6.331)

(2.727)

33.908

Financiamentos

61.476

29.766

7.971

(31.473)

(8.728)

59.012

Empréstimos

364.650

14.113

3.333

(78.350)

(8.661)

295.085

Total

464.446

45.792

14.037

(116.154)

(20.116)

388.005

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
30/06/2020

31/12/2019

2021

96.028

84.159

2022

175.190

66.701

2023

109.347

38.948

2024

73.522

23.474

2025

39.541

16.114

A partir de 2026

23.010

13.586

516.638

242.982

Total

Cláusulas restritivas
De acordo com os contratos de empréstimos e financiamentos, a Companhia e suas controladas
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida tais como manutenção de garantias, títulos protestados em nome da
Companhia e suas controladas, encerramento de conta depósito no banco, solicitação de recuperação
judicial, contratação de seguros obrigatórios, fianças, entre outros. Estas cláusulas são controladas e são
atendidas conforme exigências contratuais. A Companhia e suas controladas não têm conhecimento de
circunstâncias ou fatos que indiquem situação de desconformidade ou não cumprimento de cláusulas
restritivas.
Garantias e fianças
As investidas “Mateus Supermercado S.A”. e “Armazém Mateus S.A.” são fiadoras/avalistas solidárias e
interveniente garantidora dos empréstimos e financiamentos da parte relacionada “Tocantins
Participações e Empreendimentos Ltda.”.
Os contratos da “Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.” que as empresas supra citada são
fiadoras/avalistas totalizaram R$ 254.092 em 30 de junho de 2020, conforme seguem abaixo:

Descrição

30/06/2020

Financiamento CRI - Crédito Imobiliário (Itaú)

58.242

31/12/2019

61.761

Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI 212 (XP investimentos)

195.850

-

Total

254.092

61.761
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13. Debêntures
31/12/2019

Captação

Juros

Amortização

30/06/2020

Série única (a)

-

-

-

-

-

Série única (b)

231.490

-

6.266

(6.266)

231.490

1a Série (c)

57.405

-

1.583

(6.976)

52.012

2a Série (c)

30.844

-

319

(5.800)

25.363

1a Série (d)

147.496

-

4.986

(4.986)

147.496

2a Série (d)
Total
Circulante

36.874

-

948

(5.393)

32.429

504.109

-

14.102

(29.421)

488.790

30.503

29.884

Não circulante

473.606

458.906

Total

504.109

488.790

31/12/2018

Captação

Juros

Amortização

30/06/2019

Série única (a)

35.258

-

2.268

(7.470)

30.056

1a Série (c)

62.271

-

3.156

(5.300)

60.127

2a Série (c)

33.458

-

1.427

(6.427)

28.458

1a Série (d)

160.000

-

6.066

(6.066)

160.000

2a Série (d)
Total
Circulante

40.000

-

1.793

(2.534)

39.259

330.987

-

14.710

(27.797)

317.900

37.264

37.011

Não circulante

293.723

280.889

Total

330.987

317.900

(a) Em 20 de dezembro de 2014, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples,
nominativas escriturais, não conversíveis em ações, no montante total de R$60.000 e R$100 por
debênture, com vencimento em 20 de dezembro de 2021 e remuneradas pela variação da taxa de
100% DI, acrescida de 2,3% a.a. As debêntures estão dispensadas de registro de distribuição na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de
dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009,
por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;
(b) Em 12 de novembro de 2019, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples,
nominativas escriturais, não conversíveis em ações e nem permutáveis em ações de outras
sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza, no montante total de R$230.000
e R$1000 por debênture, com vencimento em 12 de novembro de 2026 e remuneradas pela
variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,00% a.a. As debêntures estão dispensadas de registro
de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei
no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução
CVM no 476/ 2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição;
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(c) Em 10 de janeiro de 2017, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples,
nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas, 1a Série no montante de
R$60.000, e 2a Série no montante de R$40.000 e R$1 por debênture com vencimentos em
10 de janeiro de 2025 e 10 de janeiro de 2022 respectivamente. As debêntures da 1a Série
serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,30% a.a. As debêntures
da 2a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,10% a.a.
Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e
alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de
oferta pública com esforços restritos de distribuição;
(d) Em 14 de novembro de 2018, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples,
nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas, 1a Série no montante de
R$160.000, e 2a Série no montante de R$40.000 e R$1 por debênture, com vencimentos em
14 de novembro de 2026 e 14 de novembro de 2023 respectivamente. As debêntures da
1a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,35% a.a.
As debêntures da 2a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de
2,18% a.a. Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19, “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de
1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se
tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição
Seguem as características gerais das debêntures das debêntures das controladas:
Qtde. em
circulação

Remuneração

Série única

6.000

100% DI + 2,30%

Trimestral até agosto de 2015 e trimestral até o vencimento

Série única

230.000

100% DI + 2,00%

Trimestral até novembro de 2021 e mensal até o vencimento

1a Série

60.000

100% DI + 3,30%

Trimestral até janeiro de 2019 e trimestral até o vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 3,10%

Trimestral até janeiro de 2018 e trimestral até o vencimento

1a Série

160.000

100% DI + 2,35%

Trimestral até agosto de 2020 e mensal até o vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 2,18%

Trimestral até maio de 2019 e mensal até o vencimento

Séries

Pagamento dos juros

Garantias da primeira e segunda emissão
Contrato de cessão fiduciária, celebrado entre o Armazém Mateus, o agente fiduciário e o Banco
Bradesco S.A., na qualidade de banco mandatário, em observância ao disposto no artigo 66-B, da Lei
no 4.728/65, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei no 10.931/04.
Cláusulas restritivas
De acordo com o contrato de financiamento, as controladas Armazém Mateus e Mateus Supermercados
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida:
(a) Apuração anual, dentro do período de amortização da dívida, da dívida líquida pelo “Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”, a qual deve obedecer ao limite
de 2 a 2,5% vezes;
(b) Outras condições contratuais tais como aplicação do recurso no centro de distribuição e
abastecimento do mesmo com estoques, entre outros.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as controladas cumpriram com os referidos
“covenants”, quando aplicáveis.
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Vencimento das parcelas de longo prazo
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as parcelas de longo prazo possuíam os seguintes
vencimentos:
30/06/2020

31/12/2019

2020

-

-

2021

49.590

64.292

2022

94.056

94.056

2023

90.815

90.815

2024

82.667

82.667

2025

75.167

75.165

A partir de 2026

66.611

66.611

458.906

473.606

Total

14. Obrigações trabalhistas
30/06/2020

31/12/2019

Salários a pagar

40.084

39.659

Provisão de férias

73.881

70.587

Provisão 13o Salário

27.562

-

321

283

Rescisões a pagar
Contribuição sindical
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Total

104

176

43.287

14.305

1.334

2.493

14.142

4.603

200.715

132.106

15. Obrigações tributárias
30/06/2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
PIS e Cofins retido na fonte
PIS e Cofins a recolher

52.146

31/12/2019
47.701

345
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33.500

3.303

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

5.125

8.246

Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)

1.875

3.008

Outros

1.408

1.424

Imposto Sobre Serviços (ISS)
Total
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297

94.707

64.362

42

16. Passivo de arrendamento
A amortização do passivo de arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de arrendamento firmado
entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa no 19), pelo prazo de 15 anos.
As movimentações do arrendamento a pagar, durante os períodos findos em 30 de junho de 2019 e 30
de junho de 2020, foram as seguintes:
% - taxa média

Saldo em

ponderada de

31/12/2019

amortização a.a.

Combinado

Saldo em
30/06/2020
Adições

Combinado

Baixas

Custo
Passivo de arrendamento
( - ) Juros a apropriar

44,29

Total
Circulante
Não circulante
% - taxa média
ponderada de
amortização a.a.

685.843

204.745

(63.000)

827.588

(279.473)

(104.492)

17.401

(366.564)

406.370

100.253

(45.599)

461.024

69.083

78.374

337.287

382.650
Saldo em
30/06/2019

Saldo em
01/01/2019
Combinado

Adições

Combinado

Baixas

Custo
Passivo de arrendamento
( - ) Juros a apropriar

44,75

Total
Circulante
Não circulante

380.810

275.842

(35.600)

621.052

(159.581)

(77.022)

8.455

(228.148)

221.229

198.820

(27.145)

392.904

58.310

66.794

162.919

326.110

Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de
vencimento:
Ano de vencimento

Combinado
30/06/2020

2021

86.307

2022

37.382

2023

35.044

2024

32.546

2025 em diante

278.462

Juros embutidos

(87.091)

Total

382.650
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O indicativo do direito potencial de PIS e COFINS a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
Fluxo de caixa

Nominal

Ajustado valor presente

Combinado

Combinado

Contraprestação do arrendamento

893.575

464.426

PIS/COFINS potencial (9,25%)

82.656

42.959

Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGPM estimado
pela FGV para 2020 de 4,03% representam os seguintes montantes:
Ativos de direito de uso

Passivos de Arrendamento
Combinado

Fluxo real

Combinado

30/06/2020

Direito de uso

571.367

Depreciação

(106.941)

Fluxo real

30/06/2020

Passivo de arrendamento

816.557

Despesa financeira

(355.533)

464.426

461.024

Combinado
Fluxo inflacionado
Direito de uso
Depreciação

Combinado

30/06/2020

Fluxo inflacionado

595.936
-111.539

30/06/2020

Passivo de arrendamento
Despesa financeira

851.669
-370.821

484.396

480.848

Os ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamento, sendo arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos de baixo valor, geraram impacto
no resultado conforme abaixo:
Controladora
01/01/ a
31/12/2019
Aluguel de imóveis

Combinado

01/01 a
31/12/2018

01/01 a
30/06/2020

01/01 a
31/12/2019

-

-

(38.601)

(52.295)

-

-

(38.601)

(52.295)

17. Tributos parcelados
30/06/2020

31/12/2019

Parcelamento de ICMS (a)

1.382

1.332

Parcelamento Refis (b)

3.004

3.179

Parcelamento tributos federais (c)

1.537

326

-

1.046

Total

5.923

5.883

Circulante

1.406

1.269

Não circulante

4.517

4.614

5.923

5.883

Parcelamento IRPJ (d)

Total
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30/06/2020
Valor do

Multas e

principal

juros

31/12/2019
Total

Valor do

Multas e

principal

juros

Total

Circulante
Parcelamento de ICMS (a)

494

161

655

446

145

591

Parcelamento REFIS (b)

345

183

528

333

174

507

Parcelamento tributos federais (c)

174

50

223

39

12

51

-

-

-

96

24

120

1.013

394

1.406

914

355

1.269

Parcelamento IRPJ (d)
Total circulante
Não circulante
Parcelamento de ICMS (a)
Parcelamento REFIS (b)
Parcelamento tributos federais (c)
Parcelamento IRPJ (d)
Total não circulante

543

184

727

553

188

741

1.574

902

2.476

1.716

956

2.672

992

323

1.315

275

3.109

1.409

4.517

210

65

695

231

926

3.174

1.440

4.614

(a) Até 30 de junho de 2020, foram realizados 07 novos parcelamentos de ICMS em 24, 36, 48 e 60
parcelas, cujos vencimentos estão para 2021, 2023, 2024 e 2025. Em 2019, foram realizados
parcelamentos de ICMS em 36, 48 e 60 parcelas, cujo vencimento estão para 2022, 2023 e 2024
respectivamente.
(b) No ano de 2018, foram realizados parcelamentos de ICMS, cujo vencimento final é em agosto de
2022, com 48 parcelas. No ano de 2014, o Mateus Supermercados aderiu ao Refis, instituído pela
Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, cujo vencimento é em fevereiro de 2032, com 175 parcelas.
(c) No ano de 2017, foi realizado um parcelamento de tributos federais, cujo vencimento final é em abril
de 2027, com 120 parcelas.
(d) No ano de 2011, foram realizados parcelamentos de IRPJ, cujo vencimento final é em agosto de
2030, em 180 parcelas.
Não há garantias ou arrolamento de bens relacionados aos parcelamentos de tributos da Companhia e
suas controladas.
Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
30/06/2020

31/12/2019

2021

742

758

2022

719

734

2023

423

433

2024

387

395

2025

387

395

A partir de 2026

1.859

1.899

Total

4.517

4.614
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18. Partes relacionadas
30/06/2020

31/12/2019

Ativo não circulante
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (c)
Armazem Mateus
Mateus Eletrônica Ltda. (d)
Invicta Prod. Farmacêuticos
It Happens Ltda. (a)
Total

42.891

62.908

3

-

3.885

3.987

-

2.018

1.627

1.827

48.406

70.740

56.578

78.578

Passivo não circulante
Mateus Locações e Empreendimentos Ltda. (e)
Indústria de Pães e Massas Ltda.

6

Indústrias Blanco Ltda (h)

10.504

-

Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda. (f)

14.444

19.185

4.946

217

Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (g)
Mateus Supermercados Ltda.
Total

1

-

86.479

97.980

461.024

390.250

-

29.388

14.561

19.510

Passivos de arrendamentos
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (g)
Despesas de aluguel
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda.
Despesas financeiras de arrendamento
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.

(a) It Happens Ltda.
O saldo refere-se a títulos em aberto da prestação de serviços da It Happens Ltda. sem incidência
de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(b) Posterus Supermercados Ltda.
O saldo refere-se a títulos com a Posterus Supermercados Ltda. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(c) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo refere-se a títulos a receber pelo Armazém Mateus S.A. sem incidência de juros. O
vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para ano de 2020.
(d) Mateus Eletrônica Ltda.
O saldo refere-se a títulos a receber do Supermercado por vendas efetuadas à Mateus Eletrônica
Ltda. sem incidência de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o
ano de 2020.
(e) Mateus Locações e Empreendimentos Ltda.
O Armazém faz sua própria logística e distribuição e se utilizava de veículos locados da Mateus
Locações. A Companhia deixou de realizar locação de veículos desde 2013 O vencimento do
referido saldo está previsto contratualmente para 2020.
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(f) Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda.
O saldo é composto por R$14.444 com o Armazém Mateus S.A. onde o mesmo é abastecido
especialmente nos produtos de fraldas. O vencimento do referido saldo está previsto
contratualmente para o ano de 2020.
(g) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo de R$4.946 referente ao aluguel dos imóveis locados pela Tocantins Part. e
Empreendimentos Ltda. ao Mateus Supermercados S.A. para realização de suas atividades
operacionais por meio de contrato de locação. O vencimento do referido saldo está previsto
contratualmente para 2020. Não há incidência de juros. O valor registrado como passivo de
arrendamento também é um saldo a ser pago à Tocantins. Para maiores detalhes, vide Nota
Explicativa no 18.
(h) Indústria Blanco Ltda.
O saldo é composto por R$ 10.504 se refere a venda de mercadorias para Armazém Mateus e
Mateus Supermercados.
Remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia e suas controladas
O grupo não possui conselho de Administração e, portanto, não há valores a serem apresentados.
A remuneração paga aos administradores e diretores foi conforme demonstrado na tabela a seguir:
30/06/2020

31/12/2019

Remunerações de curto prazo a diretores e administradores

143

404

Total

143

404

19. Provisão para riscos
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões
tributárias, cíveis e trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores
jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tributárias, com base na
experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu, em 30 de junho de 2020 e 31 de
dezembro de 2019, provisão para as causas com expectativa de perda considerada provável.
a)

A provisão para contingências e riscos, classificados como perda provável, está apresentada a
seguir:
30/06/2020

31/12/2019

Trabalhistas, cíveis e tributários

15.155

15.088

Total

15.155

15.088

A seguir a movimentação das provisões:
Trabalhistas

Tributárias

Cíveis

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018

2.057

485

380

2.922

Movimento

9.347

1.958

861

12.166

11.404

2.443

1.241

15.088

67

-

-

67

11.471

2.443

1.241

15.155

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Movimento
Saldos em 30 de junho de 2020
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A Companhia e suas controladas também figuram como parte em alguns processos judiciais trabalhistas
e cíveis que surgem no curso normal de suas operações, dos quais seus consultores jurídicos estimam
as chances de perda como possíveis e remotas. Em 30 de junho de 2020, o valor das causas dos
processos com possibilidade de perda possível, portanto não objeto de provisionamento, monta em
R$ 10.233 (R$7.176 em 31 de dezembro de 2019).
As empresas do Grupo têm um certo número de processos administrativos e tributários decorrentes de
reclamações e auto de infração decorrentes de auditorias fiscais. As principais causas de processos da
qual as empresas do Grupo figuram como uma das partes, estão descritos a seguir:


Trabalhistas
As empresas do Grupo são partes em sua maioria de processos relacionados a assuntos trabalhistas
originados a partir de procedimentos administrativos iniciados por ex-funcionários, órgãos públicos,
terceirizados e etc. A maioria dos processos originam-se por conta de reclamações sobre a jornada
de trabalho, acidentes de trabalho e demandas relacionadas a comprovações de cumprimento da
legislação trabalhista.



Cíveis
O Grupo é parte de processos originados por meio de desentendimentos ocorridos no interior das
lojas, causando aos clientes danos, seja eles materiais ou morais.



Tributários
O Grupo é parte constante de auditorias fiscais e através destas, é notificada através de autos de
infração ocasionados por divergências de informações emitidas aos órgãos públicos responsáveis.



Depósitos judiciais - ativos não circulantes
A Companhia e suas controladas mantêm depósitos judiciais vinculados às provisões tributárias,
trabalhistas e cíveis, os quais estão assim demonstrados:
30/06/2020

31/12/2019

Trabalhistas, cíveis e tributárias

13.300

11.912

Total

13.300

11.912

20. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social integralizado em 30 de junho de 2020 é de R$ 1.863.829 e está representado
por 1.863.829.195 ações nominativas, no valor de R$ 1,00 cada, (R$1.144.169 em 31 de
dezembro de 2019 e está representado por 1.1144.169.000 ações nominativas, no valor de
R$1,00 cada uma).
30/06/2020
Ações

%

31/12/2019
Ações

%

Ilson Mateus Rodrigues

983.148.486

52,75

621.169.350

54,29

Maria Barros Pinheiro

717.485.181

38,49

423.571.364

37,02

Ilson Mateus Rodrigues Junior

81.597.764

4,38

48.169.515

4,21

Denílson Pinheiro Rodrigues

81.597.764

4,38

48.169.515

4,21

Jesuíno Martins Borges Filho

-

3.089.256

0,26

1.144.169.000

100

Total

1.863.829.195
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b)

Apuração dos dividendos e destinação do lucro
30/06/2020

31/12/2019

Lucro líquido do período/exercício

297.176

164.848

( - ) Constituição da reserva legal (5%)

(14.859)

(8.242)

282.318

156.606

70.580

39.152

Lucro líquido do período/exercício após constituição de
reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório (25%)

Conforme Assembleia realizada no dia 18 de março de 2020, os sócios em comum acordo
resolvem pela não distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, destinando os mesmos para
melhorias e expansão das atividades econômicas do Grupo.
De acordo com o estatuto do Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., do
resultado apurado no exercício, 5% serão aplicados na constituição de reserva legal, a qual não
excederá o limite de 20% do capital social, conforme determinação da Lei no 6.404/76. Depois
disso, os resultados do exercício social serão distribuídos entre os acionistas, na forma abaixo:
(i)

25% para o pagamento de dividendos aos acionistas, ajustados nos termos da Lei no
6.404/76;

(ii) O saldo restante deverá ter sua destinação conforme estabelecido pela Assembleia Geral.
c)

Adiantamento para futuro aumento de capital e integralização de capital
Em 31 de dezembro de 2019, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos
para futuro aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 13 de junho de 2019,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresas
Indústria Blanco Ltda., no montante de R$10.256, o qual reflete os valores de livros do
patrimônio líquido dessa investida na data da transação, uma vez que a operação foi
efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle
comum. A Indústria Blanco Ltda. foi constituída em 13 de junho de 2019, tendo um aporte
de capital do acionista Ilson Mateus em dinheiro no montante de R$10.256.
Em 30 de junho de 2020, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos para
futuro aumento de capital:
i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 30 de junho de 2020,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na
empresas Posterus Supermercados Ltda., no montante de R$66.105, o qual reflete os
valores de livros do patrimônio líquido dessa investida na data da transação, uma vez
que a operação foi efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo
econômico e sob controle comum. A Posterus Supermercados Ltda. foi constituída em
31 de junho de 2017.

ii)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 30 de junho de 2020,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na
empresas Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda., no montante de R$
10.834, o qual reflete os valores de livros do patrimônio líquido dessa investida na data
da transação, uma vez que a operação foi efetuada entre partes relacionadas
pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle comum. A Rio Balsas
Participações e Empreendimentos Ltda. foi constituída em 09 de julho de 2007.

iii) Em 30 de junho de 2020, por meio da 1° alteração contratual, a empresa Indústria
Blanco Ltda, deixou de ser controlada do Grupo Mateus S.A havendo a reversão do
AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de R$ 10.256 o qual
reflete os valores de livros do patrimônio líquido da controladora.
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d)

Movimentação acionária de aquisição de investidas em 30/06/2020
Movimentações incluídas para refletir a restruturação societária da Posterus Supermercados
Ltda e Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda., as quais em 30 de junho de 2020
são investidas controladas diretas do Grupo Mateus S.A. e em 31 de dezembro de 2019 eram
partes relacionadas e seus saldos de patrimônio líquido eram somados nas demonstrações
financeiras combinadas.

21. Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não apresentou registrado
de impostos diferidos, calculados sobre diferenças temporariamente não dedutíveis, a alíquota
combinada de 34%. A Companhia optou por realizar a provisão para realização em função de
não haver perspectivas de lucros tributáveis.
30/06/2020
Provisão para crédito de liquidação duvidosa

31/12/2019

30.515

22.876

Provisão para não realização de estoques

5.263

4.671

Provisão para riscos cíveis e trabalhistas

15.155

15.088

Total

50.933

42.635

Imposto de renda e contribuição social sobre diferença fiscal
temporária (34%)
( - ) Provisão para realização
Total de IR e CSSL diferidos contabilizados

17.317

14.496

(17.317)

(14.496)

-

-

As controladas da Companhia, Armazém Mateus e Mateus Supermercados, tem gozado de
incentivos fiscais em suas operações, cujos incentivos têm sido excluídos da tributação do
imposto de renda e da contribuição social nos respectivos exercícios fiscais do reconhecimento
destes incentivos. Em linha com a lei complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, todos os
incentivos e benefícios fiscais passaram a ser considerados como subvenção para investimento,
sendo a sua tributação diferida até a distribuição destes valores aos acionistas da Companhia.
Para maiores detalhes ver Nota Explicativa no 25.
Nas controladas Armazém Mateus e Supermercados Mateus, no período de 2013 a 30 de junho
de 2020 foram gerados por esses incentivos lucros no montante de R$2.655.295, caso esses
valores fossem distribuídos e, desta forma, a tributação seria devido, o imposto de renda e
contribuição social seria de aproximadamente R$902.800. A Companhia, não tem expectativa
de distribuição destes valores e, portanto, nenhum reconhecimento de imposto de renda diferido
passivo foi realizado nas demonstrações financeiras.
Na controlada Armazém Mateus, em 31 de dezembro de 2019, a controlada possui prejuízo
fiscal, base negativa para contribuição social no montante de R$937.441, sobre os quais a
Administração optou por não registrar imposto de renda e contribuição social diferidos devido à
ausência de perspectiva de lucro tributável futuro suficiente para a realização do ativo em
função do histórico de montantes de subvenção fiscal ser superior ao histórico de lucro
tributável.
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b) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a
seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
30/06/2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social à alíquota de 34%

30/06/2019

297.176

164.848

(101.039)

(56.048)

101.039

56.048

Diferenças temporárias e permanentes:
Subvenção fiscal
Total de IR e CSLL sobre o lucro

-

-

Imposto de renda e contribuição social correntes

-

-

Imposto de renda e contribuição social diferidos

-

-

Total da receita com imposto de renda e contribuição social

-

-

22. Receita líquida de vendas
30/06/2020
Mercadoria de revenda

30/06/2019

6.148.162

4.700.334

9.968

6.832

ICMS

(541.503)

(400.545)

Cofins

(313.108)

(243.272)

PIS

(67.679)

(52.684)

ISS

(676)

(383)

Devoluções e bonificações

(111.123)

(76.310)

Total

5.124.041

3.933.972

Serviços prestados
( - ) Deduções da receita:

Impostos incidentes sobre vendas consistem, principalmente, de ICMS (alíquota de 0% a 30%),
contribuições relacionadas ao PIS (alíquota de 0% ou 1,65%) e à Cofins (alíquota de 0% ou 7,6%).

23. Despesas por natureza
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e das
Acordos Comerciais recebidos de fornecedores, das variações nos estoques e dos custos de logística.
A Acordo Comercial recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos
assinados entre as partes. O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas
ou terceirizadas pela Companhia e por suas controladas, compreendendo os custos de armazenamento,
manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte
estão incluídos nos custos de aquisição.
Despesas com vendas
As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing,
ocupação, manutenção, despesas com administradoras de cartão de crédito, etc. Os gastos com
marketing referem-se às campanhas publicitárias para cada segmento em que o Grupo Mateus atua.
Os principais meios de comunicação utilizados pelo Grupo Mateus são: rádio, televisão, jornais e
revistas, tendo seus valores de Acordo Comercial reconhecidos no resultado do exercício no momento de
sua realização.
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Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades
corporativas, incluindo compras e suprimentos, tecnologia da informação e atividades financeiras
30/06/2020
Custo da revenda

(4.044.540)

Bonificações e verbas
Despesas com pessoal
Acordos trabalhistas

30/06/2019
(3.128.134)

217.967

223.357

(462.173)

(372.906)

(533)

(1.393)

Depreciação e amortização

(53.582)

(41.382)

Depreciação de arrendamento

(45.702)

(27.745)

Água, luz e telefone

(47.507)

(3.442)

Fretes e transportes

(61.920)

(40.809)

Material de consumo

(33.702)

(31.798)

Serviços prestados

(69.020)

(61.402)

Impostos e taxas

(4.673)

(5.295)

Seguros

(3.689)

(716)

Viagens e treinamentos

(15.936)

(29.728)

Aluguéis e condomínios

(40.472)

(83.293)

Manutenções

(15.887)

(20.401)

Publicidade e propaganda

(8.347)

(9.545)

(55.104)

(56.400)

Total

(4.744.820)

(3.691.032)

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

(3.826.573)

(2.900.259)

Despesas gerais

Despesas comerciais, administrativas e gerais
Total
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(790.773)

(4.744.820)

(3.691.032)
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24. Resultado financeiro
30/06/2020

30/06/2019

Receitas financeiras
Juros sobre títulos recebidos
Deságio do precatório
Juros sobre aplicações financeiras
Variação cambial
Descontos financeiros obtidos

15.862

17.520

-

15.011

972

2.400

-

2.834

2.140

1.675

Outras receitas financeiras

16.436

9.248

Total de receitas financeiras

35.410

48.688

Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures
Juros passivos
Juros com parcelamento

(2)

(146)

(31.413)

(31.950)

(3.276)

(3.929)

(105)

(288)

Despesas de financeiras de arrendamento

(17.401)

(10.787)

Despesas bancárias

(15.650)

(7.701)

Perda financeira

(1.415)

(6.643)

Variações monetárias passivas

(6.814)

(3.156)

Outras despesas financeiras
Percentual de cartão de crédito
Descontos concedidos

(5)

-

(37.666)

(29.738)

(3.464)

(8.625)

Total de despesas financeiras

(117.211)

(102.963)

Total do resultado financeiro

(81.801)

(54.275)

25. Subvenções governamentais
A controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de Acordo de Regime Especial - ICMS
conforme decreto 19.714/2014 da Sefaz - MA.
O benefício consiste na utilização de crédito presumido da redução da base de cálculo do ICMS, que
resulte em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas operações de venda em
operações internas e interestaduais.
No exercício findo em 30 de junho de 2020, a controlada fez jus a R$316.526 em subvenções estaduais
(31 de dezembro de 2019: R$448.167).
Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada
com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições do
CPC 07. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais
argumentos:
(a) Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no
patrimônio líquido, mas sim reconhecida como receita nos períodos apropriados;
(b) Subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita
quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A subvenção,
dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao
longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de
compensação;
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(c) Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é lógico
registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como
receita na demonstração do resultado.

26. Instrumentos financeiros
a)

Políticas e categorias dos instrumentos financeiros
A Companhia entende que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas
demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, são substancialmente similares aos que
seriam obtidos se fossem negociados no mercado, e a Administração entende que os valores
registrados se aproximam de seu valor justo. A seleção dos ativos e passivos apresentados
nesta nota explicativa ocorreu em razão de sua relevância.
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas
datas de vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da
B3. Dessa maneira, no cenário provável (i) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos
financeiros. Para os cenários (ii) e (iii), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade,
considerou-se, conforme determinado nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de 25%
e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros. A
Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os
instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise
de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários mencionados.
A classificação dos principais instrumentos financeiros da Companhia é apresentada conforme a
seguir:
30/06/2020

31/12/2019

Ativos financeiros - custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa

944.126

406.905

Contas a receber

964.031

804.165

Partes relacionadas

48.406

70.740

Aplicações financeiras

14.603

14.608

1.971.166

1.296.418

Empréstimos e financiamentos

712.763

404.341

Debêntures

488.790

504.109

Total
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Partes relacionadas
Fornecedores
Total

b)

86.479

97.980

694.082

553.543

1.982.114

1.559.973

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros e regulatórios. O programa de
gestão de risco global da Companhia considera na imprevisibilidade dos mercados financeiros e
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Durante
o exercício findo em 30 de junho de 2020, a Companhia não celebrou contratos que possam ser
considerados como instrumentos derivativos.
A gestão de risco é realizada pelo setor financeiro da Companhia, segundo as políticas
aprovadas pela Diretoria. O setor financeiro da Companhia identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros. A Diretoria estabelece princípios para a gestão
de risco global, bem como para áreas específicas.
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i)

Risco de mercado
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos captados no mercado.

ii)

Risco de crédito
O risco surge da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes da escolha
dos ativos para compor a carteira de investimentos, na capacidade financeira das
contrapartes dos contratos de derivativos e da dificuldade de recebimento na liquidação de
vendas e pelo não cumprimento de obrigações pela entrega de bens ou serviços pagos
através de adiantamento a fornecedores.
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo contas a receber em
aberto.

iii) Risco de vencimento antecipado de empréstimos e financiamentos
Risco proveniente do descumprimento de cláusulas contratuais restritivas, presentes nos
contratos de debêntures da Companhia, as quais estão mencionadas na Nota Explicativa
no 14.
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iv) Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos
suficientes para cumprir com seus compromissos em função de prazos de
realização/liquidação de seus direitos e obrigações. Para administrar a liquidez do caixa,
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela
são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Menos de

Entre um e

Entre três e

Acima de

um ano

dois anos

cinco anos

cinco anos

Empréstimos e financiamentos

99.061

282.774

111.793

23.010

Debêntures

49.590

184.871

157.834

66.611

693.170

518

183

211

-

86.479

-

-

159.759

147.150

75.841

13.354

30.503

158.348

248.649

66.609

549.467

1.382

28

398

-

106.364

-

-

183.830

168.762

78.867

30.042

37.264

110.575

92.870

90.278

488.861

208.796

572

2.252

-

111.479

-

-

108.948

120.496

73.610

56.760

40.490

92.482

75.750

32.917

503.626

90.084

1

140

-

115.168

-

-

Em 30 de junho de 2020

Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas

c)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a Administração pode, ou propõe,
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por
exemplo, o nível de endividamento.
i)

Índice de endividamento
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no
índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como
percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de
empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no
balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
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O índice de endividamento no final do período findo em 30 de junho de 2020 e exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 é o seguinte:
30/06/2020
Dívida

1.201.553

908.450

Caixa e equivalentes de caixa

(944.126)

(406.905)

Títulos e valores mobiliários

(14.603)

(14.608)

Dívida líquida

242.824

486.397

2.316.159

1.991.939

0,10

0,24

Patrimônio líquido
Índice de endividamento líquido

d)

31/12/2019

Risco de taxa de juros
i)

Análise de sensibilidade para exposição de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado.
A Companhia possui exposição a taxas de juros em suas aplicações financeiras
equivalentes de caixa e nos títulos e valores mobiliários, vinculados ao CDI e empréstimos
e financiamentos vinculados a TJLP. Foram realizadas análises de sensibilidade em relação
a possíveis variações nesta taxa de juros.
Na data de encerramento do exercício findo, a Administração estimou cenários de variação
na CDI e TJLP. Para o cenário atual, foram utilizadas as taxas vigentes na data de
encerramento do período findo e para provável foram utilizadas taxas de acordo com as
expectativas de mercado.
Tais taxas foram estressadas com aumento e redução em 25% e 50%, servindo de
parâmetro para os testes de sensibilidade dos cenários adversos, conforme demonstrado a
seguir.
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4,53%
2,46%

TJLP projetada

510.932

Juros sobre debêntures (TJLP + 2,07%)

488.790

2,46%

TJLP projetada

Saldo de debêntures

3,87%

75.166

72.365

Saldo de “leasing”

Juros sobre “leasing” (TJLP + 1,41%)

2,46%

17,56%

642.396

TJLP projetada

Juros sobre empréstimos (TJLP + 15,10%)

546.441

2,46%

Saldo de empréstimos para capital de giro

8,71%

TJLP projetada

102.141

Juros sobre financiamento (TJLP + 6,25%)

93.957

0,89%

CDI projetado

Saldo de financiamentos para Investimento em Máquinas e
Equipamentos - Finame (BNDES)

100%

14.733

14.603

Saldo de aplicações financeiras

Taxa média (% do CDI)

0,89%

CDI projetado

722.952
100%

716.574

Cenário I
(-50%)

Taxa média (% do CDI)

Saldo de aplicações financeiras (equivalentes de caixa)

Cenário
atual

Simulação com expectativa do CDI e TJLP projetados, conforme abaixo:

3,68%

5,75%

516.895

3,68%

5,09%

76.048

3,68%

18,78%

649.063

3,68%

9,93%

103.287

1,34%

100%

14.799

1,34%

100%

726.176

Cenário II
(-25%)

4,91%

6,98%

522.908

4,91%

6,32%

76.938

4,91%

20,01%

655.784

4,91%

11,16%

104.443

1,78%

100%

14.863

1,78%

100%

729.329

Cenário
provável

6,14%

8,21%

528.920

6,14%

7,55%

77.829

6,14%

21,24%

662.505

6,14%

12,39%

105.598

2,23%

100%

14.929

2,23%

100%

732.554

Cenário III
(+25%)
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7,37%

9,44%

534.932

7,37%

8,78%

78.719

7,37%

22,47%

669.226

7,37%

13,62%

106.754

2,67%

100%

14.993

2,67%

100%

735.707

Cenário IV
(+50%)

ii)

Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros
Os níveis de hierarquia de valor justo de 1 a 3 se baseiam no grau com base no qual o valor
justo é observável:


As mensurações do valor justo do Nível 1 são aquelas resultantes dos preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;



As mensurações do valor justo do Nível 2 são aquelas resultantes de outras
informações que não sejam os preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta (por exemplo, como preços) ou indiretamente (por
exemplo, resultante dos preços); e



As mensurações do valor justo do Nível 3 são aquelas resultantes de técnicas de
avaliação que incluem informações do ativo ou passivo que não se baseiam em dados
observáveis de mercado (informações não observáveis).

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da
Companhia equivalem, em 30 de junho de 2020, aproximadamente, aos seus valores de
mercado e estão devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e perdas são
reconhecidos no resultado à medida que são auferidos e incorridos. Os instrumentos
financeiros apresentados nessa demonstração financeira foram classificados como nível 3
na hierarquia de valor justo.
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.

27. Resultado por ação
a)

Política contábil
A Companhia apresenta dois métodos de cálculo do resultado por ação: (i) lucro (prejuízo)
básico; e (ii) lucro (prejuízo) diluído. O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado com base no
número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício, exceto as ações emitidas
para pagamento de dividendos e ações em tesouraria. O lucro (prejuízo) diluído leva em
consideração o número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício, a
participação de seus acionistas em exercícios futuros, tais como as opções de ações que, se
exercidas pelos seus detentores, aumentarão o número de ações ordinárias e/ou preferenciais
da Companhia, diminuindo o lucro por cada ação.

b) Quadro de resultado por ação
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos
detentores de ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o
lucro (prejuízo) básico e diluído por ação excluindo as ações compradas pela Companhia e
mantidas como ações em tesouraria em cada exercício apresentado.
Para o cálculo do resultado por ação, foi considerado a atual composição de ações ordinárias
para o exercício comparativo, conforme requerido pelo CPC 41 - Resultado por Ação, mantendo
o denominador básico e diluído em bases comparativas.
30/06/2020
Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação
Lucro líquido básico por ação - R$
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31/12/2019

297.153

164.848

1.863.829

911.201

0,15

0,18
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28. Seguros
A Companhia e suas controladas possuem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações.
As coberturas foram contratadas pelas partes relacionadas Armazém Mateus e Mateus Supermercados,
pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Tipo de seguro

Valor segurado

Prêmio

Vigência

841.711

4.112

2 de dezembro de 2022

Risco operacional

29. Transações que não afetaram caixa
Combinado
30/06/2020
Reconhecimento inicial - ativos de direito de uso

31/12/2019
-

380.810

30. Eventos Subsequentes
Contrato de condições gerais para a prestação de garantia
Em 16 de setembro de 2020 as investidas Mateus Supermercado S.A e Armazém Mateus S.A. firmaram
contrato sobre condições gerais para a prestação de garantia com a empresa Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda, onde regularam os termos e condições para a prestação de Garantias por
ambas as partes, de forma a garantir o cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais ou
acessórias (inclusive todos os ônus, juros, multas, taxas, tributos, encargos e demais despesas)
assumidas pelas partes perante a credores (“Obrigações Garantidas”). Ficou acordado que as partes se
comprometem periodicamente apurar o saldo devedor total das Obrigações Garantidas por cada Parte e
sobre esta diferença apurada será devida uma remuneração à taxa de 1% (um por cento) ao ano, como
contraprestação as obrigações garantidas. A Remuneração deverá ser revista anualmente e ajustada,
conforme necessário, para refletir as taxas usualmente praticadas pelo mercado para esse tipo de
operação. O pagamento da Remuneração será devido enquanto as Obrigações Garantidas não forem
integralmente quitadas e/ou enquanto a Parte Garantidora permanecer na qualidade de garantidora das
respectivas Obrigações Garantidas.

31. Autorização para emissão das demonstrações financeiras
A Diretoria da Companhia autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras em 17 de
setembro de 2020.
*
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Grant Thornton Auditores
Independentes
Praça Carlos Chagas, 49 - 4o andar
Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG)
Brasil
T +55 31 3289-6000

Aos Acionistas e Administradores do
Grupo Mateus
São Luis – MA

Opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Mateus (formado pelas empresas
relacionadas na Nota Explicativa no 1), que compreendem os balanços patrimoniais combinados em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e as respectivas demonstrações financeiras combinadas do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado para os exercícios findos nessas datas, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do
Grupo Mateus em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o desempenho combinado de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa combinados para os exercícios findos nessas datas,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando o pronunciamento técnico NBC
TG 44 – Demonstrações Combinadas.

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 combinadas”.
Somos independentes em relação ao Grupo Mateus, 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.

© 2020 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados  Grupo Mateus
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Ênfases
Apresentação das demonstrações financeiras combinadas
Conforme descrito na Nota Explicativa no 1, em 31 de dezembro de 2019 o Grupo Mateus optou por
apresentar das demonstrações financeiras combinadas, por entender que estas proporcionam
informações mais úteis e representativas aos seus destinatários, para que as operações, a gestão e a
posição patrimonial do Grupo, bem como, para que possam permitir comparabilidade dentro de sua
estrutura societária formada em 30 de junho de 2020.

Reapresentação das demonstrações financeiras combinadas dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa no 2.5 referente ao refazimento e respectivas reemissões
das demonstrações financeiras combinadas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018
e de 2017, para refletir o aprimoramento de determinadas divulgações, conforme solicitação da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Anteriormente, havíamos auditado as demonstrações
financeiras combinadas dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, cujos
relatórios de auditoria, sem modificações, foram emitidos em 14 de agosto de 2020. Referidas
demonstrações financeiras combinadas dos exercícios estão sendo reapresentadas nesta data, 17 de
setembro de 2020. Devido à reemissão das demonstrações financeiras cmobinadas referidas na Nota
Explicativa no 2.5, emitimos esse novo relatório de auditoria sobre as citadas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

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 combinadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos.

Adoção dos pronunciamentos contábeis NBC TG 06(R2) – Arrendamentos
(Deliberação CVM 787/17) (Notas Explicativas nos 10 e 17)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
Conforme divulgado nas Notas Explicativas nos 10 e 17 às demonstrações financeiras combinadas, em 1o
de janeiro de 2019 a Companhia adotou o novo pronunciamento contábil NBC TG 06 (R2) –
Arrendamentos, com base na abordagem retrospectiva modificada, considerando o direito de uso igual
ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial, não havendo reapresentação de informação
comparativa.
A adoção da NBC TG 06 (R2) foi significativa para a nossa auditoria, pois envolveu julgamento
significativo por parte da administração da Companhia na determinação da taxa incremental de juros e
dos prazos dos contratos de arrendamento, que são estimativas chaves utilizadas para calcular o ativo
por direito de uso e o passivo de arrendamento. Mudanças nestas estimativas podem ter impactos
significativos nos valores reconhecidos pelo Grupo.
Devido ao julgamento envolvido na definição do prazo de arrendamento e a complexidade envolvida na
determinação das premissas utilizadas para determinação das taxas de desconto para cálculo do passivo
de arrendamento e a relevância dos impactos que uma mudança dessa taxa poderia ter na mensuração
do passivo de arrendamento e do direito de uso de um ativo, assim como a relevância das divulgações
dos efeitos da adoção inicial da NBC TG 06 (R2), esse assunto foi considerado como significativo para a
nossa auditoria.
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Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliação das práticas contábeis do Grupo para determinar os prazos dos arrendamentos;



Verificamos a taxa incremental de juros conforme formalização do banco;



Selecionamos uma amostra de contratos de arrendamento para avaliar a exatidão matemática dos
valores do ativo por direito de uso e do passivo de arrendamento determinados pelo Grupo com base
nos dados contratuais;



Testamos a integridade e a precisão dos dados utilizados nos cálculos efetuados pela administração
do Grupo;



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras combinadas consideram as
informações relevantes, em especial as relativas aos requerimentos de divulgação específicos
relacionados com a transição da norma e seu impacto contábil.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que os
valores reconhecidos como ativo de direito de uso e passivo de arrendamento, assim como as
respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto.

Provisões para riscos (Nota Explicativa no 20)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
O Grupo Mateus é parte em processos judiciais e administrativos de natureza cível, tributária e
trabalhista, para os quais a administração estima os valores envolvidos, faz divulgações e registra
provisão em seu balanço nos casos em que considera que haverá perda provável.
Consideramos essa área como foco de nossa auditoria, devido à relevância, complexidade, aspectos
subjetivos e julgamentos críticos exercidos pela administração na determinação da possibilidade de
perda atribuída a cada processo, na mensuração e definição de reconhecimento e/ou divulgação de uma
provisão. Mudanças nos prognósticos e/ou julgamentos podem trazer impactos relevantes nas
demonstrações financeiras combinadas do Grupo.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização do entendimento sobre os
controles internos relevantes que envolvem a identificação, a constituição de provisão e as divulgações
em notas explicativas.
Atualizamos, também, o entendimento sobre o modelo de cálculo adotado, que considera a avaliação
histórica de perda em processos da mesma natureza e prognósticos fornecidos por consultores jurídicos.
Efetuamos procedimentos de confirmação de informações com os escritórios de advocacia externos que
patrocinam os processos judiciais e administrativos em relação à avaliação do prognóstico, à totalidade
das informações e ao valor das provisões. Para as causas significativas, discutimos com a administração
e seus consultores jurídicos a razoabilidade do prognóstico de perda.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração para a determinação da
provisão para riscos foram adequado, e as divulgações efetuadas são consistentes com as posições dos
consultores jurídicos quando analisadas no contexto das demonstrações financeiras combinadas
tomadas em conjunto.
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Reconhecimento de acordos comerciais (Nota Explicativa no 24)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
O Grupo recebe descontos comerciais significativos por acordos negociados com seus fornecedores.
Esses acordos comerciais variam conforme negociação, podendo compreender acordos pelo volume de
compra, rebaixa e ou diferença de preço, recomposição de margem, verbas (% sobre compras),
propaganda cooperada e demais negociações especiais. A forma de abatimento varia conforme a
condições previstas nos acordos de fornecimento, podendo haver descontos de títulos e recebimento de
mercadoria bonificada. As bonificações recebidas de fornecedores são mensuradas e reconhecidas com
base nos contratos e acordos assinados, e registradas ao resultado à medida em que os
correspondentes estoques são vendidos.
Devido ao grande volume de transações, a relevância dos valores envolvidos e ao grau de julgamento
exercido pelo Grupo sobre a natureza e o cumprimento das obrigações descritas nos acordos
negociados com fornecedores, bem como das estimativas para apurar os valores a serem registrados e o
período durante o qual o resultado dos acordos deve ser reconhecido como redutor dos custos das
mercadorias vendidas nas demonstrações financeiras combinadas, consideramos esse assunto
significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Avaliamos o desenho e implementação dos controles internos julgados como chave no processo de
compras e acordos comerciais;



Sobre uma amostragem, recalculamos os valores “acordos comerciais – verbas” a receber,
em relação às transações de compra. Avaliamos as condições previstas no acordo, recalculamos o
valor a receber de verbas, comparamos com o contábil, inspecionamos a liquidação financeira
subsequente e ou o recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Realizamos a amostragem para os demais acordos comerciais (rebaixa/diferença de preço,
inauguração de loja, propaganda cooperada etc.) obtivemos a documentação suporte dos acordos
firmados, incluindo a evidência de liquidação financeira subsequente e ou o abatimento pelo
recebimento de mercadoria bonificada, pela inspeção da nota fiscal de entrada;



Observamos a data de vencimento na documentação suporte e validamos a integralidade do aging
list apresentado pela Companhia. Avaliamos também a adequação do reconhecimento contábil dos
lançamentos selecionados em base de testes;



Analisamos as variações mensais dos saldos reconhecidos com descontos comerciais em relação
aos custos das vendas, considerando tendências, sazonalidade e informações históricas; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras combinados consideram as
informações relevantes relacionadas aos descontos comerciais obtidos.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os saldos registrados de Acordos comerciais e as divulgações correlatas no contexto das
demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.

Subvenções governamentais – ICMS (Nota Explicativa no 26)
Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA
De acordo com a legislação estadual, a controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de
Acordo de Regime Especial – ICMS que consiste na utilização de crédito presumido da redução da base
de cálculo do ICMS , que resulte em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas
operações de venda em operações internas e interestaduais.
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A subvenção governamental é reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as
despesas que pretende compensar, em base sistemática. Este conceito contábil é aplicado pois
a administração entende que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas
e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, bem como, a entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações.
Devido à relevância dos valores envolvidos e premissas utilizadas pelo Grupo para determinar o conceito
contábil, que podem impactar o valor registrado nas demonstrações financeiras combinadas,
consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a:


Com o auxílio de nossos especialistas tributários, obtivemos, por meio de indagações aos
responsáveis da área tributária do Grupo e testes por amostragem, o entendimento da metodologia
de registro da subvenção governamental nas demonstrações financeiras combinadas;



Efetuamos o recálculo da subvenção governamental de ICMS e avaliamos a adequação da
apresentação dos saldos entre receitas e custos, assim como a suficiência dos registros; e



Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras combinadas consideram as
informações relevantes, principalmente as relacionadas às premissas e condições da NBC TG 07
(R1) – Subvenção e Assistência Governamentais.

Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que
são aceitáveis os registros efetuados pelo Grupo na determinação sobre a contabilização da Subvenção
Governamental ICMS nas demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais combinados referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2016 (saldos iniciais de 1º. de janeiro de 2017), apresentados para fins de comparação,
não foram auditados por nós nem por outro auditor independente.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras combinadas
A administração do Grupo Mateus é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
considerando o pronunciamento técnico NBC TG 44, 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 combinadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de o Grupo Mateus continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras combinadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo
Mateus ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo Mateus são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas.
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:


Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, 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 do Grupo Mateus;



Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração;



Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Grupo Mateus. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo Mateus a não
mais se manter em continuidade operacional;



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
combinadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras combinadas 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 combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que alguma 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.
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020

Daniel Menezes Vieira
CT CRC 1MG-078.081/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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Exitus Holding S.A.
Balanços patrimoniais combinados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO
Notas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

406.905

271.909

168.947

221.884

Contas a receber

6

804.165

807.404

604.741

450.781

Estoques

7

1.518.243

1.422.919

1.139.878

1.073.957

Tributos a recuperar

8

55.392

38.239

19.658

27.080

Outros ativos CP

-

11.772

15.290

5.863

3.463

2.796.477

2.555.761

1.939.087

1.777.165

Total dos ativos circulantes

Ativo não circulante
Aplicações financeiras

5

14.608

21.183

20.820

15.159

Partes relacionadas

18

70.740

68.495

5.516

66.620

Tributos a recuperar

8

29.529

29.751

23.261

12.974

Tributos diferidos

21

-

8.946

7.259

6.045

904

8.168

13.764

14.185
2.392

Outros ativos

-

Depósitos judiciais

19

11.912

9.993

4.011

Ativos de direito de uso

10

408.048

-

-

-

Imobilizado

9

860.773

732.681

663.594

572.393

Intangível

-

450

450

450

450

Total dos ativos não circulantes

1.396.964

879.667

738.675

690.218

Total dos ativos

4.193.441

3.435.428

2.677.762

2.467.383

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Exitus Holding S.A
Balanços patrimoniais combinados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$)

Passivos e patrimônio líquido
Notas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

01/01/2017

Passivo circulante
Fornecedores

11

553.543

703.372

593.487

Empréstimos e financiamentos CP

12

161.359

184.467

110.151

Debêntures

13

30.503

37.264

40.490

29.840

Obrigações trabalhistas

14

132.106

109.707

93.306

90.948
38.228

Obrigações tributárias

15

64.362

51.491

50.350

Tributos parcelados

17

1.269

636

119

Passivos de arrendamento

16

69.083

-

-

-

17.719

23.669

14.712

1.029.944

1.110.606

902.615

Outros passivos
Total dos passivos circulantes

562.168
218.232

561
-

#

6.721
946.698

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos

12

242.982

279.979

Debêntures

13

473.606

293.723

252.616
201.149

182.540
136.542

Tributos parcelados

17

4.614

6.525

2.786

2.613

Provisão para riscos

19

15.088

2.922

2.922

8.403

Passivos de arrendamento

16

337.287

-

-

-

-

-

1.442

8.000

Outros passivos

18

Partes relacionadas
Total dos passivos não circulantes

97.980

92.108

36.212

87.347

1.171.557

675.257

497.127

425.445

292.598

Patrimônio líquido

20

Capital social

20.a

1.144.169

1.064.228

1.051.808

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC

20.c

11.900

76.151

13.520

-

Reserva legal

20.b

44.195

25.908

9.641

26.883

25

752.661

444.263

164.036

595.558

20.b

39.015

39.015

39.015

Total do patrimônio líquido

1.991.940

1.649.565

1.278.020

1.095.240

Total dos passivos e do patrimônio líquido

4.193.441

3.435.428

2.677.762

2.467.383

Reserva de incentivos fiscais
Reserva pata retenção de lucros

180.201

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Exitus Holding S.A.
Demonstrações do resultado combinado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$)

Notas
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

22

8.112.686

6.915.381

23

(5.970.230)

(5.072.216)

(4.256.305)

2.142.456

1.843.165

1.546.685

(1.624.563)

(1.390.997)

(1.228.371)

(15.835)

(2.972)

(1.640.398)

(1.393.969)

Lucro bruto

5.802.990

Despesas (receitas) operacionais
Despesas com vendas, administrativas e gerais

23

Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas
Total
Lucro operacional antes do resultado financeiro

Resultado financeiro

502.058

449.196

4.372
(1.223.999)
322.686

24

Receitas financeiras

73.974

31.956

15.664

Despesas financeiras

(194.779)

(152.359)

(140.368)

(120.805)

(120.403)

(124.704)

381.253

328.793

197.982

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social - corrente

21

(6.560)

(5.135)

Imposto de renda e contribuição social - diferido

21

(8.946)

1.687

(15.506)

(3.448)

365.747

Lucro líquido combinado do exercício

325.345

(5.807)
638
(5.169)
192.813

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Exitus Holding S.A.
Demonstrações combinadas do resultado abrangente
para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$)
31/12/2019

Lucro líquido combinado do exercício

Outros resultados abrangentes

Resultado combinado abrangente total do exercício

31/12/2018

31/12/2017

365.747

325.345

192.813

-

-

-

365.747

325.345

192.813

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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386

20.a

Integralização de capital social

-

20.b

20.a

Integralização de capital social

-

-

20.b

Integralização de capital social

Distribuição de lucros

-

1.144.169

-

-

-

-

79.941

-

11.900

-

-

-

-

(79.941)

15.690

76.151

-

-

-

-

4.166

58.465

13.520

-

-

-

-

(10)

13.530

AFAC

44.195

-

-

18.287

-

-

-

25.908

-

-

16.267

-

-

-

9.641

-

-

9.641

-

(26.883)

-

26.883

legal

Reserva

Reserva

752.661

-

308.398

-

-

-

-

444.263

-

280.227

-

-

-

-

164.036

-

159.609

-

-

(591.131)

-

595.558

de incentivos fiscais

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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20.b

Complemento de reserva de incentivos fiscais

Saldos em 31 de dezembro de 2019

20.b

Complemento de reserva legal

Destinações:

Lucro líquido combinado do exercício

20.c
20.a

Concessão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC

Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.064.228

25

Distribuição de lucros

-

20.b

Complemento de reserva de incentivos fiscais

-

-

12.420

Complemento de reserva legal

Destinações:

Lucro líquido combinado do exercício

20.a

Aumento de capital capital social com reservas

Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.051.808

25

Distribuição de lucros

-

20.b

Complemento de reserva legal
-

-

759.210

-

292.598

social

Complemento de reserva de incentivos fiscais

Destinações:

Lucro líquido combinado do exercício

20.c

Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC

Saldos em 01 de janeiro de 2017

Notas

Capital

(Em milhares de reais - R$)

Demonstrações combinadas das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017

Exitus Holding S.A.

Reserva

39.015

(39.062)

(308.398)

(18.287)

365.747

-

-

39.015

(28.851)

(280.227)

(16.267)

325.345

-

-

39.015

(23.563)

(159.609)

(9.641)

192.813

(141.186)

-

180.201

de lucros

para retenção

Total do

1.991.940

(39.062)

-

-

-

365.747

-

15.690

1.649.565

(28.851)

-

-

325.345

16.586

58.465

1.278.020

(23.563)

-

-

192.813

-

13.530

1.095.240

líquido

patrimônio
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Exitus Holding S.A.
Demonstrações combinadas dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$)
Notas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

381.253

328.793

197.982

149.963

80.683

77.837

860

4.960

9.250

12 e 13

57.280

50.694

32.723
-

Ajuste para reconciliação do lucro líquido do exercício com o caixa líquido
Gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização

9 e 10

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

6

Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados
Resultado na baixa de imobilizado

9

1.102

11.948

Provisão para obsolescência

7

3.230

-

Provisão para riscos

19

12.166

-

(5.481)

Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Contas a receber

6

2.379

(207.623)

(163.210)

Estoques

7

(98.554)

(283.041)

(65.921)

Tributos a recuperar

8

(16.931)

(25.071)

(2.865)

Tributos diferidos

21

Depósitos judiciais

19

(1.919)

(5.982)

(1.619)

-

10.782

(3.831)

(1.979)

11

(149.829)

109.885

31.319

14 e 15

35.270

17.542

14.480

Outros ativos

-

-

(576)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Tributos parcelados

17

Outros passivos
Impostos pagos

21

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Juros pagos

12

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

(1.278)

4.256

(5.950)

7.515

(6.560)

(5.135)

(269)
1.433
(5.807)

373.264

85.593

117.297

(36.588)

(31.932)

(28.836)

336.676

53.661

88.461

(215.729)

(161.718)

(169.038)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado

9

Aplicação em títulos e valores mobiliários

5

6.575
(209.154)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(363)

(5.661)

(162.081)

(174.699)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures

12 e 13

367.761

422.528

360.581

Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures

12 e 13

(275.436)

(250.263)

(327.216)

Partes relacionadas

18

3.627

(7.083)

9.969

Distribuição de lucros

20

(39.062)

(28.851)

(23.563)

12.420

-

-

-

Integralização de capital social

20

15.690

Pagamento de passivo de arrendamento

16

(65.106)

Adiantamento para futuro aumento de capital

20

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

-

62.631

13.530

7.474

211.382

33.301

134.996

102.962

(52.937)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

4

271.909

168.947

221.884

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

4

406.905

271.909

168.947

134.996

102.962

(52.937)

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Exitus Holding S.A
Demonstração combinada do valor adicionado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto lucro básico e diluído por ação - em reais)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

9.665.421

Constituição de provisão para crédito de líquidação duvidosa

(860)

8.545.117
(4.960)

6.856.265
(9.250)

9.664.561

8.540.157

6.847.015

(5.967.726)

(5.072.621)

(4.257.160)

(600.096)

(474.669)

(529.042)

(6.567.822)

(5.547.290)

(4.786.202)

3.096.739

2.992.867

2.060.813

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização
Depreciação e amortização

(149.963)

Valor adicionado líquido produzido

(80.683)

(77.837)

2.946.776

2.912.184

1.982.976

73.974

31.956

15.664

3.020.750

2.944.140

1.998.640

Valor adicionado recebido em trânsferencia
Receitas financeiras

Valor adicionado total a distribuir

Pessoal
Remuneração direta

(578.783)

(459.789)

Benefícios

(35.160)

(45.075)

(402.937)
(41.644)

FGTS

(50.818)

(45.941)

(42.690)

(664.761)

(550.805)

(487.271)

Impostos, taxas e contribuições
Federais

(810.142)

(719.453)

(625.729)

Estaduais

(896.963)

(1.034.067)

(419.218)

Municipais

(3.980)

(1.771)

-

(1.711.085)

(1.755.291)

(1.044.947)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

(194.779)

(152.359)

(140.368)

(84.378)

(160.340)

(133.241)

(279.157)

(312.699)

(273.609)

(365.747)

(325.345)

(192.813)

(365.747)

(325.345)

(192.813)

(3.020.750)

(2.944.140)

(1.998.640)

Remuneração de capital próprio
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores

Valor adicionado total distribuído

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras
combinadas para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais – R$,
exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional
O Grupo Mateus (“Grupo”) nesta data-base de 31 dezembro de 2019 é formado pela Exitus Holdings S.A.
e as empresas descrito abaixo:
Participação do
capital total
Investidas

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Armazém Mateus S.A.

99,99%

99,99%

99,99%

Mateus Supermercados S.A.

99,99%

99,99%

99,99%

Indústria de Pães e Massas Mateus

98,00%

98,00%

Parte
relacionada

Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda.

Parte
relacionada

Parte
relacionada

Parte
relacionada

Posterus Supermercados Ltda.

Parte
relacionada

Parte
relacionada

Parte
relacionada

Controladas

O Grupo Mateus, que tem sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Iniciou suas atividades
econômicas em 1986 e hoje é a maior rede de supermercado do Brasil com capital 100% nacional.
Tendo em vista que em 31 de dezembro de 2019 a Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. e
a Posterus Supermercados Ltda. possuíam controle em comum (acionista controlador), se caracterizam
como grupo econômico e possuem operações similares, bem como se tornaram controladas diretas da
Companhia em 30 de junho de 2020 através de integralização de capital do acionista controlador.
A Administração optou por apresentar as demonstrações financeiras combinadas da Companhia
conforme o quadro citado acima, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as quais
apresentam, para fins comparativos, os exercícios findos em em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
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Portanto, estas demonstrações financeiras combinadas não representam as demonstrações financeiras
de qualquer uma das entidades que fazem parte do Grupo de forma isolada, e não devem ser tomadas
como base para fins de cálculo de dividendos, impostos ou para quaisquer outros fins societários,
estando apresentadas como um único conjunto de demonstrações financeiras de entidades que estão
sob controle comum. As demonstrações financeiras combinadas são elaboradas com o objetivo de
apresentar as informações contábeis como se as diversas entidades sob controle comum fossem apenas
uma única entidade, considerando os mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas, conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente
ocorridas (em linha com a NBC TG 44/CVM 708/13).

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas e base de
elaboração
2.1 Declaração de conformidade e base de preparação
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
A Administração do Grupo declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras combinadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por
ela na sua gestão.
As demonstrações financeiras combinadas foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas
práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações
pagas em troca de ativos.
A preparação de demonstrações financeiras combinadas requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa no 3.
As demonstrações financeiras combinadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 14 de agosto de 2020.

2.2 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
O Grupo elaborou a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico
CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das
demonstrações financeiras conforme BR GAAP aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS
representam informação financeira suplementar.

2.3. Uso de estimativas e julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras combinadas envolve o uso de estimativas e premissas da
Administração que podem afetar os valores informados de certos ativos, passivos, receitas e despesas,
bem como as divulgações contidas nas notas explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. O Grupo revisa suas
estimativas e premissas pelo menos anualmente para assegurar que são razoáveis à luz da experiência
passada e da situação econômica atual. Além da utilização de estimativas, a Administração do Grupo é
obrigada a exercer julgamento ao determinar o tratamento contábil apropriado de certas transações e
atividades e como deve ser aplicado.
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As principais estimativas e julgamentos aplicados para a elaboração destas demonstrações financeiras
combinadas dizem respeito a:


Nota Explicativa no 6 - constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa de clientes;



Nota Explicativa no 7 - As principais premissas subjacentes ao valor realizável líquido dos estoques;



Nota Explicativa no 22 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos e disponibilidade de lucros
tributáveis futuros contra os quais podem ser utilizados prejuízos fiscais;



Nota Explicativa no 17 - Arrendamentos;



Nota Explicativa no 20 - Mensuração de provisões para contingências e outras provisões
relacionadas aos negócios, as principais premissas sobre a probabilidade e escala de qualquer saída
de recursos.

2.4 Base de combinação
As demonstrações financeiras combinadas compreendem todas as demonstrações financeiras
combinadas da Companhia e suas controladas relacionadas na Nota Explicativa no 1. As demonstrações
financeiras combinadas estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a
terceiros e não representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa
jurídica e suas controladas, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos e de
impostos nem para nenhuma outra finalidade societária.
Por esse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados e o valor
patrimonial da participação dos acionistas não controladores é determinado pela aplicação do percentual
de participação deles sobre o patrimônio líquido das entidades controladas onsiderando os critérios de
combinação apresentados a seguir:
Entidades controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico nas quais o
Grupo tem o direto de (i) dirigir as atividades relevantes; (ii) exposição, ou direitos, a retornos variáveis
da sua participação na investida; e (iii) capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o
valor dos retornos ao investidor.
Os seguintes critérios foram adotados para a combinação das demonstrações financeiras de cada
entidade participante da combinação:


Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades.



Eliminação das transações intercompanhias, contemplando os saldos, lucros, ganhos ou perdas em
transações entre as entidades do Grupo. Perdas não realizadas também são eliminadas
integralmente nas demonstrações financeiras combinadas, a menos que a transação possua
evidências estejam relacionadas a perdas de recuperabilidade do ativo transferido entre as entidades
(“impairment”).

Alterações na participação que não resultem em mudança de controle
A Companhia contabiliza a custo histórico as participações decorrentes de reestruturações societárias
adquiridas de partes relacionadas sem essência econômica. A diferença entre o saldo do custo e o valor
adquirido é registrada no patrimônio líquido, quando a transação é feita entre empresas sobre o controle
comum. As transações não se qualificam como combinação de negócio nos termos do CPC 15R.

2.5 Reapresentação das demonstrações combinadas
Conforme aprimoramentos solicitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância
com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) –
Apresentação das Demonstrações Financeiras (IAS 1 – Presentation of Financinal Statements), as
demonstrações financeiras combinadas de 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017 (anteriormente
aprovadas pela administração em 14 de agosto de 2020) estão sendo reapresentadas visando refletir
aprimoramentos dos seguintes assuntos:
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i) Nota Explicativa no 16 - Passivo de arrendamento - foram incluídas divulgações referentes ao direito
potencial de PIS e COFINS a recuperar, comparação dos efeitos inflacionários com o fluxo real e
indicativo dos ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamentos;

3. Sumário das principais políticas contábeis
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas é como segue:
a)

Conversão de moeda estrangeira
(i)

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual elas atuam (“moeda
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a
moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas.

(ii) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação na qual os itens são
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do fim do exercício, referentes aos ativos
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos no resultado corrente.
b)

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial quando a Companhia
for parte das disposições contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são
acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável,
no reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no
resultado.
Ativos financeiros
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na
data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem às compras ou vendas de
ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de
norma ou prática de mercado.
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade
ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros.
Classificação de ativos financeiros
Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao custo amortizado:


O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos
financeiros, a fim de coletar fluxos de caixa contratuais;



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente aos pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor
do principal em aberto.

Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:


O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar
fluxos de caixa contratuais e vender os ativos financeiros;
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Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que
se referem exclusivamente aos pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor
do principal em aberto.

Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao valor justo
por meio do resultado.
Apesar do disposto acima, a Companhia pode fazer a opção/designação irrevogável a seguir no
reconhecimento inicial de um ativo financeiro:


A Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar variações subsequentes no valor
justo de um investimento em instrumentos patrimoniais em outros resultados abrangentes se
determinados critérios forem cumpridos (ver item (ii) abaixo).



A Companhia pode designar irrevogavelmente um investimento em instrumentos da dívida
que atenda aos critérios de custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes como mensurado ao valor justo por meio do resultado, se ao fazer isso a
Companhia eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil.

(i)

Custo amortizado e método da taxa de juros efetiva
O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente.
Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável
adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável no
reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e
outros prêmios ou deduções), excluindo perdas de crédito esperadas, durante a vida
estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o
valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para ativos
financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma taxa de
juros efetiva ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros
estimados, incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do
instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial.
O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o ativo
financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da amortização do valor
do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros efetiva
de qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer
provisão para perdas. O valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo
amortizado de um ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para perdas.
A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para instrumentos
de dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para ativos financeiros,
exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou
originados, a receita de juros é calculada aplicando à taxa de juros efetiva ao valor contábil
bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se tornam
ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável (vide abaixo). Para ativos
financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Companhia
reconhece a receita de juros aplicando à taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo
financeiro. Se, em períodos de relatório subsequentes, o risco de crédito do instrumento
financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro
não esteja mais sujeito à redução ao valor recuperável, a receita de juros é reconhecida
aplicando à taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro.
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Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados,
a Companhia reconhece a receita de juros aplicando à taxa de juros efetiva ajustada com
base no crédito ao custo amortizado do ativo financeiro após o reconhecimento inicial.
O cálculo não reverte a base bruta mesmo que o risco de crédito do ativo financeiro melhore
subsequentemente, de modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao
valor recuperável.
A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Resultado financeiro”
(Nota Explicativa no 22).
(ii) Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes
No reconhecimento inicial, a Companhia pode fazer a opção irrevogável (instrumento a
instrumento) de designar investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes. A designação ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes não é permitida se o investimento em instrumentos patrimoniais for
mantido para negociação ou se for uma contraprestação contingente reconhecida por um
comprador em uma combinação de negócios.
Um ativo financeiro é mantido para negociação se:


For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo.



No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que o Grupo administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo.



For um derivativo (exceto por derivativo que seja um contrato de garantia financeira ou
um instrumento de “hedge” designado e efetivo).

Os investimentos em instrumentos patrimoniais ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são inicialmente mensurados ao valor justo acrescidos dos custos da
transação. Subsequentemente, eles são mensurados ao valor justo com os ganhos e as
perdas decorrentes de variações no valor justo reconhecidos em outros resultados
abrangentes e acumulados na reserva de reavaliação de investimentos. Os ganhos ou
perdas acumuladas não serão reclassificados para o resultado na alienação dos
investimentos em instrumentos patrimoniais, pelo contrário, eles serão transferidos para
lucros acumulados.
Os dividendos sobre esses investimentos em instrumentos patrimoniais são reconhecidos
no resultado de acordo com o CPC 48, a menos que os dividendos claramente representem
uma recuperação de parte do custo do investimento. Os dividendos são incluídos na conta
“Receitas financeiras” no resultado.
(iii) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado
(ver item (i) acima) são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os instrumentos
da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo amortizado (vide item (i)
acima) são classificados ao valor justo por meio do resultado.
Os instrumentos da dívida que não atendem aos critérios de mensurados ao custo
amortizado ou aos critérios de mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (vide itens (i) e (ii) acima) são classificados ao valor justo por meio do
resultado.
Passivos financeiros e patrimônio líquido
Classificação como dívida ou patrimônio líquido
Os instrumentos da dívida e patrimoniais são classificados como passivos financeiros ou
como patrimônio líquido, de acordo com a substância dos acordos contratuais e as
definições de passivo financeiro e instrumento patrimonial.
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Instrumentos patrimoniais
Um instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação residual no
ativo de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos. Instrumentos
patrimoniais emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos,
líquidos dos custos diretos de emissão.
A recompra dos próprios instrumentos patrimoniais da Companhia é reconhecida e
deduzida diretamente no patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido no
resultado resultante da compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios
instrumentos patrimoniais da Companhia.
Passivos financeiros
Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.
Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um ativo financeiro
não se qualifica para baixa ou quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicável,
e os contratos de garantia financeira emitidos pela Companhia são mensurados de acordo
com as políticas contábeis específicas descritas a seguir.
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o
passivo financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma
combinação de negócios, (ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por
meio do resultado.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se:


For adquirido, principalmente, para fins de recompra no curto prazo.



No reconhecimento inicial for parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que a Companhia administra em conjunto e tem um padrão real recente de
obtenção de lucros a curto prazo.

O passivo financeiro, exceto pelo passivo financeiro mantido para negociação ou
contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, pode ser
designado ao valor justo por meio do resultado mediante reconhecimento inicial se:


Essa designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento que surgiria de outra forma; ou o passivo financeiro
fizer parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros, ou ambos, que seja
administrado e cujo desempenho seja avaliado com base no seu valor justo, de acordo
com a gestão de risco documentada ou a estratégia de investimento da Companhia,
e as informações sobre esse grupo forem fornecidas internamente nessa base.



O passivo financeiro fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos
embutidos, e o CPC 48 permitir que o contrato combinado como um todo seja
designado ao valor justo por meio do resultado.

Passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Passivos financeiros que não sejam (i) contraprestação contingente de um comprador em
uma combinação de negócios, (ii) mantidos para negociação, ou (iii) designados ao valor
justo por meio do resultado, são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo
método da taxa de juros efetiva. O método da taxa de juros efetiva é um método para
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro, e para alocar as despesas de juros
durante o período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados (incluindo todas os honorários e
pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos de
transação e outros prêmios ou deduções), durante a vida estimada do passivo financeiro ou
(quando apropriado) durante um período menor, para o custo amortizado do passivo
financeiro.
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c)

Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos apresentados consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito de honrar
compromissos no curto prazo, rapidamente conversíveis em dinheiro, e sujeitos ao risco
insignificante de mudança de valor.

d)

Aplicações financeiras
São representadas por investimentos temporários que serão mantidos até as suas datas de
vencimento, com conversibilidade em caixa em mais de 90 dias da data da aplicação, e estão
registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das
demonstrações financeiras, que não excedem o valor de mercado ou de realização.

e)

Contas a receber
As contas a receber correspondem, em sua maior parte, às contas a receber de atividades de
venda de suas controladas Armazém Mateus S/A e Mateus Supermercados S/A, provenientes
da venda de atacado e varejo e recebíveis de cartões de crédito.
Representam instrumentos financeiros ativos classificados como "custo amortizado".
As contas a receber são inicialmente reconhecidas pelo valor da fatura e ajustadas a valor
presente (quando aplicável), incluindo os respectivos impostos diretos sob os quais a
Companhia é responsável. O montante de perdas estimadas com créditos de liquidação
duvidosa é reconhecido, quando necessário, com base na estimativa da capacidade do devedor
de pagar o valor devido e o prazo vencido do recebível.
De acordo com o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, o contas a receber vendido é
desreconhecido quando a Companhia entrega o controle e transfere para o comprador
substancialmente todos os riscos e benefícios associados.

f)

Estoques
De acordo com o CPC 16 – Estoques, são registrados ao custo médio e inclui todos os
componentes do custo de compra dos bens vendidos e leva em consideração os descontos e os
rendimentos comerciais negociados com os fornecedores.
Os estoques são mensurados ao menor valor do custo médio e ao valor realizável líquido.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos
negócios, deduzido dos custos adicionais estimados necessários para a realização da venda.
A Companhia ajusta regularmente a realização do valor de estoque devido às perdas e danos,
bem como ajustes para correção da eliminação do lucro nos estoques da controlada
Supermercado Mateus S/A., onde parte substancial das transações de compra de produtos do
Supermercado são realizadas com sua parte relacionada Armazém Mateus S.A.
As provisões para perdas de estoques são registradas com base em percentuais aplicados às
mercadorias com baixo giro de estoque e nas perdas médias de estoque.

g)

Imobilizado
O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando aplicável,
de juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis,
líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos
para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é
computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme as taxas
demonstradas na Nota Explicativa no 9.
A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício e o
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O saldo do
imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de construção e/ou a
fase de testes pré-operacionais dos bens.
Itens do imobilizado são baixados quando da sua alienação ou quando não há expectativa de
benefícios econômicos-futuros derivados do seu uso ou alienação. Os eventuais ganhos ou
perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.
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Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o exercício em que são
incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os
benefícios econômicos-futuros ultrapassam o padrão de desempenho inicialmente estimado
para o ativo. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado.
h)

Arrendamentos
Direito de uso em arrendamento
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 reconhecidos,
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início.
Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
Arrendamentos a pagar
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 variáveis de arrendamento que não dependem de um
índice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou
condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa tanto na
mensuração inicial quanto na remensuração taxas nominais observáveis.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos 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 considerados de baixo valor. 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.

i)

Avaliação do valor recuperável dos ativos
A Companhia analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo não
será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso estas evidências estejam
presentes, estima-se o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior
valor entre (a) seu valor justo menos custos que seriam incorridos para vendê-lo; (b) seu valor de
uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos)
derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor
recuperável, reconhece-se a redução (provisão) do saldo contábil deste ativo (“impairment”).
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente – Unidades Geradoras de Caixa UGCs.
Em conformidade com o CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (“impairment”),
os ativos intangíveis com vida útil definida e os bens do imobilizado são testados para redução
ao valor recuperável, sempre que eventos ou mudanças no ambiente de mercado indicarem que
o valor recuperável de um ativo individual e/ou uma Unidade Geradora de Caixa (UGC) puder
ser menor que seu valor contábil. Os ativos individuais ou grupos de ativos são testados para o
valor recuperável, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável, definido como o
mais alto de seu valor justo menos os custos de alienação e seu valor em uso. Valor em uso é o
valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados para serem derivados do ativo. Se o valor
recuperável for menor que o valor contábil, uma perda por “impairment” é reconhecida.
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As perdas por redução ao valor recuperável em bens do imobilizado, fundos de investimentos e
ativos intangíveis (exceto o ágio) poderão ser revertidas em períodos futuros, desde que o valor
contábil aumentado do ativo atribuível à reversão não exceda o valor contábil que teria sido
determinado, líquido de depreciação ou amortização, caso não houvesse perda de valor
recuperável reconhecida para os ativos nos anos anteriores. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, não foi identificado “impairment” para ativos não financeiros.
j)

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos
sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação
possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado,
no todo ou em parte, por exemplo por força de um contrato de seguro, o reembolso é
reconhecido como um valor separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

k)

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Os empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação, é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a
data do balanço.
Os custos de obtenção da dívida que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período
de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios
econômicos-futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
Demais custos dos financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que são
incorridos.

l)

Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber em troca de
bens ou serviços, excluindo impostos sobre vendas e líquidos de quaisquer benefícios
concedidos a clientes (devoluções e descontos comerciais). A Companhia reconhece a receita
quando: (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens forem
transferidos para o comprador, (ii) for provável que benefícios econômicos-financeiros fluirão
para a Companhia, (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem
ser estimados de maneira confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos,
e (v) o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável. A constituição e
recomposição do ajuste a valor presente é registrada na rubrica de contas a receber e tem
a contrapartida a rubrica de receita operacional líquida. A receita é mensurada líquida de
devoluções e descontos comerciais.

m) Subvenções governamentais
As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de que
a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão recebidas, essas
subvenções são reconhecidas sistematicamente na rubrica “receita operacional líquida” durante
os exercícios nos quais a Companhia reconhece como despesa os correspondentes custos que
as subvenções pretendem compensar. Ao realizar a transferência do resultado do exercício para
o patrimônio líquido, os valores são direcionados conforme sua natureza, subvenção para
investimento ou subvenção de método de custeio, cujo valor consta agregado ao resultado do
exercício.
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n)

Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e
bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de logística.
A Companhia apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores na
medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza.

o)

Tributação sobre a renda
Tributos correntes
A provisão para tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou
não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada pela
Companhia com base nas alíquotas vigentes da seguinte forma:


Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): à alíquota de 15%, acrescida da alíquota de
10% para o montante de lucro tributável que exceder o valor de R$ 240.



Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): à alíquota de 9%.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e
nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com
os regulamentos tributários brasileiros.
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com
respeito às situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação
que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos
valores que espera pagar ao Fisco.
Impostos diferidos
O imposto sobre a renda diferido (imposto diferido) é reconhecido sobre as diferenças
temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro
tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos
são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas
quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente
para que estas diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e,
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a
recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no
qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas
previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova
legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia
espera, no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e
passivos.
Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito legal de
compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão
relacionados aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende
liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes.
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p)

Distribuição de lucros
Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio,
efetuados pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao
dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser
considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia, entretanto,
nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao
dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se
referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das
referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendos e juros sobre o capital
próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados em nota explicativa.

q)

Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da
transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, as taxas de juros explícitas
ou implícitas, tomando-se como base as taxas praticadas no mercado para transações
semelhantes às dos respectivos ativos e passivos. Subsequentemente, esses efeitos são
realocados nas linhas de receita ou despesas financeiras, no resultado, através da utilização da
taxa de desconto considerada e do método do custo amortizado.

r)

Lucro básico e diluído por ação
A Companhia efetua o cálculo do lucro básico por ação utilizando o número médio ponderado
de ações totais em circulação durante o período correspondente ao resultado, conforme
pronunciamento técnico CPC 41. A Companhia não possui fatores diluidores para mensuração
do lucro diluído por ação, desta forma o lucro básico e diluído por ação são iguais.

s)

Mudança nas práticas contábeis e divulgações:
Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos contábeis
As novas normas a seguir, emitidas pelo IASB e recepcionadas pelo CFC, passaram a vigorar
efetivamente a partir de 1o de janeiro de 2019. A Companhia as adotou conforme mencionado
abaixo.
(i)

CPC 06 (R2) – Arrendamentos
O CPC 06 (R2) entrou em vigor para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro
de 2019, substituindo o CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil (IAS 17) e
correspondentes interpretações, e, em essência, dispõe que todo contrato de
arrendamento mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser
contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos, podendo ficar fora do escopo
dessa nova norma determinados contratos de curto prazo.
Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo
relativo aos pagamentos de arrendamento (isto é, um passivo de arrendamento) e um ativo
que representa o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ou
seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de
depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o
passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma
mudança no prazo do arrendamento). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor da
revisão do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo de direito de uso.
O arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a abordagem retrospectiva
completa ou uma abordagem retrospectiva modificada. As provisões transitórias da norma
permitem determinadas isenções.
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Adoção inicial
A Companhia adotou o CPC 06 de acordo com a abordagem retrospectiva com efeito
cumulativo na data da adoção inicial (isto é, a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando
o direito de uso igual ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial), não havendo
reapresentação de informação comparativa. A Administração avaliou os impactos em suas
demonstrações financeiras, decorrentes da adoção inicial da norma, conforme Nota
Explicativa No 10 e 17.
A Companhia classificou somente os contratos de aluguéis de imóveis como
arrendamentos de acordo com a norma. A controladora não possui movimentação de
aluguel. Os passivos foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de
arrendamentos remanescentes descontados por meio da taxa de empréstimo incremental
de 8,5% ao ano em 1º de janeiro de 2019, obtida nos principais bancos no qual a
Companhia possui relacionamento, cuja adoção inicial está demonstrada no quadro
abaixo, sem impactos sobre o patrimônio líquido.
Consolidado
Ativo
Imobilizado - Direito de uso
Passivo
Arrendamento mercantil - curto prazo
Arrendamento mercantil - longo prazo

281.229

58.310
222.919
281.229

(ii) IFRIC 23 – Incertezas no Tratamento de Impostos sobre a Renda
Estabelece aspectos de reconhecimento e mensuração da norma IAS 12, quando existir
incertezas sobre o tratamento do imposto de renda relacionados aos impostos ativos ou
passivos e correntes ou diferidos, baseados em lucros tributáveis, prejuízos fiscais, bases
tributáveis, perdas fiscais não utilizadas, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais.
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
(iii) CPC 33 – Alterações no plano em casos de redução ou liquidação
Esclarece aspectos de mensuração e reconhecimento no resultado de efeitos de reduções
e liquidações em planos de benefícios a empregados
A Administração não identificou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção inicial da norma.
Normas a entrar em vigor a partir de 2020
A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil
pelo CPC. A seguinte norma foi revisada pelo IASB, mas não está em vigor para o exercício
de 2019:
(i)

Alterações à NBC TG 15: Combinação de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3,
sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para
ajudar as entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos
consistem ou não em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma
empresa, eliminam a avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de
substituir qualquer elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a
avaliar se um processo adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de
negócio e de produtos e introduzem um teste de concentração de valor justo opcional.
Novos casos ilustrativos foram fornecidos juntamente com as alterações.
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Como as alterações se aplicam prospectivamente as transações ou outros eventos que
ocorram na data ou após a primeira aplicação, a Companhia e suas controladas não
serão afetadas por essas alterações na data de transição.
(ii) IAS 1 e IAS 8 – Definição de materialidade
Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde
este conceito é aplicável.
A Administração não espera impacto relevante em suas demonstrações financeiras
decorrentes da adoção da norma.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Combinado
31/12/2019
Caixa

31/12/2018

31/12/2017

16.217

12.590

8.041

Bancos

278.535

226.136

145.064

Aplicações financeiras

112.153

33.183

15.842

Total

406.905

271.909

168.947

As aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, em Certificado de Depósito Bancário
(CDB) de curto prazo, de liquidez imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

5. Aplicações financeiras - (não circulante)
Combinado
31/12/2019
Banco do Nordeste do Brasil S.A. reservas (*)

31/12/2018

31/12/2017

14.034

17.789

17.276

Bradesco S.A. previdência

-

477

374

Banco do Brasil S.A. capitalizações

-

28

28

Bradesco S.A. capitalizações

-

1.889

2.748

574

776

309

-

224

85

14.608

21.183

20.820

Banco do Nordeste do Brasil S.A. Capitalizações
Banco da Amazônia S/A Capitalizações
Total

(*) Refere-se ao depósito para garantia do pagamento do financiamento com o Banco do Nordeste do
Brasil, mantido em aplicações financeiras de longo prazo. Durante todo o prazo do contrato,
as Companhias devem manter em favor deste contas reservas, com recursos vinculados, no valor
em uma conta reserva especial destinada a receber a totalidade dos recursos excedentes advindos
da atividade operacional de acordo com a linha contratada.
Essas aplicações financeiras estão classificadas como ativo não circulante por estarem sujeitos ao risco
de mudança de valor, se resgatados antes do prazo, no qual as elas são resgatadas no período em
média de 5 anos.
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6. Contas a receber
a)

Composição dos saldos por tipo de operação
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Títulos a receber

365.565

358.038

222.168

Cartão de crédito

461.477

471.383

399.630

Subtotal

827.042

829.421

621.798

Provisão para créditos de liquidação
duvidosa

(22.877)

Total

(22.017)

804.165

807.404

(17.057)
604.741

Segue a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo em
01/01/2017

Movimento

(7.807)

Saldo em
31/12/2017

(9.250)

(17.057)

Movimento

Saldo em
31/12/2018

(4.960)

(22.017)

Movimento
(860)

Saldo em
31/12/2019
(22.877)

A Companhia e suas controladas sempre mensuram a perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa de contas a receber de clientes em um valor equivalente a Perdas de
Crédito Esperadas (PCE). As perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes
são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de inadimplência
passada do devedor e em uma análise da posição financeira atual do devedor, ajustadas com
base em fatores específicos aos devedores, condições econômicas gerais do setor no qual os
devedores operam e uma avaliação do curso atual e projetado das condições na data de
relatório
Em 31 de dezembro de 2019,2018 e 2017 não há contas a receber dado em garantia pela
Companhia e suas controladas.
b)

Composição de saldos por idade de vencimento

A vencer

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

627.754

671.974

401.177

Contas a receber - vencidos:
De 1 a 30 dias

99.243

88.590

68.124

De 31 a 60 dias

36.232

22.912

28.091

De 61 a 90 dias

12.614

9.469

26.569

De 91 a 180 dias

15.430

14.718

33.509

Acima de 180 dias

35.769

21.758

64.328

827.042

829.421

621.798

Total

7. Estoques
Combinado
31/12/2019
Mercadorias para revenda

31/12/2018

1.504.176

Provisão para obsolescência e quebras (a)

Total
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1.138.391

(4.673)

(1.443)

(1.443)

-

(8.946)

(12.874)

Bonificação em estoques
Adiantamento a fornecedores

1.400.563

31/12/2017

18.740

32.745

15.804

1.518.243

1.422.919

1.139.878
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Movimentação da provisão para obsolescência e quebras:
Saldo em

Saldo em

Saldo em

Saldo em

01/01/2017

Movimento

31/12/2017

Movimento

31/12/2018

Movimento

31/12/2019

(1.443)

-

(1.443)

-

(1.443)

(3.230)

(4.673)

(a) A natureza das operações do comércio atacadista implica em grande movimentação interna de
mercadorias. Nestas movimentações ocorrem perdas inerentes ao processo, como perdas no
transporte, perdas no manuseio incorreto, perdas na armazenagem, perdas por deterioração ou
qualidade, perdas por vencimento do prazo de validade, perdas por acondicionamento, perdas por
degustação de mercadorias e perdas por furto de mercadorias em centro de distribuição.
A Companhia e suas controladas monitoram estas ocorrências através de departamento específico e
toma as providências cabíveis para diminuição de sua ocorrência.
A Companhia e suas controladas apropriam ao resultado do exercício as bonificações recebidas de
fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. As bonificações
em estoque recebidas e não realizadas totalizam R$ 8.946 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 12.874
em 31 de dezembro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não há estoques dados em garantia pela Companhia e
suas controladas.

8. Tributos a recuperar
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a
compensar

4.670

3.584

4.421

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a
recuperar - CIAP (a)

25.614

22.944

22.725

729

729

729

1.181

917

1.781

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a recuperar
Imposto de renda sobre aplicação financeira
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a recuperar

262

262

262

9.434

6.909

2.332

43.031

32.644

10.629

-

1

40

Total

84.921

67.990

42.919

Circulante

55.392

38.239

19.658

Não circulante

29.529

29.751

23.261

Total

84.921

67.990

42.919

Programa de Integração Social (PIS) (a)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
Outros
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(a) Refere-se substancialmente aos créditos decorrente de aquisição de ativos imobilizados. A parcela
não circulante é representada basicamente por créditos de impostos, cuja expectativa de realização
é de longo prazo.
A Companhia tem avaliado periodicamente a evolução desses créditos acumulados de impostos e a
provisão para perdas necessária, objetivando o seu aproveitamento. A realização desses impostos é
efetuada tendo como base as projeções de crescimento, questões operacionais e geração de
débitos para consumo desses créditos pelas empresas do Grupo.
Em

Combinado

Em 1 ano

55.239

De 1 a 2 anos

29.529

Total

84.921

405
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406

18.380
76.313

Equipamentos de informática

Imobilizações em andamento (a)

572.393

Saldo

(952)

91.201

(77.837)

(41.269)

(2.726)

(5.055)

(6.418)

(21.417)

663.594

(275.809)

(131.964)

(13.127)

(13.949)

(28.192)

(81.350)

(7.227)

939.403

399.479

-

189.867

21.530

19.462

68.800

214.607

25.300
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Saldo em
31/12/2017
Combinado

81.035

(80.683)

(39.784)

(3.163)

(5.177)

(7.447)

(24.097)

(1.015)

161.718

17.751

8.631

89.772

4.738

588

6.988

33.183

-

67

Adições

(11.948)

-

-

-

-

-

-

-

(11.948)

(17)

(1)

(2.875)

(8)

-

(10)

(9.037)

-

-

Baixas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

806

(20.816)

492

-

2.698

16.820

-

-

Transferências

732.681

(356.492)

(171.748)

(16.290)

(19.126)

(35.639)

(105.447)

(8.242)

1.089.173

418.019

8.630

255.948

26.752

20.050

78.476

255.573

25.300
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Saldo em
31/12/2018
Combinado

129.194

(86.535)

(37.771)

(4.435)

(5.292)

(8.604)

(29.419)

(1.014)

215.729

8.962

8.725

176.941

5.393

962

5.886

8.769

-

91

Adições

(1.102)

14

-

-

-

-

14

-

(1.116)

-

(99)

-

-

-

(1.017)

-

-

Baixas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(98.053)

456

41

12.569

74.987

-

10.000

Transferências

(b) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuições alugados com a Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
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860.773

(443.013)

(209.519)

(20.725)

(24.418)

(44.243)

(134.852)

(9.256)

1.303.786

426.981

17.355

334.737

32.601

21.053

96.931

338.312

25.300

10.516

Saldo em
31/12/2019
Combinado

(a) Referem-se às construções e expansões nos centros de distribuição e lojas, em conexão com o plano de crescimento esperado da Companhia e suas controladas.

(197.972)

(90.695)

Edificações em imóveis de terceiros

Total

(10.401)

Equipamentos de informática

(8.894)

(21.774)

Móveis e utensílios

Veículos

(59.933)

Máquinas e equipamentos

Edificações

(6.275)

770.365

Depreciação

7.037
169.038

392.442

Total

-

113.554

3.150

1.002

9.814

33.891

350

240

Adições

Edificações em imóveis
de terceiros (b)

-

18.460

Construções em andamento

58.986

Veículos

180.716

24.950

118

Saldo em
01/01/2017
Combinado

Móveis e utensílios

Máquinas e equipamentos

Edificações

Terrenos

Custo

9. Imobilizado

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, sendo esta revisada no
encerramento de cada exercício com base em suas análises, a companhia e suas controladas não
identificaram indicadores que pudessem modificar a vida útil ou reduzir o valor de realização de seus
ativos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
As controladas captam empréstimos para à aquisição, construção ou produção de um ativo,
que demande um período de tempo substancial para ser finalizado para o uso ou venda pretendido (ativo
qualificável), os juros de empréstimos atribuídos ao imobilizado são capitalizados como parte do custo
dos respectivos ativos durante sua fase de construção. A partir da data da entrada em operação do
correspondente ativo, os custos capitalizados são depreciados pelo prazo de vida útil estimada do ativo.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas possuíam bens do ativo
imobilizado dados em garantia nas operações de empréstimos e financiamentos, nos valores de
R$ 267.096, R$ 261.653 e R$ 98.468 respectivamente.
O valor dos custos de empréstimos capitalizados consolidados para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 foi de R$ 59.613 (R$ 193.806 em 2018 e R$ 166.106 em 2017). A taxa adotada para apuração
dos custos de captação de empréstimos elegíveis para capitalização foi de 12,09% em 31 de dezembro
de 2019, 15,08% em 2018 e 12,75% em 2017, do CDI, correspondente à taxa de juros efetiva dos
empréstimos tomados pelas controladas.

10. Ativos de direito de uso
%
taxa média ponderada de
deprec. a.a.

Saldo em
01/01/2019
Combinado

Adições

Baixas

-

339.597

131.879

-

13,89

(58.368)

(5.060)

281.229

126.819

Saldo em
31/12/2019
Combinado

Custo
Direito de uso de arrendamento
Depreciação
Total

471.476
-

(63.428)

-

408.048

A amortização do direito de uso em arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de arrendamento
firmado entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa
no 19), pelo prazo de 1 a 20 anos.
A movimentação do direito de uso, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi a seguinte:
O montante reconhecido na adoção inicial R$ 339.597 não afeta as demonstrações de fluxo de caixa e a
depreciação do direito de uso em arrendamento no montante de R$ 58.368 foi reconhecido como custo
operacional nesse exercício.
A companhia chegou às suas taxas de desconto de 8,85%, com base em consulta às instituições
financeiras, média ponderada das captações do exercício.
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11. Fornecedores
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

De produtos

525.492

591.699

459.751

De serviços

16.922

19.886

47.983

De imobilizado

10.706

11.213

444

423

436

221

-

80.138

85.088

553.543

703.372

593.487

De consumo
Fornecedores - cessão de crédito (*)
Total

(*) A Companhia e suas controladas possuem contratos firmados com bancos para estruturar com os
seus principais fornecedores a operação denominada “cessão de crédito”. Nessas transações os
fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos para os bancos que, por sua vez,
passam a ser credores da operação. Essa forma de operação não altera significativamente preços e
demais condições estabelecidas com os fornecedores da Companhia. O ajuste a valor presente e os
encargos financeiros foram imateriais para serem registrados como despesas financeiras, uma vez
que o prazo médio de vencimento das transações é de no máximo seis meses.
Acordos comerciais
Incluem acordo comercial e descontos obtidos de fornecedores. Esses montantes são definidos em
contratos e incluem valores referentes aos descontos por volume de compras, programas de marketing
conjunto, reembolsos de fretes e outros programas similares. O recebimento ocorre por meio do
abatimento de faturas a pagar aos fornecedores, conforme condições previstas nos acordos de
fornecimento, de forma que as liquidações financeiras ocorrem pelo montante líquido.

12. Empréstimos e financiamentos
Combinado
31/12/2019
“Leasing” (a)
Capital de giro (b)
Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame) (c)

31/12/2018

31/12/2017

51.042

38.320

29.526

293.810

364.650

261.409

59.489

61.476

71.832

Total

404.341

464.446

362.767

Circulante

161.359

184.467

110.151

Não circulante

242.982

279.979

252.616

Total

404.341

464.446

362.767

(a) Os financiamentos para aberturas de novas unidades e reforma dos centros de distribuições atuais
possuem juros anuais variando de 1,01% a 1,81% mais correção pela Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP), e como garantia os próprios bens financiados e duplicatas no valor R$ 1.358, além do
aval dos sócios. O vencimento final é em 30 de novembro de 2023.
(b) Os empréstimos para capital de giro são realizados para evitar atrasos nos pagamentos e fazer fluxo
de caixa frente às vendas efetuadas a prazo, principalmente nos setores de bazar e eletro com taxas
de juros anuais variando de 7,06% a 19,13% + CDI, possuem como garantia o aval dos sócios.
O vencimento final é em 12 de junho de 2026.
(c) Os Financiamentos para Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Finame) possuem taxa de juros
anuais variando de 3,0 a 3,5% e correção pela UR – TJLP com variações entre 5,0% na modalidade
PSI – Programa BNDES de sustentação ao investimento, e como garantia os próprios bens
financiados e duplicatas, além do aval dos sócios. O vencimento final é em 15 de janeiro de 2025.
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A movimentação dos saldos circulante e não circulante de empréstimos e financiamentos nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de 2017 é demonstrada a seguir:
Saldo em

Pagamentos

31/12/2018

Captação

Leasing

38.320

Finame

61.476

Capital de giro
Total

Leasing

Finame
Capital de giro
Total

Leasing

Finame
Capital de giro
Total

Saldo em

Atualizações

Principal

Juros

31/12/2019

25.649

5.547

52.499

14.371

(12.994)

(5.480)

51.042

(51.429)

(17.428)

364.650

59.613

59.489

8.820

(125.593)

(13.680)

293.810

464.446

137.761

28.738

(190.016)

(36.588)

404.341

31/12/2017

Captação

Juros

31/12/2018

29.526

Atualizações

Principal

19.938

4.719

(11.097)

(4.766)

38.320

71.832

8.784

5.952

(19.426)

(5.666)

61.476

261.409

193.806

22.600

(91.665)

(21.500)

364.650

362.767

222.528

33.271

(122.188)

(31.932)

464.446

01/01/2017

Captação

Atualizações

Principal

Juros

31/12/2017

32.422
75.211
293.139
400.772

7.089

4.999

(10.507)

(4.477)

29.526

13.266

6.986

(17.833)

(5.798)

71.832

235.835

21.006

(270.010)

(18.561)

261.409

256.190

32.991

(298.350)

(28.836)

362.767

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2019

-

-

73.732

2020

-

117.190

48.470

2021

84.159

52.850

40.540

2022

66.701

50.726

33.115

2023

38.948

29.170

27.063

2024

23.474

13.581

25.072

2025

16.114

16.462

4.624

A partir de 2026

13.586

-

-

242.982

279.979

252.616

Total

Cláusulas restritivas
De acordo com os contratos de empréstimos e financiamentos, a Companhia e suas controladas
obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o
vencimento antecipado da dívida tais como manutenção de garantias, títulos protestados em nome da
Companhia e suas controladas, encerramento de conta depósito no banco, solicitação de recuperação
judicial, contratação de seguros obrigatórios, fianças, entre outros. Estas cláusulas são controladas e são
atendidas conforme exigências contratuais. A Companhia e suas controladas não têm conhecimento de
circunstâncias ou fatos que indiquem situação de desconformidade ou não cumprimento de cláusulas
restritivas.
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-

-

-

-

1ª Série (c)

2ª Série (c)

1ª Série (d)

2ª Série (d)

Circulante

166.382

Total

-

-

104.391

41.304

63.087

-

-

Captação

-

-

(28.866)

-

-

-

(28.866)

Amortização

-

(268)

-

-

-

(268)

juros

241.639

201.149

40.490

241.639

-

-

41.304

63.087

-

137.248

31/12/2017

200.000

40.000

160.000

-

-

-

-

Captação

(128.075)

-

-

(11.148)

(5.859)

-

(111.068)

Amortização

17.423

-

-

3.302

5.043

-

9.078

Juros

330.987

293.723

37.264

330.987

40.000

160.000

33.458

62.271

-

35.258

31/12/2018

Combinado

230.000

-

-

-

-

230.000

-

Captação

28.542

3.220

12.880

2.693

5.013

1.490

3.246

Juros

(85.420)

(6.346)

(25.384)

(5.307)

(9.879)

-

(38.504)

Amortização

504.109

473.606

30.503

504.109

36.874

147.496

30.844

57.405

231.490

-

31/12/2019
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(c) Em 10 de janeiro de 2017, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas, 1a Série no montante de R$
60.000, e 2a Série no montante de R$ 40.000 e R$ 1 por debênture com vencimentos em 10 de janeiro de 2025 e 10 de janeiro de 2022 respectivamente. As debêntures da 1a Série serão
remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,30% a.a. As debêntures da 2a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,10% a.a. Ambas
estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações
posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição.

(b) Em 12 de novembro de 2019, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações e nem permutáveis em ações de
outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza, no montante total de R$ 230.000 e R$ 1000 por debênture, com vencimento em 12 de novembro de 2026 e
remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,00% a.a. As debêntures estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que
trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/ 2009, por se tratar de oferta pública com
esforços restritos de distribuição.

(a) Em 20 de dezembro de 2014, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações, no montante total de R$ 60.000 e
R$ 100 por debênture, com vencimento em 20 de dezembro de 2021 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,3% a.a. As debêntures estão dispensadas de
registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do
Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição.

136.542

Não circulante

29.840

166.382

-

Série única (b)

Total

166.382

Série única (a)

01/01/2017

13. Debêntures
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(d) Em 14 de novembro de 2018, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples,
nominativas escriturais, não conversíveis em ações sendo elas, 1a Série no montante de
R$160.000, e 2a Série no montante de R$ 40.000 e R$ 1 por debênture, com vencimentos em
14 de novembro de 2026 e 14 de novembro de 2023 respectivamente. As debêntures da 1a
Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,35% a.a.
As debêntures da 2a Série serão remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de
2,18% a.a. Ambas estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM no 476/2009, por se tratar de
oferta pública com esforços restritos de distribuição.
Seguem as características gerais das debêntures das debêntures das controladas:
Qtde. em
Séries

circulação

Remuneração

Pagamento dos juros

Série única

6.000

100% DI + 2,30%

Trimestral até agosto de 2015 e trimestral até o
vencimento

Série única

230.000

100% DI + 2,00%

Trimestral até novembro de 2021 e mensal até o
vencimento

1a Série

60.000

100% DI + 3,30%

Trimestral até janeiro de 2019 e trimestral até o
vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 3,10%

Trimestral até janeiro de 2018 e trimestral até o
vencimento

1a Série

160.000

100% DI + 2,35%

Trimestral até agosto de 2020 e mensal até o
vencimento

2a Série

40.000

100% DI + 2,18%

Trimestral até maio de 2019 e mensal até o vencimento

Garantias da primeira e segunda emissão
Contrato de cessão fiduciária, celebrado entre o Armazém Mateus, o agente fiduciário e o Banco
Bradesco S.A., na qualidade de banco mandatário, em observância ao disposto no artigo 66-B,
da Lei no 4.728/65, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei no 10.931/04.
Cláusulas restritivas
De acordo com o contrato de financiamento, as controladas Armazém Mateus e Mateus
Supermercados obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena
de ter decretado o vencimento antecipado da dívida:
a)

Apuração anual, dentro do período de amortização da dívida, da dívida líquida pelo
“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)”, a qual deve
obedecer ao limite de 2 a 2,5 vezes%.

b)

Outras condições contratuais tais como aplicação do recurso no centro de distribuição e
abastecimento do mesmo com estoques, entre outros.
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, as controladas cumpriram com os referidos
“covenants”, quando aplicáveis.
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Vencimento das parcelas de longo prazo
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as parcelas de longo prazo possuíam os
seguintes vencimentos:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2019

-

-

44.857

2020

-

43.019

47.625

2021

64.292

67.556

47.625

2022

94.056

48.056

28.125

2023

90.815

44.815

32.917

2024

82.667

36.667

-

2025

75.165

53.610

-

A partir de 2026

66.611

-

-

473.606

293.723

201.149

Total

14. Obrigações trabalhistas
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Salários a pagar

39.659

32.665

27.186

Provisão de férias

70.587

56.959

48.650

Rescisões a pagar

283

641

676

Contribuição sindical

176

86

83

14.305

13.565

11.598

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

2.493

1.725

1.596

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

4.603

4.066

3.517

132.106

109.707

93.306

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher

Total

15. Obrigações tributárias
Combinado

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
PIS e Cofins retido na fonte
PIS e Cofins a recolher

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

47.701

36.477

30.462

383

389

360

3.303

6.386

4.095

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

8.246

3.644

6.175

Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)

3.008

1.347

2.251

Outros

1.424

3.028

6.796

297

220

211

64.362

51.491

50.350

Imposto Sobre Serviços (ISS)
Total

412
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16. Passivo de arrendamento
A amortização do passivo de arrendamento se dá pelo tempo total de contrato de arrendamento firmado
entre a Companhia e o arrendador (parte relacionada vide Nota Explicativa no 18), pelo prazo de 15 anos.
A movimentação do arrendamento a pagar, durante o exercício findo em
31 de dezembro de 2019, foi a seguinte:
%
taxa média ponderada de
deprec. a.a.

Saldo em
01/01/2019
Combinado

Saldo em
Adições

Baixas

31/12/2019
Combinado

Custo
Passivo de Arrendamento
(-) Juros a Apropriar

40,75

Total
Circulante
Não circulante

441.486

330.312

(85.855)

685.843

(160.257)

(140.066)

20.850

(279.473)

281.229

190.146

(65.005)

406.370

58.310

69.083

162.919

337.287

Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de
vencimento:
Ano de vencimento

Combinado

2021

82.842

2022

35.881

2023

33.637

2024

31.239
272.904

2025 em diante

(119.216)

Juros embutidos

337.287

Total

O indicativo do direito potencial de PIS e Cofins a recuperar, não mensurados nos fluxos de caixa dos
arrendamentos, estão demonstrados abaixo:
Nominal
Fluxo de caixa

Ajustado valor presente

Consolidado

Contraprestação do arrendamento
PIS/Cofins potencial (9,25%)
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Consolidado

771.697

406.370

71.382

37.589

41

Os efeitos inflacionários no período de comparação com o fluxo real, utilizando a taxa do IGPM estimado
pela FGV para 2019 de 4,3% representam os seguintes montantes:
Consolidado
Fluxo real

31/12/2019

Consolidado
Fluxo real

31/12/2019

Direito de uso

479.476

Passivo de arrendamento

Depreciação

(63.428)

Despesa financeira

Fluxo inflacionado

685.843
(279.473)

408.048

406.370

Consolidado

Consolidado

31/12/2019

Fluxo inflacionado

31/12/2019

Direito de uso

500.093

Passivo de arrendamento

Depreciação

(66.155)

Despesa financeira

715.334
(291.490)

433.938

423.844

Os ativos para os quais não foram aplicados os requisitos dos itens 22 a 49 do CPC 06 (R2) –
Arrendamento, sendo arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos de baixo valor, geraram impacto
no resultado conforme abaixo:
Consolidado
01/01 a 31/12/2019
Aluguel de imóveis

01/01 a 31/12/2018

(52.295)

124.952

(52.295)

(124.952)

17. Tributos parcelados
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Parcelamento de ICMS (a)

1.332

1.150

1.376

Parcelamento REFIS (b)

3.179

4.147

1.050

326

427

247

Parcelamento IRPJ (d)

1.046

1.437

232

Total

5.883

7.161

2.905

Circulante

1.269

636

119

Não circulante

4.614

6.525

2.786

Total

5.883

7.161

2.905

Parcelamento tributos federais (c)

414

42

415

145

3.174

Total não circulante

1.440

231

65

956

4.614

926

275

2.672

741

1.269

120

51

507

591

Total

4.464

1.039

285

2.510

630

462

40

41

153

228

Valor do
principal

2018

2.061

347

88

1.407

219

174

11

13

77

73

Multas e
Juros

6.525

1.386

373

3.917

849

636

51

54

230

301

Total

2.024

175

180

670

999

86

6

8

29

43

Valor do
principal

2017

33

3

2

14

14

762

48

57

337

320

Multas e
Juros

119

9

10

43

57

Não há garantias ou arrolamento de bens relacionados aos parcelamentos de tributos da Companhia e suas controladas.

(d) No ano de 2011, foram realizados parcelamentos de IRPJ, cujo vencimento final é em agosto de 2030, em 180 parcelas.

(c) No ano de 2011, foram realizados parcelamentos de IRPJ, cujo vencimento final é em agosto de 2030, em 180 parcelas. No ano de 2017 foi realizado um
parcelamento de tributos federais, cujo vencimento final é em abril de 2027, com 120 parcelas.

(b) No ano de 2014 o Mateus Supermercados aderiu ao REFIS, instituído pela Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, cujo vencimento é em fevereiro de 2032, com 175
parcelas. No ano de 2017 foi realizado um parcelamento de tributos federais, cujo vencimento final é em abril de 2027, com 120 parcelas.

43

2.786

223

237

1.007

1.319

Total

(a) Em 2019 foram realizados parcelamentos de ICMS em 36, 48 e 60 parcelas, cujo vencimento estão para 2022, 2023 e 2024 respectivamente. No ano de 2018 foram
realizados parcelamentos de ICMS, cujo vencimento final é em agosto de 2022, com 48 parcelas.

210
695

Parcelamento IRPJ (d)

Parcelamento REFIS (b)

Parcelamento tributos
federais (c)

553
1.716

Parcelamento de ICMS (a)

Não circulante
188

355

914

Total circulante

24

96

12

39

174

Parcelamento IRPJ (d)

Parcelamento REFIS (b)

2019
Multas e
Juros

Parcelamento tributos
federais (c)

446
333

Parcelamento de ICMS (a)

Circulante

Valor do
principal

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2021

758

1.101

685

2022

734

1.073

668

2023

433

678

422

2024

395

565

352

2025

395

565

352

A partir de 2026

1.899

2.543

307

Total

4.614

6.525

2.786

18. Partes relacionadas
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativo não circulante
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (b)

62.908

62.908

-

Mateus Eletrônica Ltda. (c)

3.987

4.337

3.597

Invicta Prod. Farmacêuticos Ltda

2.018

-

-

It Happens Ltda. (a)

1.827

1.250

1.919

70.740

68.495

5.516

Mateus Locações e Empreendimentos Ltda. (d)

78.578

83.078

28.137

Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda. (e)

19.186

2.900

2.000

216

6.130

6.075

97.980

92.108

36.212

390.250

-

-

29.388

30.667

26.998

19.510

-

-

Total
Passivo não circulante

Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (f)
Total
Passivos de arrendamentos
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (g)
Despesas de aluguel
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda.
Despesas financeiras de arrendamento
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.

(a) It Happens Ltda.
O saldo refere-se aos títulos em aberto da prestação de serviços da It Happens Ltda. sem incidência
de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 2020.
(b) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo refere-se aos títulos a receber pelo Armazém Mateus S.A. sem incidência de juros.
O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para ano de 2020.
(c) Mateus Eletrônica Ltda.
O saldo refere-se aos títulos a receber do Supermercado por vendas efetuadas à Mateus Eletrônica
Ltda. sem incidência de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o
ano de 2020.
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(d) Mateus Locações e Empreendimentos Ltda.
O Armazém faz sua própria logística e distribuição e se utilizava de veículos locados da Mateus
Locações. A Companhia deixou de realizar locação de veículos desde 2013 O vencimento do
referido saldo está previsto contratualmente para 2020.
(e) Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda.
O saldo composto com o Armazém Mateus S.A. onde o mesmo é abastecido especialmente nos
produtos de fraldas. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de
2020; com o Mateus Supermercados S.A. tratando-se de um empréstimo concedido pela Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda. sem incidência de juros. O vencimento do referido saldo está previsto
contratualmente para o ano de 2020. Não há incidência de juros.
(f) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo composto se refere ao aluguel dos imóveis locados pela Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda. ao Armazém Mateus S.A. para realização de suas atividades operacionais
por meio de contrato de locação. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para
2020; e referente ao aluguel dos imóveis locados pela Tocantins Part. e Empreendimentos Ltda.
ao Mateus Supermercados S.A. para realização de suas atividades operacionais por meio de
contrato de locação. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para 2020.
Não há incidência de juros. O valor registrado como passivo de arrendamento também é um saldo a
ser pago à Tocantins.
(g) Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda.
O saldo composto se refere ao Aluguel CPC 06 (R2) que iniciou em 2019 dos imóveis locados pela
Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. ao Armazém Mateus S.A. e Mateus
Supermercados S.A para realização de suas atividades operacionais por meio de contrato de
locação.
Remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia e suas controladas.
A Holding não possui conselho de Administração e, portanto, não há valores a serem apresentados.
Adicionalmente o conselho fiscal e diretores da Holding não foram remunerados nos exercícios
apresentados. A remuneração paga aos administradores e diretores apresentados abaixo, trata-se
de remunerações realizadas pelas investidas e foi consolidado conforme demonstrado na tabela a
seguir:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Remunerações de curto prazo a diretores e administradores

404

831

118

Total

404

831

118

19. Provisão para riscos
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões
tributárias, cíveis e tributárias. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos,
análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tributárias, com base na experiência
anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu, em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017,
provisão para as causas com expectativa de perda considerada provável.
a)

A provisão para contingências e riscos, em 31 de dezembro, classificados como perda provável,
está apresentada a seguir:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Trabalhistas, cíveis e tributários

15.088

2.922

2.922

Total

15.088

2.922

2.922
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A seguir a movimentação das provisões:
Trabalhistas

Tributarias

Cíveis

Saldos em 01 de janeiro de 2017

Total

6.683

485

1.235

8.403

(4.626)

-

(855)

(5.481)

2.057

485

380

2.922

-

-

-

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

2.057

485

380

2.922

Movimento

9.347

1.959

860

12.166

11.404

2.444

1.240

15.088

Movimento
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Movimento

Saldos em 31 de dezembro de 2019

A Companhia e suas controladas também figuram como parte em alguns processos judiciais
trabalhistas e cíveis que surgem no curso normal de suas operações, dos quais seus
consultores jurídicos estimam as chances de perda como possíveis e remotas.
Em 31 de dezembro de 2019, o valor das causas dos processos com possibilidade de perda
possível, portanto não objeto de provisionamento, monta em R$7.176, R$ 11.354 em 31 de
dezembro de 2018 e R$ 11.265 em 31 de dezembro de 2017.
As empresas do Grupo tem um certo número de processos administrativos e tributários
decorrentes de reclamações e auto de infração decorrentes de auditorias fiscais. As principais
causas de processos da qual as empresas do Grupo figuram como uma das partes, estão
descritos a seguir:


Trabalhistas
As empresas do Grupo são partes em sua maioria de processos relacionados a assuntos
trabalhistas originados a partir de procedimentos administrativos iniciados por exfuncionários, órgãos públicos, terceirizados e etc. A maioria dos processos originam-se por
conta de reclamações sobre a jornada de trabalho, acidentes de trabalho e demandas
relacionadas a comprovações de cumprimento da legislação trabalhista.



Cíveis
O Grupo é parte de processos originados por meio de desentendimentos ocorridos no
interior das lojas, causando aos clientes danos, seja eles materiais ou morais.



Tributários
O Grupo é parte constante de auditorias fiscais e através destas, é notificada através de
autos de infração ocasionados por divergências de informações emitidas aos órgãos
públicos responsáveis.

Depósitos judiciais – ativos não circulantes
A Companhia e suas controladas mantêm depósitos judiciais vinculados às provisões
trabalhistas, cíveis e tributárias, os quais estão assim demonstrados:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Trabalhistas, cíveis e tributárias

11.912

9.993

4.011

Total

11.912

9.993

4.011
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20. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 é de R$911.201 e está
representado por 911.201.000 ações nominativas, no valor de R$1,00 cada uma.
31/12/2019, 31/12/2018 e 31/12/2017

%

Ações
Ilson Mateus Rodrigues

621.169.350

54,29

Maria Barros Pinheiro

423.571.364

37,02

Ilson Mateus Rodrigues Junior

48.169.515

4,21

Denílson Pinheiro Rodrigues

48.169.515

4,21

Jesuíno Martins Borges Filho

3.089.256

0,26

1.144.169.000

100

Total

b)

Apuração dos dividendos e destinação do lucro
31/12/2019
Lucro líquido do exercício

365.747

(-) Constituição da reserva legal (5%)

(18.287)

31/12/2018
325.345
(16.267)

31/12/2017
211.755
(10.588)

Lucro líquido do exercício após constituição de
reserva legal

347.460

309.078

201.167

Dividendo mínimo obrigatório (25%)

86.865

77.270

50.292

Conforme assembleia realizado no dia 18 de março de 2020, os sócios em comum acordo
resolvem pela não distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, destinando os mesmos para
melhorias e expansão das atividades econômicas do Grupo.
De acordo com o estatuto do Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., do
resultado apurado no exercício, 5% serão aplicados na constituição de reserva legal, a qual não
excederá o limite de 20% do capital social, conforme determinação da Lei no 6.404/76. Depois
disso, os resultados do exercício social serão distribuídos entre os acionistas, na forma abaixo:
(i)

25% para o pagamento de dividendos aos acionistas, ajustados nos termos da Lei no
6.404/76.

(ii) O saldo restante deverá ter sua destinação conforme estabelecido pela Assembleia Geral.
c)

Adiantamento para futuro aumento de capital e integralização de capital
Em 31 de dezembro de 2018, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos
para futuro aumento de capital:
(i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 24 de janeiro de 2018,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresa
Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda., no montante de R$ 33.800, o qual reflete os
valores de livros do patrimônio líquido nessa investida na data da transação, uma vez que a
operação foi efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico
e sob controle comum.
Ver divulgação adicional na Nota Explicativa de investimentos no 11.

(ii) Adiantamento para futuro aumento de capital na controlada Armazém Mateus S.A., em 31
de março de 2018, no montante de R$ 58.355, em espécie, os quais serão integralizados
ao capital social na próxima assembleia geral ordinária.

419

47

Em 31 de dezembro de 2019, o acionista Ilson Mateus realizou os seguintes adiantamentos
para futuro aumento de capital:
(i)

Adiantamento para futuro aumento de capital na Companhia, em 13 de junho de 2019,
através da cessão de direitos das ações que o acionista Ilson Mateus detinha na empresas
Indústria Blanco Ltda., no montante de R$ 10.256, o qual reflete os valores de livros do
patrimônio líquido dessa investida na data da transação, uma vez que a operação foi
efetuada entre partes relacionadas pertencentes ao mesmo grupo econômico e sob controle
comum. A Indústria Blanco Ltda. foi constituída em 13 de junho de 2019, tendo um aporte
de capital do acionista Ilson Mateus em dinheiro no montante de R$10.256.

21. Imposto de renda e contribuição social
a)

Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia fez jus ao registrado de impostos diferidos ativos
líquidos no montante de R$ 14.496, R$ 8.946 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 7.259 em 31 de
dezembro de 2017, calculados sobre diferenças temporariamente não dedutíveis, a alíquota
combinada de 34%. A Companhia optou por realizar a baixa do imposto diferido ativo a que faz
jus por não haver perspectivas de lucros tributáveis.

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017
17.057

22.876

22.017

Provisão para não realização de estoques

4.673

1.443

1.443

Provisão para riscos cíveis e trabalhistas

15.087

2.852

2.852

Total

42.636

26.312

21.352

Imposto de renda e contribuição social
sobre diferença fiscal temporária (34%)

14.496

8.946

7.259

(-) Baixa de IR e CSLL diferidos

(14.496)

Total de IR e CSSL diferidos contabilizados

-

-

-

8.946

7.259

As controladas da Companhia, Armazém Mateus e Mateus Supermercados, tem gozado de
incentivos fiscais em suas operações, cujos incentivos têm sido excluídos da tributação do
imposto de renda e da contribuição social nos respectivos exercícios fiscais do reconhecimento
destes incentivos. Em linha com a lei complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, todos os
incentivos e benefícios fiscais passaram a ser considerados como subvenção para investimento,
sendo a sua tributação diferida até a distribuição destes valores aos acionistas da Companhia.
Para maiores detalhes ver Nota Explicativa no 26.
Nas controladas Armazém Mateus e Supermercados Mateus, no período de 2013 a 2019 foram
gerados por esses incentivos lucros no montante de R$2.346.456, caso esses valores fossem
distribuídos e, desta forma, a tributação seria devida, o imposto de renda e contribuição social
seria de aproximadamente R$ 797.795. A Companhia, não tem expectativa de distribuição
destes valores e, portanto, nenhum reconhecimento de imposto de renda diferido passivo foi
realizado nas demonstrações financeiras.
Na controlada Armazém Mateus, em 31 de dezembro de 2019, a controlada possui prejuízo
fiscal, base negativa para contribuição social no montante de R$937.441, sobre os quais a
Administração optou por não registrar imposto de renda e contribuição social diferidos devido à
ausência de perspectiva de lucro tributável futuro suficiente para a realização do ativo em
função do histórico de montantes de subvenção fiscal ser superior ao histórico de lucro
tributável.
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b)

Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a
seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal:
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social

381.253

328.793

(129.626)

(111.790)

-

3.274

197.982

Imposto de renda e contribuição social à
alíquota de 34%

(67.314)

Diferenças temporárias e permanentes:
IR e CSLL presumidos
Adições permanentes
Subvenção fiscal
Outras adições e exclusões permanentes
IR e CS diferidos não constituídos sobre
diferenças
Prejuízos fiscais não constituídos

5.480

7.479

-

(357)

160.311

146.533

141.618

(1.239)

811

(4.320)

(5.526)

-

-

(39.737)

(43.767)

(82.104)

Prejuízo acumulado 30%

1.778

-

-

(-) Baixa/adição de IR e CSLL diferidos

(8.946)

1.491

1.828

(15.506)

(3.448)

(5.169)

Total de IR e CSLL sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Total da receita com Imposto de renda e
contribuição social

(6.560)

(5.135)

(5.807)

(8.946)

1.687

638

(15.506)

(3.448)

(5.169)

22. Receita líquida de vendas
Combinado
31/12/2019
Mercadoria de revenda
Serviços prestados

31/12/2018

31/12/2017

9.786.570

8.374.381

6.993.705

16.405

8.602

2.624

(-) Deduções da receita:
ICMS

(896.963)

(746.125)

(605.067)

Cofins

(536.995)

(480.650)

(419.259)

PIS

(116.264)

(104.214)

(90.966)

ISS

(755)

(459)

-

(139.312)

(136.154)

(78.047)

Devoluções e bonificações
Total

8.112.686

6.915.381

5.802.990

Impostos incidentes sobre vendas consistem, principalmente, de ICMS (alíquota de 0% a 30%),
contribuições relacionadas ao PIS (alíquota de 0% ou 1,65%) e à Cofins (alíquota de 0% ou 7,6%).
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23. Despesas por natureza
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e das
Acordos CComerciais recebidos de fornecedores, das variações nos estoques e dos custos de logística.
A Acordo Comercial recebida de fornecedores é mensurada com base nos contratos e acordos
assinados entre as partes. O custo das vendas inclui o custo das operações de logística administradas
ou terceirizadas pela Companhia e por suas controladas, compreendendo os custos de armazenamento,
manuseio e frete incorridos até a disponibilização da mercadoria para venda. Os custos de transporte
estão incluídos nos custos de aquisição.
Despesas com vendas
As despesas com vendas compreendem todas as despesas das lojas, tais como salários, marketing,
ocupação, manutenção, despesas com administradoras de cartão de crédito, etc. Os gastos com
marketing referem-se às campanhas publicitárias para cada segmento em que o Grupo atua.
Os principais meios de comunicação utilizados pelo Grupo são: rádio, televisão, jornais e revistas, tendo
seus valores de Acordo Comercial reconhecidos no resultado do exercício no momento de sua
realização.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas correspondem às despesas indiretas e ao custo das unidades
corporativas, incluindo compras e suprimentos, tecnologia da informação e atividades financeiras.
Combinado
31/12/2019
Custo da revenda

31/12/2018

31/12/2017

(6.473.063)

(5.487.582)

Bonificações e verbas

502.833

414.185

305.273

Despesas com pessoal

(811.596)

(685.232)

(615.539)

Acordos trabalhistas

(4.542.636)

(2.971)

(2.242)

(3.429)

Depreciação e amortização

(86.535)

(80.683)

(77.837)

Depreciação de arrendamento

(63.428)

Água, luz e telefone

(88.098)

(69.280)

(58.031)

Fretes e transportes

(91.905)

(70.352)

(79.125)

Material de consumo

(65.331)

(64.477)

(53.226)

(2.146)

-

-

(136.219)

(111.096)

(81.583)

Impostos e taxas

(9.116)

(10.738)

(14.854)

Seguros

(1.928)

(1.744)

(2.671)

Viagens e treinamentos

(33.317)

(31.024)

(13.565)

Aluguéis e condomínios

(55.899)

(123.365)

(106.568)

Manutenções

(42.339)

(30.891)

(23.826)

Publicidade e propaganda

(20.362)

(22.048)

(20.143)

(113.373)

(86.644)

(96.916)

Total

(7.594.793)

(6.463.213)

(5.484.676)

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas

(5.970.230)

(5.072.216)

(4.256.305)

Despesas com vendas, administrativas e gerais

(1.624.563)

(1.390.997)

(1.228.371)

Total

(7.594.793)

(6.463.213)

(5.484.676)

Provisão para obsolescência e quebras
Serviços prestados

Despesas gerais
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24. Resultado financeiro
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Receitas financeiras
Juros sobre títulos recebidos

41.549

19.225

Deságio do precatório

15.011

-

79

3.565

1.592

2.542
1.580

Juros sobre aplicações financeiras
Descontos financeiros obtidos

11.399

3.322

11.139

Outras receitas financeiras

10.527

-

64

Total de receitas financeiras

73.974

31.956

15.664

Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

(299)

(144)

(1.261)

Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures

(57.287)

(56.681)

(65.982)

Juros passivos

(18.729)

(1.671)

(520)

(185)

(89)

-

Despesas financeiras de arrendamento

(20.850)

-

-

Despesas bancárias

(19.545)

(15.485)

(21.142)

(8.243)

(2.530)

(7.942)

Variações monetárias passivas

-

(301)

-

Outras despesas financeiras

-

(16.145)

(12)

(64.673)

(53.255)

(36.866)

(4.968)

(6.058)

(6.643)

Total de despesas financeiras

(194.779)

(152.359)

(140.368)

Total do resultado financeiro

(120.805)

(120.403)

(124.704)

Juros com parcelamento

Perda financeira

Percentual de cartão de crédito
Descontos concedidos

25. Subvenções governamentais
A controlada Armazém Mateus S.A. é beneficiária do Termo de Acordo de Regime Especial – ICMS
conforme Decreto no 19.714/2014 da SEFAZ - MA.
O benefício consiste na utilização de crédito presumido da redução da base de cálculo do ICMS,
que resulte em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão nas operações de venda
em operações internas e interestaduais.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a controlada fez jus a R$ 448.167 em subvenções
estaduais (31 de dezembro de 2018: R$421.032).
Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada
com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições do
CPC 07. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais
argumentos:
(a) Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e
deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no
patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados.
(b) Subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita
quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A subvenção,
dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao
longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de
compensação.
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(c) Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é lógico
registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal,
como receita na demonstração do resultado.

26. Instrumentos financeiros
a)

Políticas e categorias dos instrumentos financeiros
A Companhia entende que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas
demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, são substancialmente similares aos que
seriam obtidos se fossem negociados no mercado, e a Administração entende que os valores
registrados se aproximam de seu valor justo. A seleção dos ativos e passivos apresentados
nesta Nota Explicativa ocorreu em razão de sua relevância.
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas
datas de vencimento de cada uma das operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da
B3. Dessa maneira, no cenário provável (i) não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos
financeiros. Para os cenários (ii) e (iii), para efeito exclusivo de análise de sensibilidade,
considerou-se, conforme determinado nas normas editadas pela CVM, uma deterioração de 25%
e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco, até um ano dos instrumentos financeiros. A
Companhia divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros derivativos, os
instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise
de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários mencionados.
A classificação dos principais instrumentos financeiros da Companhia é apresentada conforme a
seguir:
Combinado
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Caixa e equivalente de caixa

406.905

271.909

168.947

Contas a receber

804.165

807.404

604.741

Partes relacionadas

70.740

68.495

5.516

Aplicações financeiras

14.608

21.183

20.820

1.296.618

1.168.991

800.024

Empréstimos e financiamentos

404.341

464.446

362.767

Debêntures

504.109

330.987

241.639

97.980

92.108

36.212

553.543

703.372

593.487

1.559.973

1.590.913

1.234.105

Ativos financeiros – custo amortizado

Total
Passivos financeiros mensurados pelo custo
amortizado

Partes relacionadas
Fornecedores
Total

b)

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem aos riscos financeiros e regulatórios. O programa de
gestão de risco global da Companhia considera na imprevisibilidade dos mercados financeiros e
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Durante
o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não celebrou contratos que
possam ser considerados como instrumentos derivativos.
A gestão de risco é realizada pelo setor financeiro da Companhia, segundo as políticas
aprovadas pela Diretoria. O setor financeiro da Companhia identifica, avalia e protege a
Companhia contra eventuais riscos financeiros. A Diretoria estabelece princípios para a gestão
de risco global, bem como para áreas específicas.
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i)

Risco de mercado
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas aos
empréstimos e financiamentos captados no mercado.
Risco de crédito
O risco surge da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas resultantes da escolha
dos ativos para compor a carteira de investimentos, na capacidade financeira das
contrapartes dos contratos de derivativos e da dificuldade de recebimento na liquidação de
vendas e pelo não cumprimento de obrigações pela entrega de bens ou serviços pagos
através de adiantamento a fornecedores.
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo contas a receber em
aberto.

ii)

Risco de vencimento antecipado de empréstimos e financiamentos
Risco proveniente do descumprimento de cláusulas contratuais restritivas, presentes nos
contratos de debêntures da Companhia, as quais estão mencionadas na Nota Explicativa no
14.

iii) Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos
suficientes para cumprir com seus compromissos em função de prazos de
realização/liquidação de seus direitos e obrigações. Para administrar a liquidez do caixa,
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela
são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre três e
cinco anos

Acima de
cinco anos

161.359
30.503

150.860

78.536

13.586

158.348

248.647

66.611

553.543

-

-

-

-

97.980

-

-

184.467

170.040

93.477

16.462

37.264

110.575

129.538

53.610

703.372

-

-

-

-

92.108

-

-

110.151

122.202

100.718

29.696

40.490

92.482

108.667

-

593.487

-

-

-

-

36.212

-

-

Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Partes relacionadas
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c)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a Administração pode, ou propõe,
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir,
por exemplo, o nível de endividamento.
Índice de endividamento
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no
índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como
percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial),
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no
balanço patrimonial, com a dívida líquida.
O índice de endividamento no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de 2018 e
de 2017 é o seguinte:
31/12/2019

31/12/2017

Dívida

908.450

795.433

604.406

Caixa e equivalentes de caixa

(406.905)

(271.909)

(168.947)

Títulos e valores mobiliários

(14.608)

Dívida líquida
Patrimônio líquido
Índice de endividamento líquido

d)

31/12/2018

(21.183)

(20.820)

486.937

502.341

414.639

1.991.940

1.649.565

1.278.020

0,24

0,30

0,32

Risco de taxa de juros
i)

Análise de sensibilidade para exposição de taxa de juros

Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido às variações nas taxas de juros de mercado. A Companhia
possui exposição às taxas de juros em suas aplicações financeiras equivalentes de caixa e nos
títulos e valores mobiliários, vinculados ao CDI e empréstimos e financiamentos vinculados à
TJLP. Foram realizadas análises de sensibilidade em relação a possíveis variações nesta taxa
de juros.
Na data de encerramento do exercício findo, a Administração estimou cenários de variação na
CDI e TJLP. Para o cenário atual, foram utilizadas as taxas vigentes na data de encerramento
do período findo e para provável foram utilizadas taxas de acordo com as expectativas de
mercado.
Tais taxas foram estressadas com aumento e redução em 25% e 50%, servindo de parâmetro
para os testes de sensibilidade dos cenários adversos, conforme demonstrado abaixo.
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Juros sobre
empréstimos (TJLP
+ 15,10%)
17,65%

345.667

Saldo de
empréstimos para
capital de giro
293.810

8,80%
2,55%

TJLP projetada

64.724

Saldo de
financiamentos
para investimento
em máquinas e
equipamentos FINAME (BNDES)

Juros sobre
financiamento (TJLP
+ 6,25%)

1,83%

CDI projetado

59.489

100%

Taxa média (% do
CDI)
100%

14.875

14.608

Saldo de
aplicações
financeiras

100%

114.205

1,83%

100%

112.153

Cenário I
(-50%)

CDI projetado

Taxa média (% do
CDI)

caixa)

Saldo de
aplicações
financeiras
(equivalentes de

Cenário
atual

Simulação com expectativa do CDI e TJLP projetados, conforme abaixo:

18,92%

349.399

3,82%

10,07%

65.480

2,74%

100%

15.008

2,74%

100%

115.226

Cenário II
(-25%)

20,19%

353.130

5,09%

11,34%

66.235

3,65%

100%

15.141

3,65%

100%

116.247

Cenário
provável

21,46%

356.862

6,36%

12,61%

66.991

4,56%

100%

15.274

4,56%

100%

117.267

Cenário III
(+25%)

22,74%

360.622

7,64%

13,89%

67.752

5,48%

100%

15.409

5,48%

100%

118.299

Cenário IV
(+50%)
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4,62%
2,55%

TJLP projetada

516.964

Saldo de
debêntures
504.109

2,55%

TJLP projetada

Juros sobre
debêntures (TJLP +
2,07%)

3,96%

Juros sobre “leasing”
(TJLP + 1,41%)

2,55%
53.063

51.042

Saldo de “leasing”

Cenário I
(-50%)

TJLP projetada

Cenário
atual

3,82%

5,89%

523.366

3,82%

5,23%

53.711

3,82%

Cenário II
(-25%)

5,09%

7,16%

529.768

5,09%

6,50%

54.360

5,09%

Cenário
provável

6,36%

8,43%

526.170

6,36%

7,77%

55.008

6,36%

Cenário III
(+25%)

7,64%

9,71%

542.623

7,64%

9,05%

55.661

7,64%

Cenário IV
(+50%)
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Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros

Os níveis de hierarquia de valor justo de 1 a 3 se baseiam no grau com base no qual o valor
justo é observável:


As mensurações do valor justo do Nível 1 são aquelas resultantes dos preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos;



As mensurações do valor justo do Nível 2 são aquelas resultantes de outras
informações que não sejam os preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, seja direta (por exemplo, como preços) ou indiretamente (por
exemplo, resultante dos preços); e



As mensurações do valor justo do Nível 3 são aquelas resultantes de técnicas de
avaliação que incluem informações do ativo ou passivo que não se baseiam em dados
observáveis de mercado (informações não observáveis).

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da
Companhia equivalem, em 31 de dezembro de 2019, aproximadamente, aos seus valores
de mercado e estão devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e perdas são
reconhecidos no resultado à medida que são auferidos e incorridos. Os instrumentos
financeiros apresentados nessa demonstração financeira foram classificados como nível 3
na hierarquia de valor justo.
A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos.

27. Resultado por ação
a)

Política contábil
A Companhia apresenta dois métodos de cálculo do resultado por ação: (i) lucro (prejuízo)
básico; e (ii) lucro (prejuízo) diluído. O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado com base no
número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício, exceto as ações emitidas
para pagamento de dividendos e ações em tesouraria. O lucro (prejuízo) diluído leva em
consideração o número médio ponderado de ações em circulação durante o exercício,
a participação de seus acionistas em exercícios futuros, tais como as opções de ações que,
se exercidas pelos seus detentores, aumentarão o número de ações ordinárias e/ou
preferenciais da Companhia, diminuindo o lucro por cada ação.

b)

Quadro de resultado por ação
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos
detentores de ações e a média ponderada das ações em circulação utilizada para calcular o
lucro (prejuízo) básico e diluído por ação excluindo as ações compradas pela Companhia e
mantidas como ações em tesouraria em cada exercício apresentado.
Para o cálculo do resultado por ação, foi considerado a atual composição de ações ordinárias
para o exercício comparativo, conforme requerido pelo CPC 41 – Resultado por ação, mantendo
o denominador básico e diluído em bases comparativas.

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação
Lucro líquido básico por ação - R$
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2019

2018

2017

365.747

325.345

192.813

1.144.169

1.064.228

1.051.808

0,31

0,30

0,18
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28. Seguros
A Companhia e suas controladas possuem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As
coberturas foram contratadas pelas partes relacionadas Armazém Mateus e Mateus Supermercados,
pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Tipo de seguro

Valor segurado

Prêmio

438.751

2.097

Risco operacional

Vigência
2

de dezembro de 2022

29. Transações que não afetaram caixa
31/12/2019
Reconhecimento inicial - ativos de direito de uso

31/12/2018

31/12/2017

441.486

-

-

Adiantamento para futuro aumento de capital com investimento

-

76.151

13.520

Dividendos propostos e não distribuídos

-

73.361

-

30. Evento subsequente
(a) Impactos Covid-19
O COVID-19 foi descoberto em dezembro de 2019 na China e chegou a diversos países rapidamente,
sendo declarada pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O impacto da doença se refletiu também na atividade econômica, que sofreu e ainda vem sofrendo
perdas significativas. Diante disso, as empresas ficaram expostas a uma série de riscos estratégicos e
operacionais, como atrasos ou interrupção do fornecimento de matérias-primas, mudanças nas
demandas de clientes, aumento de custos, insuficiências logísticas que levam a atrasos em entregas,
questões de saúde e segurança de funcionários, força de trabalho insuficiente e desafios referentes á
importação e exportação de produtos.
Face ao cenário apresentado, a Companhia mantém monitoramento constante sobre a evolução do tema
tomando medidas bem como as descritas abaixo, e até o momento não houve expectativas de impactos
nas operações da companhia.


Implementação de medidas de segurança, a fim de salvaguardar a saúde dos clientes e de seus
funcionários seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os decretos
estaduais.



Negociações de prazos e preços com fornecedores visando um melhor relacionamento no cenário de
pandemia com o intuito de conter o aumento de preços dos produtos a serem repassados aos
clientes.



Abastecimento constante dos centros de distribuições e lojas, aumento dos esforços na melhoria do
“Mateus APP” com a implementação do sistema de entregas “Delivery”.

Face ao cenário de pandemia as observou-se um aumento significativo e atípico no fluxo de clientes e
vendas em relação ao mesmo período de 2019, sendo de 24,25% no Varejo e 21,61% no Atacado.
Observou-se um maior impacto no setor de Eletro pois durante a pandemia conforme decretos de cada
estado as lojas permaneceram fechadas.
A companhia avaliou estimativas contábeis e verificou que não havia necessidade de adotar novos
critérios além dos que já eram adotados pela mesma, a exemplo das provisões de perda em estoque,
provisão para devedores duvidosos ou possíveis impactos de impairment.
Foram avaliadas novas medidas para o setor financeiro de em especial o contas a pagar e a receber por
intermédio do setor de cobrança onde foi avaliado os prazos dados ao clientes e taxas de juros.
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Ao todo a companhia chegou à conclusão que apesar da magnitude da pandemia e dos impactos
causados, não houve a necessidade de registro de efeitos que afetem significativamente as informações
e a continuidade das operações da mesma. Conforme a evolução será mantido o monitoramento
constante da situação e divulgação de novas medidas caso necessário.
(b) Alteração razão social da Holding e estrutura societária
Em 13 de junho de 2019, através da cessão de direitos das ações do acionista controlador, as empresas
Indústria Blanco Ltda.e Braslub Distribuidora Ltda. deixaram de serem investidas controladas da Exitus
Holding S.A.. Adicionalmente em 30 de junho de 2020, a razão social da Exitus Holding S.A. foi alterada
para Grupo Mateus S.A. e através de cessão de crédito de ações do acionista controlador , as empresas
Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda e Posterus Supermercados Ltda passaram a ser
investidas controladas da Holding do Grupo.
(c) Contrato de condições gerais para a prestação de garantia
Em 16 de setembro de 2020 as investidas Mateus Supermercado S.A e Armazém Mateus S.A. firmaram
contrato sobre condições gerais para a prestação de garantia com a empresa Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda, onde regularam os termos e condições para a prestação de Garantias por
ambas as partes, de forma a garantir o cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais ou
acessórias (inclusive todos os ônus, juros, multas, taxas, tributos, encargos e demais despesas)
assumidas pelas partes perante a credores (“Obrigações Garantidas”). Ficou acordado que as partes se
comprometem periodicamente apurar o saldo devedor total das Obrigações Garantidas por cada Parte e
sobre esta diferença apurada será devida uma remuneração à taxa de 1% (um por cento) ao ano, como
contraprestação as obrigações garantidas. A Remuneração deverá ser revista anualmente e ajustada,
conforme necessário, para refletir as taxas usualmente praticadas pelo mercado para esse tipo de
operação. O pagamento da Remuneração será devido enquanto as Obrigações Garantidas não forem
integralmente quitadas e/ou enquanto a Parte Garantidora permanecer na qualidade de garantidora das
respectivas Obrigações Garantidas.

31. Autorização para emissão das demonstrações financeiras
A Diretoria da Companhia autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras em 17 de
setembro de 2020.
*
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10.830.108/0006-70
03/06/2020
Auditoria das demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, de 2018 e de 2019 e
semestre findo em 30 de junho de 2020, bem como revisão das informações financeiras intermediárias referentes ao trimestre
findo em 31 de março de 2020, assim como a emissão de Cartas de Conforto no âmbito da oferta pública inicial de ações de
emissão da Companhia.
Não aplicável, considerando que não foram pagos quaisquer valores aos auditores no último exercício social.
Não aplicável.
Não aplicável.

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

Daniel Menezes Vieira

03/06/2020

910.094.056-91
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Praça Carlos Chagas, 49, 4º Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30170-020,
Telefone (31) 3289600, e-mail: daniel.vieira@br.gt.com

Endereço

Grant Thornton Auditores Independentes

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

1127-4

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHLWHPIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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0,159444
0,16

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

297.176.000,00

Resultado Líquido

1,242688

1.297.468.000,00

Resultado Bruto

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

5.124.041.000,00

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

1.863.829.196

5.130.344.475,00

Ativo Total

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

2.316.158.648,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

0,37

0,370603

2,139250

911.201.039

337.694.900,00

2.082.397.900,00

8.035.545.000,00

4.121.336.231,05

1.949.287.051,05

Exercício social (31/12/2019)

0,33

0,327764

1,756384

911.201.039

298.658.518,00

1.818.430.518,00

6.882.185.000,00

3.390.638.150,60

1.600.419.550,60

Exercício social (31/12/2018)
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0,17

0,174773

1,326730

911.201.039

159.253.632,00

1.507.686.632,00

5.705.115.000,00

2.663.122.632,13

1.208.917.632,13

Exercício social (31/12/2017)
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0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D 

,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDGLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
DVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(PPLOK}HVGHUHDLV 
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$


























(%,7'$
2(%,7'$ (DUQLQJV%HIRUH,QWHUHVW7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ RX/$-,'$ /XFURV$QWHV
GH -XURV ,PSRVWRV 'HSUHFLDo}HV H $PRUWL]Do}HV  p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO GLYXOJDGD SHOD
&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90Q
2(%,7'$UHSUHVHQWDDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DGD&RPSDQKLDRXVHMDLQGLFDDFDSDFLGDGHGD
HPSUHVDHPJHUDUFDL[DDSDUWLUGHVHXVDWLYRVRSHUDFLRQDLVFRQVLVWLQGRQROXFUROtTXLGRDGLFLRQDGR
SHODGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGRHSHODVGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR$PDUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHODGLYLVmR
GR(%,7'$SHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
2(%,7'$HDPDUJHP(%,7'$QmRVmRPHGLGDVGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHQmRUHSUHVHQWDPRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmR
p XPD PHGLGD DOWHUQDWLYD DRV UHVXOWDGRV RX IOX[RV GH FDL[D $ &RPSDQKLD XWLOL]D R (%,7'$ H D
PDUJHP (%,7'$ FRPR PHGLGDV GH SHUIRUPDQFH SDUD HIHLWR JHUHQFLDO H SDUD FRPSDUDomR FRP
HPSUHVDVVLPLODUHV(PERUDR(%,7'$SRVVXDXPVLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR
, GD ,QVWUXomR &90 Q  D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RXWUDV VRFLHGDGHV LQFOXVLYH
FRPSDQKLDV IHFKDGDV DGRWDUmR HVVH VLJQLILFDGR SDGUmR 1HVVH VHQWLGR FDVR R VLJQLILFDGR SDGUmR
LQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QQmRVHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVR(%,7'$GLYXOJDGR
SHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$GLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVR
GLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90QSRUHPSUHVDVTXH
QmR IRUDP REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R VLJQLILFDGR SDGURQL]DGR LQVWLWXtGR SHOD
,QVWUXomR&90Q
E 
&RQFLOLDomR HQWUH RV YDORUHV GLYXOJDGRV H RV YDORUHV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDXGLWDGDV
 (PPLOK}HVGHUHDLV 
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR
 ,53-&66/FRUUHQWHHGLIHULGR





















 

 

 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR









 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR









(%,7'$









5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

















0DUJHP(%,7'$



447

PÁGINA: 7 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

3.2 - Medições Não Contábeis

F 
([SOLFDU R PRWLYR SHOR TXDO HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D
FRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomR
ILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRUTXHPRVWUDRYHUGDGHLUROXFURFRQWiELODSDUWLUGDV
DWLYLGDGHV JHQXLQDPHQWH OLJDGDV DR VHX REMHWR VRFLDO VHQGR XVDGRV LQWHUQDPHQWH FRPR PHGLGDV
SDUDDYDOLDUSURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLDHGHPRQVWUDQGRVH~WLOSDUDDYDOLDURGHVHPSHQKRHFRQ{PLFR
ILQDQFHLURGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(%,7'$RIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHV
XPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDVXDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVHVXDFDSDFLGDGHGH
REWHUQRYRVILQDQFLDPHQWRVSDUDVHXVLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLUR

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞŶƚĞŶĚĞ ƋƵĞ Ă DĂƌŐĞŵ /d Ġ Ă ŵĞĚŝĕĆŽ ŵĂŝƐ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƐƵĂ ŵĂƌŐĞŵ Ğ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ ĞŵŽŶƐƚƌĂ͕ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ͕ Ž
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ůŝŐĂĚĂƐ ĂŽ ŶĞŐſĐŝŽ Ğ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĞ ĞŶƚƌĞ ƉĞƌşŽĚŽƐ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ͘DĂƌŐĞŵ/dĠƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞĂŵĠƚƌŝĐĂŵĂŝƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ͘
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(PGHVHWHPEURGH0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$H$UPD]pP0DWHXV6$ILUPDUDPFRQWUDWR
VREUH FRQGLo}HV JHUDLV SDUD D SUHVWDomR GH JDUDQWLD FRP D 7RFDQWLQV 3DUWLFLSDo}HV H
(PSUHHQGLPHQWRV/WGDSRUPHLRGRTXDOHVWDEHOHFHUDPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDSUHVWDomRGH
JDUDQWLDV HQWUH DV SDUWHV GH IRUPD D JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GH WRGDV H TXDLVTXHU REULJDo}HV
SULQFLSDLVRXDFHVVyULDV LQFOXVLYHWRGRVRV{QXVMXURVPXOWDVWD[DVWULEXWRVHQFDUJRVHGHPDLV
GHVSHVDV DVVXPLGDVSHODVSDUWHVSHUDQWHFUHGRUHV ³2EULJDo}HV*DUDQWLGDV´ )LFRXDFRUGDGRTXH
DV SDUWHV VH FRPSURPHWHP D SHULRGLFDPHQWH DSXUDU R VDOGR GHYHGRU WRWDO GDV 2EULJDo}HV
*DUDQWLGDVSRUFDGD3DUWHHVREUHHVWDGLIHUHQoDDSXUDGDVHUiGHYLGDXPDUHPXQHUDomRjWD[DGH
 DR DQR FRPR FRQWUDSUHVWDomR jV REULJDo}HV JDUDQWLGDV $ 5HPXQHUDomR GHYHUi VHU UHYLVWD
DQXDOPHQWH H DMXVWDGD FRQIRUPH QHFHVViULR SDUD UHIOHWLU DV WD[DV XVXDOPHQWH SUDWLFDGDV SHOR
PHUFDGR SDUD HVVH WLSR GH RSHUDomR 2 SDJDPHQWR GD UHPXQHUDomR VHUi GHYLGR HQTXDQWR DV
2EULJDo}HV *DUDQWLGDV QmR IRUHP LQWHJUDOPHQWH TXLWDGDV HRX HQTXDQWR D SDUWH JDUDQWLGRUD
SHUPDQHFHUQDTXDOLGDGHGHJDUDQWLGRUDGDVUHVSHFWLYDV2EULJDo}HV*DUDQWLGDV
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4 - Política de destinação dos resultados
2019

2018

2017

Regras sobre
retenção de lucros

Salvo as reservas legais o
estatuto social da Companhia
não prevê regras quanto à
retenção de lucros pela
Companhia.

Salvo as reservas legais o
estatuto social da Companhia
não prevê regras quanto à
retenção de lucros pela
Companhia.

Salvo as reservas legais o
estatuto social da Companhia
não prevê regras quanto à
retenção de lucros pela
Companhia.

Valores das
retenções de
lucros

Reserva
legal:
R$16.880.045,02.
Reserva de Retenção de
Lucros: R$320.720.855,43.

Reserva
legal:
R$14.927.225,92.
Reserva de Retenção de
Lucros: R$283.617.292,55.

Reserva
legal:
R$8.908.900,00.
Reserva de Retenção de
Lucros: R$ 150.326.732,13.

Regras sobre
distribuição de
dividendos

O
estatuto
social
da
Companhia à época previa que
pelo menos 5% do lucro
líquido do exercício, ajustado
nos termos do artigo 202 da
Lei 6.404/76, seja anualmente
distribuído aos acionistas a
título de dividendo obrigatório.

O
estatuto
social
da
Companhia à época previa que
pelo menos 5% do lucro
líquido do exercício, ajustado
nos termos do artigo 202 da
Lei 6.404/76, seja anualmente
distribuído aos acionistas a
título de dividendo obrigatório.

O
estatuto
social
da
Companhia à época previa que
pelo menos 5% do lucro
líquido do exercício, ajustado
nos termos do artigo 202 da
Lei 6.404/76, seja anualmente
distribuído aos acionistas a
título de dividendo obrigatório.

Periodicidade das
distribuições de
dividendos

A política de distribuição de
dividendos segue a regra da
Lei das Sociedades por Ações,
ou seja, de distribuição anual,
podendo
também
a
Companhia, por deliberação
da Diretoria levantar balanços
intermediários, bem como
declarar dividendos ou juros
sobre o capital próprio à conta
de lucros apurados nesses
balanços,
de
lucros
acumulados ou de reserva de
lucros. Ainda, por deliberação
da Assembleia Geral, a
Companhia poderá antecipar
valores a seus acionistas, a
título
de
dividendos
intermediários à conta de (i)
balanço patrimonial especial,
ou (ii) à conta de lucros
acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último
balanço.

A política de distribuição de
dividendos segue a regra da
Lei das Sociedades por Ações,
ou seja, de distribuição anual,
podendo
também
a
Companhia, por deliberação
da Diretoria levantar balanços
intermediários, bem como
declarar dividendos ou juros
sobre o capital próprio à conta
de lucros apurados nesses
balanços,
de
lucros
acumulados ou de reserva de
lucros. Ainda, por deliberação
da Assembleia Geral, a
Companhia poderá antecipar
valores a seus acionistas, a
título
de
dividendos
intermediários à conta de (i)
balanço patrimonial especial,
ou (ii) à conta de lucros
acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último
balanço.

A política de distribuição de
dividendos segue a regra da
Lei das Sociedades por Ações,
ou seja, de distribuição anual,
podendo
também
a
Companhia, por deliberação
da Diretoria levantar balanços
intermediários, bem como
declarar dividendos ou juros
sobre o capital próprio à conta
de lucros apurados nesses
balanços,
de
lucros
acumulados ou de reserva de
lucros. Ainda, por deliberação
da Assembleia Geral, a
Companhia poderá antecipar
valores a seus acionistas, a
título
de
dividendos
intermediários à conta de (i)
balanço patrimonial especial,
ou (ii) à conta de lucros
acumulados ou de reservas de
lucros existentes no último
balanço.

Restrições à
distribuição de
dividendos

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, não há
restrições
quanto
à
distribuição de dividendos pela
Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, não há
restrições
quanto
à
distribuição de dividendos pela
Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, não há
restrições
quanto
à
distribuição de dividendos pela
Companhia.

Política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando o
órgão responsável
pela aprovação,
data de aprovação
e locais na rede
mundial de
computadores
onde o documento
pode ser
consultado

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.
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Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

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)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

03/04/2020

337.600.900,45

0,00

17,000000

0,000000

337.600.900,45

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Montante

0,00

Pagamento dividendo

30/04/2019

298.545.518,47

0,00

19,000000

0,000000

298.545.518,47

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00
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Pagamento dividendo

12/06/2018

159.235.632,13

0,00

13,000000

0,000000

159.235.632,13

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPGHFODUDGRV
SHOD &RPSDQKLD GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFURV UHWLGRV QHP UHVHUYDV FRQVWLWXtGDV HP H[HUFtFLRV
DQWHULRUHV
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Tipo de índice

Índice de Endividamento
Índice de Endividamento

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
2.814.185.827,00
2.172.051.180,00

Exercício Social

30/06/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento
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0,52702595

0,54853740
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 2
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Garantia Real

Garantia Real

Outras garantias ou privilégio

Títulos de dívida

Financiamento

Empréstimo

Fidejussória

Outras garantias ou
privilégios

Garantia Real

Financiamento
Fidejussória

Outras garantias ou
privilégios

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Observação

Total

Outras garantias ou privilégio

Garantia Real

Títulos de dívida

Empréstimo

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

195.586.035,15

99.429.890,27

60.329.201,85

35.826.943,03

Inferior a um ano

145.292.040,20

86.084.864,74

41.267.731,40

17.939.444,06

Inferior a um ano

270.896.251,69

52.040.816,33

61.022.102,03

157.833.333,33

474.328.215,21

29.577.238,33

154.912.784,35

289.838.192,53

192.502.375,34

0,00

38.502.375,34

154.000.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

695.743.573,19

243.509.954,82

205.826.946,87

246.406.671,50

Um a três anos Três a cinco anos

37.797.904,19

0,00

13.353.459,75

24.444.444,44

Superior a cinco anos

89.620.782,95

0,00

23.009.671,84

66.611.111,11

Superior a cinco anos

PÁGINA: 14 de 340

900.214.529,89

129.007.128,60

267.097.821,29

504.109.580,00

Total

1.201.552.648,03

381.635.635,89

331.126.452,14

488.790.560,00

Total
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVILQDQFHLURVTXHSUHYHHPKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDVTXDLV
LQFOXHP GHQWUH RXWUDV FURVVGHIDXOW H FURVV DFFHOHUDWLRQ 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV DFHUFD GR
HQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDHGDLQFLGrQFLDGHWDLVKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRYLGHLWHP
³I´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
7HQGRHPYLVWDTXHHPGHMXQKRGHD5LR%DOVDV3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGDH
D3RVWHUXV6XSHUPHUFDGRV/WGDWRUQDUDPVHFRQWURODGDVGLUHWDVGD&RPSDQKLDHSRUHQWHQGHUTXH
DDQiOLVHGHPRGRLVRODGRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
DWpGHGH]HPEURGHQmRUHIOHWHDVXDDWXDOHVWUXWXUDVRFLHWiULDD$GPLQLVWUDomRRSWRXSRU
DSUHVHQWDU QHVWH LWHP  LQIRUPDo}HV GHULYDGDV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRPELQDGDV GD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHSDUD
RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHDVTXDLVDSUHVHQWDPSDUDILQVFRPSDUDWLYRVR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHH
7DLVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVWrPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDULQIRUPDo}HVPDLV~WHLVHUHSUHVHQWDWLYDV
DRVVHXVGHVWLQDWiULRVSDUDTXHDVRSHUDo}HVDJHVWmRHDSRVLomRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV VHMDP FRPSUHHQGLGDV GHQWUR GH VXD DWXDO HVWUXWXUD VRFLHWiULD DOpP GH SURSLFLDU
FRPSDUDELOLGDGH jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GHPRQVWUDU R KLVWyULFR GDV DWXDLV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDVXDSRVLomRILQDQFHLUDRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVIOX[RVGHFDL[DGHIRUPD
FRPELQDGDFRQVROLGDGDEHPFRPRFRPHQWDURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDUDPRVHXGHVHPSHQKRQRV
SHUtRGRVLQGLFDGRVSRVVLELOLWDQGRXPDDQiOLVHUD]RiYHOSDUDWRPDGDGHGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRQDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLV GH FRQWDELOLGDGH HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6% 
LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ ,QWHUSUHWDWLRQ &RPPLWWHH ,)5,&  H
SHORVUHVSHFWLYRVyUJmRVDQWHFHVVRUHV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVQmRGHYHPVHUXWLOL]DGDVHP~OWLPDDQiOLVH
SDUD D WRPDGD GH TXDOTXHU GHFLVmR GH LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD SRLV QmR VmR LQGLFDWLYDV GH
UHVXOWDGRVTXHWHULDPRFRUULGRVHRVQHJyFLRVWLYHVVHPVLGRFRQGX]LGRVFRPRXPD~QLFDXQLGDGHGH
QHJyFLRVGXUDQWHRSHUtRGRDSUHVHQWDGRHQmRUHSUHVHQWDPLQGLFDWLYRVGRVUHVXOWDGRVRXSRVLomR
ILQDQFHLUDFRQVROLGDGRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
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$SUHVHQWDPRVDEDL[RDVLQIRUPDo}HVQmRFRQWiEHLVHDFRQFLOLDomRHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRV
YDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVSDUDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
   








 ,53-&66/FRUUHQWHHGLIHULGR

(PPLOK}HVGHUHDLV 
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLR

 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR









 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR









(%,7'$
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$


















'HSUHFLDomRDUUHQGDPHQWR
'HVSHVDILQDQFHLUD,)56
(%,7'$$MXVWDGR













(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFRQVLGHUDQGRRVLPSDFWRVGR,)56QmRVmR
PHGLGDVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORX,)56
HQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRDOWHUQDWLYDVDROXFUROtTXLGRRXFRPRPHGLGDVGHGHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDOIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDORXOLTXLGH]
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±)DWRUHVGH5LVFR
2LQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRHQYROYHDH[SRVLomRDGHWHUPLQDGRVULVFRV
$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHQRVVDHPLVVmR
RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV QHOH PHQFLRQDGRV H DV QRVVDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV H
UHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV1RVVDDWLYLGDGHVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[R
GHFDL[DOLTXLGH]QHJyFLRVIXWXURVHRXRYDORUGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRSRGHUmR
VHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHV GHULVFRVFRQKHFLGRVSRUQyVQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHGHVFULWRVDEDL[REHPFRPRSRUULVFRVDGLFLRQDLVQmRFRQKHFLGRVPDV
TXHSRGHPVXUJLUQRIXWXURRXTXHFRQVLGHUDPRVLUUHOHYDQWHVQHVWDGDWD2SUHoRGHPHUFDGRGRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRSRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGHTXDOTXHUGHVVHVHRXGHRXWURV
IDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHVHPTXHQRVVRVDFLRQLVWDVSRGHUmRSHUGHUSDUWHRXDWRWDOLGDGHGHVHXV
LQYHVWLPHQWRVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR
3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUi
FDXVDU RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD QyV RX H[SUHVV}HV
VLPLODUHV VLJQLILFD TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX SRGHULD FDXVDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH SDUD QyV QRVVDV FRQWURODGDV RX FROLJDGDV LQGLYLGXDO RX FRQMXQWDPHQWH HP QRVVDV
DWLYLGDGHVVLWXDo}HVILQDQFHLUDVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RVGHFDL[DOLTXLGH]QHJyFLRVIXWXURV
HRX GH YDORUHV PRELOLiULRV GH QRVVD HPLVVmR ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³
)DWRUHVGH5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR$GHPDLVQmRREVWDQWHDVXEGLYLVmR
GHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´XPIDWRUGHULVFRTXHHVWHMDHPXPLWHPSRGHWDPEpPVHDSOLFDU
DXPRXPDLVLWHQVGHVWDVHomRRXGHTXDOTXHUPDWpULDWUDWDGDQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D

&RPUHODomRDR(PLVVRU

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação
da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará nossos
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e podem
afetar material e adversamente nossos negócios, condição financeira, resultados de
operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar a operar nossos
negócios.
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHOR]LNDYtUXV
DSURYRFDGDSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUH
DIWRVDYtUXV+1 LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULD
GR RULHQWH PpGLR 0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP GHWHUPLQDGRV
VHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoRGHD
2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXDSDQGHPLDGD&29,'GRHQoDFDXVDGDSHOR
QRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWRSHOD206GH
TXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUH
DVSHVVRDV

$SDQGHPLDGD&29,'GHPDQGRXPHGLGDVUHVWULWLYDVSRUSDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV
PXQGLDLV FRP R REMHWLYR GH SURWHJHU D SRSXODomR UHVXOWDQGR HP UHVWULomR QR IOX[R GH SHVVRDV
LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H lockdown UHVWULo}HV D YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR
SURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLR
HUHGXomRJHQHUDOL]DGDGHFRQVXPR1R%UDVLOHVWDGRVHPXQLFtSLRVLQFOXLQGRGDVORFDOLGDGHVHP
TXH QyV RSHUDPRV DGRWDUDP DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHOR 0LQLVWpULR GD 6D~GH DGRWDQGR
PHGLGDV SDUD FRQWURODU D SURSDJDomR GD GRHQoD R LVRODPHQWR VRFLDO H FRQVHTXHQWH UHVWULomR j
FLUFXODomRTXHUHVXOWDUDPQRIHFKDPHQWRGHUHVWDXUDQWHVKRWpLVVKRSSLQJFHQWHUViUHDVGHJUDQGH
FLUFXODomRSDUTXHVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV
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$OJXPDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD SRU QmR VHUHP FRQVLGHUDGDV HVVHQFLDLV SHODV DXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV WLYHUDP TXH VHU IHFKDGDV VHQGR HODV DV ORMDV GH HOHWUR TXH VH PDQWLYHUDP
IHFKDGDVGHGHPDUoRDWpGHMXQKRGH$GLFLRQDOPHQWHDVPHGLGDVLPSOHPHQWDGDVSDUD
PLWLJDUDH[SDQVmRGR&29,'LPSDFWDUDPGHIRUPDDGYHUVDDFLUFXODomRGHFRQVXPLGRUHVSHODV
QRVVDVORMDVItVLFDVTXHSHUPDQHFHUDPDEHUWDVGXUDQWHDSDQGHPLDGR&29,'
(PWDOFRQWH[WRIRLYHULILFDGRXPPHQRUIOX[RGHSHVVRDVQDVUXDVHFRQVHTXHQWHPHQWHQDVORMDVDOpP
GHPXGDQoDVQRSDGUmRGHFRQVXPRGRVFOLHQWHV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRpFDSD]GHHVWLPDURV
LPSDFWRVVREUHDGHPDQGDGHVHPSUHJRDWLYLGDGHHFRQ{PLFDHGXUDomRGHVVDVLWXDomRQRSDtV

$GLFLRQDOPHQWH QRVVRV HVFULWyULRV DGPLQLVWUDWLYRV H RXWUDV LQVWDODo}HV LQFOXLQGR QRVVD VHGH QD
FLGDGHGH6mR/XtVIRUDPIHFKDGRVDGRWDQGRXPDSROtWLFDGHWHOHWUDEDOKRSDUDVHXVIXQFLRQiULRV
DGPLQLVWUDWLYRV(VVDSROtWLFDSRGHDIHWDUQRVVDSURGXWLYLGDGHRFDVLRQDUHYHQWXDLVHUURVHDWUDVRV
QDV QRVVDV RSHUDo}HV EHP FRPR FDXVDU RXWUDV LQWHUUXSo}HV QRV QHJyFLRV $OpP GLVVR FRPR
UHVXOWDGRGDGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDQR%UDVLOQRVVRVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVSRGHPUHQHJRFLDU
DFRUGRVH[LVWHQWHVFRPSRVVtYHLVDXPHQWRVGHLQDGLPSOrQFLDRTXHSRGHQRVIRUoDUDPDQWHUSDUWH
GHQRVVRVDWLYRVVHPRFXSDomRHSRUWDQWRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVH
QRVVDFRQGLomRILQDQFHLUD

$ SDQGHPLD SRGH WDPEpP FDXVDU SHUWXUEDo}HV PDWHULDLV HP QRVVRV QHJyFLRV H RSHUDo}HV QR
IXWXUR FRPR UHVXOWDGR GH SRU H[HPSOR TXDUHQWHQDV FLEHUDWDTXHV DEVHQWHtVPR GR WUDEDOKDGRU
FRPRUHVXOWDGRGHGRHQoDRXRXWURVIDWRUHVFRPRPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOYLDJHQVRX
RXWUDVUHVWULo}HV6HXPDSRUFHQWDJHPVLJQLILFDWLYDGHQRVVDIRUoDGHWUDEDOKRQmRSXGHUWUDEDOKDU
LQFOXVLYH SRU PRWLYR GH GRHQoD RX YLDJHQV RX UHVWULo}HV JRYHUQDPHQWDLV UHODFLRQDGDV FRP D
SDQGHPLD QRVVDV RSHUDo}HV SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGDV 8P SHUtRGR SURORQJDGR GH
WUDEDOKRUHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDUQRVVRVULVFRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRPDVQmROLPLWDGRD
ULVFRVGHFLEHUVHJXUDQoDRTXHSRGHSUHMXGLFDUQRVVDFDSDFLGDGHGHJHUHQFLDUHRSHUDUQRVVRV
QHJyFLRV

$OpPGLVVRDSDQGHPLDGD&29,'WUD]LPSDFWRVWDPEpPQDHVIHUDWUDEDOKLVWDFRQVLGHUDQGRDV
REULJDo}HVGHDGRomRGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVHPLWLJDGRUDVGHULVFRVGHFRQWDPLQDomRQRDPELHQWH
GH WUDEDOKR $ &RPSDQKLD p SDUWH HP GRLV SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV HP WUkPLWH SHUDQWH R
0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR ± FRQWHPSODGRV QR Q~PHUR GH SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV
UHSRUWDGR QR LWHP  ± SDUD DQiOLVH GDV PHGLGDV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD HP UHODomR D VHXV
HPSUHJDGRVGXUDQWHDSDQGHPLDGD&29,'

2 DOFDQFH WRWDO GR LPSDFWR GD SDQGHPLD GD &29,' VREUH QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GHSHQGH GRV GHVGREUDPHQWRV IXWXURV LQFOXVLYH D GXUDomR H D GLVVHPLQDomR GD
SDQGHPLD TXH VmR LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV HVSHFLDOPHQWH QR %UDVLO GH VHX LPSDFWR VREUH RV
PHUFDGRVGHFDSLWDOHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomRTXHSRVVDVXUJLUVREUHDJUDYLGDGHGR
YtUXVGHVXDGLVVHPLQDomRSDUDRXWUDVUHJL}HVGDVDo}HVWRPDGDVSDUDFRQWrODHQWUHRXWUDV

1mRWHPRVFRQKHFLPHQWRGHHYHQWRVFRPSDUiYHLVTXHSRVVDPIRUQHFHUXPDRULHQWDomRTXDQWRDR
HIHLWRGDGLVVHPLQDomRGD&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDO
GRVXUWRGD&29,'pLQFHUWR

3RU ILP PHVPR DSyV D GLPLQXLomR GR VXUWR GD &29,' XPD UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDJOREDOQRWDGDPHQWHQR%UDVLOLQFOXLQGRDXPHQWRGRGHVHPSUHJRSRGHUHVXOWDUHP L 
PHQRU DWLYLGDGH FRPHUFLDO H GH FRQVXPR LL  UHFHLR GRV FRQVXPLGRUHV H LLL  DXPHQWR GR
LQDGLPSOHPHQWRGRVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV

4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVRXTXHGHPDQGHSROtWLFDV
S~EOLFDVGHUHVWULomRjFLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
QRV QRVVRV QHJyFLRV EHP FRPR QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD 6XUWRV GH GRHQoDV WDPEpP SRGHP
LPSRVVLELOLWDUTXHQRVVRVIXQFLRQiULRVVHGLULMDPjVQRVVDVLQVWDODo}HV LQFOXLQGRSRUSUHYHQomRRX
SRU FRQWDPLQDomR HP ODUJD HVFDOD GH QRVVRV FRODERUDGRUHV  R TXH SUHMXGLFDULD R UHJXODU
GHVHQYROYLPHQWRGRVQRVVRVQHJyFLRV
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR(FDVRDFRQWHoDP
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QmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPQRVVRVQHJyFLRV
GHGLPHQVmRLJXDORXVXSHULRUDRLPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGH&29,'

2LPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRVGLVFXWLGRV
QHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Podemos não ser capazes de ampliar a quantidade de lojas físicas.
2QRVVRFUHVFLPHQWRHVWiLQWLPDPHQWHOLJDGRjQRVVDFDSDFLGDGHGHDEULUQRYDVORMDVGHVHQYROYHU
DVORMDVH[LVWHQWHVEHPFRPRLGHQWLILFDUHDSURYHLWDUQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVFRPVXFHVVR
1RVVDFDSDFLGDGHGHLQDXJXUDUHRSHUDUQRYDVORMDVFRPr[LWRGHSHQGHGHLQ~PHURVIDWRUHVPXLWRV
GRV TXDLV HVWmR DOpP GH QRVVR FRQWUROH (QWUH HVVHV IDWRUHV VH LQFOXHP QRVVD FDSDFLGDGH GH
LGHQWLILFDUORFDLVDSURSULDGRVSDUDQRYDVORMDVRTXHHQYROYHUHXQLUHDQDOLVDUGDGRVGHPRJUiILFRV
HGHPHUFDGRSDUDGHWHUPLQDUVHKiGHPDQGDVXILFLHQWHSDUDQRVVRVSURGXWRVQRVORFDLVHVFROKLGRV
EHPFRPRDDTXLVLomRGHLPyYHLVRXDQHJRFLDomRGHFRQWUDWRVGHORFDomRHPWHUPRVDFHLWiYHLV
$OHJLVODomRORFDOUHIHUHQWHDLPyYHLVXVRGRVROR]RQHDPHQWRGHQWUHRXWUDVSRGHYLUDUHVWULQJLU
DFRQVWUXomRRXUHYLWDOL]DomRGRVLPyYHLVHPTXHRSHUDPRVRVQRVVRVGLYHUVRVIRUPDWRV$GHPDLV
GHWHUPLQDGDVOHLVORFDLVTXHUHVWULQMDPDVQRVVDVRSHUDo}HVEHPFRPRDOWHUDo}HVXUEDQtVWLFDVRX
GH LQIUDHVWUXWXUD QRV DUUHGRUHV GH QRVVDV ORMDV H[LVWHQWHV RX HP SURFHVVR GH SODQHMDPHQWR RX
FRQVWUXomR SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D QRVVD FDSDFLGDGH GH DEULU QRYDV ORMDV UHQRYDU
UHORFDOL]DU RX H[SDQGLU XQLGDGHV H[LVWHQWHV HP FHUWDV FLGDGHV RX HVWDGRV LQFOXLQGR iUHDV GH
PHUFDGR HP TXH DLQGD QmR SRVVXtPRV RSHUDo}HV &RQVHTXHQWHPHQWH LVVR SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWH RV QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 3UHFLVDPRV WDPEpP FRQFOXLU DV REUDV VHP
DWUDVRV VLJQLILFDWLYRV LQWHUUXSo}HV RX DXPHQWRV GRV FXVWRV 3HOD VXD QDWXUH]D WDLV SURMHWRV
HQIUHQWDPULVFRVDVVRFLDGRVDDWLYLGDGHVGHFRQVWUXomRLQFOXLQGRFXVWRVH[FHGHQWHVHVFDVVH]GH
DoRFRQFUHWRRXRXWURVPDWHULDLVHVFDVVH]GHWUDEDOKRGLVSXWDVOHJDLVLPSUHYLVWRVDPELHQWDLVRX
GHHQJHQKDULDSDUDGDVGHWUDEDOKRGHVDVWUHVQDWXUDLVHDLQFDSDFLGDGHGHREWHUVHJXURVDSUHoRV
UD]RiYHLV VHQGR TXH TXDOTXHU XP GHOHV SRGH DWUDVDU D FRQVWUXomR H UHVXOWDU HP XP DXPHQWR
VXEVWDQFLDOQRVQRVVRVFXVWRVSDUDHVVHVSURMHWRV
$OpPGLVVRHVWDPRVVXVFHWtYHLVDULVFRVGHSHUIRUPDQFHTXDOLGDGHGHSURGXWRHFRQGLomRILQDQFHLUD
GDV HPSUHVDV GH FRQVWUXomR FRQWUDWDGDV &RPR H[HPSOR D FDSDFLGDGH GDV HPSUHVDV GH
FRQVWUXomR FRQWUDWDGDV GH SUHVWDU VHUYLoRV H IRUQHFHU UHFXUVRV HVVHQFLDLV DGHTXDGD H
SRQWXDOPHQWH DRV QRVVRV SURMHWRV LPRELOLiULRV SRGH VHU DIHWDGD VH HOHV HVWLYHUHP HQIUHQWDQGR
UHVWULo}HVILQDQFHLUDVRXPRPHQWRVGHFULVHILQDQFHLUDRXGHUHGXomRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDHP
JHUDO1mRWHPRVFRPRJDUDQWLUTXHQmRLUHPRVQRVGHSDUDUFRPLQWHUUXSo}HVHPVHXVVHUYLoRVQR
IXWXURRXTXHFRQVHJXLUHPRVVXEVWLWXLUHPWHPSRKiELOWDLVHPSUHVDVTXHQmRFRQVHJXLUHPDWHQGHU
jVQRVVDVQHFHVVLGDGHVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDH[HFXomRRSRUWXQDHEHPVXFHGLGD
GRVQRVVRVSURMHWRVHFRQVHTXHQWHPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUD
7DPEpP SRGHUHPRV VRIUHU DWUDVRV GHFRUUHQWHV GH PXGDQoDV QD OHJLVODomR EXURFUDFLD
JRYHUQDPHQWDOLPSUHYLVWRVRXHYHQWRV
$DEHUWXUDGHQRYDVORMDVWDPEpPUHTXHUDPDQXWHQomRGHXPQtYHOFUHVFHQWHGHHVWRTXHVDXP
FXVWRDFHLWiYHOSDUDDWHQGHUjVXDGHPDQGDEHPFRPRDFRQWUDWDomRRWUHLQDPHQWRHDUHWHQomR
GHSHVVRDOTXDOLILFDGRSDUDDVORMDVHVSHFLDOPHQWHHPQtYHOJHUHQFLDO&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HV
GHDGPLQLVWUDUIDWRUHVHLQFHUWH]DVUHODFLRQDGRVDRVXFHVVRQDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVLQFOXLQGRRV
LPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QRVVRVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGHQRVVDVRSHUDo}HVSRGHUmR
VHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV
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Enfrentamos riscos relacionados aos registros, autorizações, licenças e alvarás para a
instalação e operação das nossas unidades e centros de distribuição.
'HSHQGHPRV GH GLYHUVRVFDGDVWURV HUHJLVWURV SHUDQWH yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD IHGHUDO
HVWDGXDOHPXQLFLSDO$&RPSDQKLDWDPEpPHQIUHQWDULVFRVUHODWLYRVjVOLFHQoDVSDUDLQVWDODomRH
RSHUDomR GDV XQLGDGHV H GRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR LQFOXLQGR $XWRV GH 9LVWRULD GR &RUSR GH
%RPEHLURV ³$9&%´ $OYDUiVGH/LFHQoDGH8VRH)XQFLRQDPHQWR ³$/8)´ OLFHQoDVDPELHQWDLV
DOYDUiV VDQLWiULRV $XWRUL]DomR GH )XQFLRQDPHQWR GH (PSUHVD SHUDQWH D $JrQFLD 1DFLRQDO GH
9LJLOkQFLD 6DQLWiULD ³$)(´ H ³$19,6$´ UHVSHFWLYDPHQWH  UHJLVWUR SHUDQWH R 0LQLVWpULR GD
$JULFXOWXUD 3HFXiULD H $EDVWHFLPHQWR ³0$3$´  UHJLVWUR SHUDQWH D 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH
$JULFXOWXUD 3HVFD H $EDVWHFLPHQWR UHJLVWUR SHUDQWH &RQVHOKRV 3URILVVLRQDLV HQWUH RXWURV
,QFOXVLYHDV$XWRUL]Do}HVGH)XQFLRQDPHQWRGH(PSUHVD ³$)(´ SDUDRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
HQFRQWUDPVHSHQGHQWHGHHPLVVmRSHOD$19,6$
3RU DWXDUPRV HP XP VHWRU VXMHLWR D OHJLVODomR H UHJXODomR H[WHQVLYDV H FDUDFWHUL]DGR SHOD
QHFHVVLGDGH GH IUHTXHQWH LQWHUDomR FRP DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV DOWHUDo}HV QDV
UHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLVjVQRVVDVDWLYLGDGHVHSURGXWRVDWUDVRVGRVyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVQD
HPLVVmR GH /LFHQoDV GH QRVVRV HVWDEHOHFLPHQWRV HRX SURGXWRV RX GHVFXPSULPHQWR DOHJDGR RX
HIHWLYRGHUHIHULGDVQRUPDVSRGHPQRVDIHWDUGHPRGRDGYHUVRHUHOHYDQWH(VWDPRVVXMHLWRVDLQGD
j ILVFDOL]DomR RX LQVSHomR GHVVDV HQWLGDGHV HP QRVVRV HVWDEHOHFLPHQWRV SDUD YHULILFDU R
FXPSULPHQWRGDVQRUPDVHUHJXODPHQWDo}HVYLJHQWHV
$V/LFHQoDVSRVVXHPSUD]RGHYDOLGDGHHGHYHPVHUUHQRYDGDVGHWHPSRVHPWHPSRVFRPRXVHP
R SDJDPHQWR GH WD[DV GH UHQRYDomR (P UD]mR GDV GLILFXOGDGHV H OHQWLGmR GH DOJXQV yUJmRV
DGPLQLVWUDWLYRVD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUREWHUWRGDVDV /LFHQoDVQHFHVViULDVRXDLQGD
QmRREWHUDVVXDVUHQRYDo}HVGHIRUPDWHPSHVWLYD$OpPGLVVRRFHQiULRGHSDQGHPLDGD&29,'
SRGHWHUHIHLWRVQRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVSDUDUHQRYDomRGDVOLFHQoDV
$QmRREWHQomRRXDQmRUHQRYDomRGDVQRVVDV/LFHQoDVSRGHUiFDVRDFDVR L UHVXOWDUHPDXWRV
GHLQIUDomR LL QRVVXMHLWDUDRSDJDPHQWRGHPXOWDV LLL QRVLPSHGLUGHDEULUHRSHUDUDVXQLGDGHV
HRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR LY UHVXOWDUQDLQWHUGLomRRXIHFKDPHQWRGDVQRVVDVXQLGDGHVHQRVVRV
FHQWURVGHGLVWULEXLomR Y H[SRUQRVDULVFRVDGLFLRQDLVQRFDVRGHXPDFLGHQWHGHVHJXUDQoDH
SURWHomR RX HYHQWR VLPLODU DIHWDU DGYHUVDPHQWH WDO LQVWDODomR HQTXDQWR XPD OLFHQoD HVWLYHU
SHQGHQWH YL UHVXOWDUQDDSOLFDomRGHRXWUDVSHQDOLGDGHVWDLVFRPRDGYHUWrQFLDHDSUHHQVmRGH
SURGXWRV GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR HVSHFtILFD DSOLFiYHO IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO  H YLL 
H[SRUQRVEHPFRPRRVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDDVDQo}HVFULPLQDLVHPFDVRGHH[HUFtFLR
GHDWLYLGDGHVVHPDVGHYLGDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLV
$ QRVVD HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV SRGHUi VHU VXEVWDQFLDOPHQWH H DGYHUVDPHQWH DIHWDGD VH QmR
FRQVHJXLUPRV DEULU H RSHUDU QRYDV XQLGDGHV H QRYRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR VH WLYHUPRV TXH
VXVSHQGHURXIHFKDUDOJXPDVGDVQRVVDVXQLGDGHVRXDOJXPGHQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHP
FRQVHTXrQFLDGDQRVVDLQFDSDFLGDGHGHREWHURXUHQRYDUDV/LFHQoDVRXVHXPDFLGHQWHDIHWDU
DGYHUVDPHQWH XPD XQLGDGH RX XP FHQWUR GH GLVWULEXLomR HQTXDQWR HVWLYHU FRP XPD OLFHQoD
SHQGHQWH
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVFRPSHWHQWHVHUHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLV
YHUVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A interrupção ou suspensão das atividades dos nossos centros de distribuição, bem como a
nossa eventual incapacidade de expansão, poderá impactar adversamente nossos negócios
e a nossa estratégia de crescimento.
$WXDOPHQWH WHPRV QRYH FHQWURV GH GLVWULEXLomR VHQGR  &HQWURV GH 'LVWULEXLomR  &HQWURV GH
'LVWULEXLomRGH(OHWURH&HQWURGH'LVWULEXLomRGH)ULRV ORFDOL]DGRVQDVUHJL}HV1RUWHH1RUGHVWH
GR %UDVLO 7RGDV DV PHUFDGRULDV TXH YHQGHPRV VmR GLVWULEXtGDV SRU PHLR GHVVHV FHQWURV GH
GLVWULEXLomR 6H D RSHUDomR QRUPDO GH XP GHVVHV FHQWURV GH GLVWULEXLomR IRU VXVSHQVD RX
LQWHUURPSLGDSRUIDWRUHVTXHHVWmRDOpPGHQRVVRFRQWUROH L VHMDSRUUHGXo}HVVLJQLILFDWLYDVGRXVR
GDLQIUDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWH LL SRUUHGXomRGRVHXIXQFLRQDPHQWRHPGHFRUUrQFLDGHGHVDVWUHV
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QDWXUDLVLQFrQGLRVDFLGHQWHVIDOKDVGHVLVWHPDJUHYHVGHIXQFLRQiULRVUHVWULomRGHFLUFXODomRGH
EHQV H SHVVRDV HP GHFRUUrQFLD GH SDQGHPLDV FRPR SRU H[HPSOR D &29,'  RX TXDLVTXHU
RXWUDVFDXVDVLQHVSHUDGDVRX LLL SRUTXDOTXHURXWURPRWLYRLQFrQGLRVGHVDVWUHVQDWXUDLVIDOWDGH
HQHUJLD IDOKD QRV VLVWHPDV HQWUH RXWURV VRPHQWH SRGHUtDPRV UHDOL]DU D GLVWULEXLomR SDUFLDO GH
QRVVDVPHUFDGRULDVHPWHPSRKiELORTXHJHUDULDXPHIHLWRQHJDWLYRPDWHULDOHPQRVVDVLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
$GLFLRQDOPHQWH QRVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR LQFOXL D DEHUWXUD GH QRYDV XQLGDGHV DOpP GD
H[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVGHe-commerceRTXHSRGHGHPDQGDUXPDH[SDQVmRQDFDSDFLGDGHGH
QRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRRXRHVWDEHOHFLPHQWRGHQRYRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHVSHFLDOPHQWH
GHYLGRjQHFHVVLGDGHGHDEDVWHFLPHQWRGHORMDVItVLFDVSDUDDWHQGLPHQWRGDVGHPDQGDVGHFRPSUDV
YLDe-commerce&DVRQmRFRQVLJDPRVHQFRQWUDUORFDLVDGHTXDGRVSDUDHVWDEHOHFHUQRYRVFHQWURV
GHGLVWULEXLomRRXFDVRQmRFRQVLJDPRVH[SDQGLURXLQWHJUDUFHQWURVGHGLVWULEXLomRRXDGDSWDURV
VHUYLoRVGHRSHUDGRUHVORJtVWLFRVH[LVWHQWHVDRQRVVRSURFHVVRGHFRQWUROHGHHVWRTXHVGHPDQHLUD
HILFD]SRGHPRVQmRFRQVHJXLUHQWUHJDUHVWRTXHVjVQRVVDVORMDVHPWHPSRKiELORTXHSRGHWHU
XP LPSDFWR DGYHUVR HP QRVVDV YHQGDV QRVVD UHSXWDomR QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H QD
QRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
$OpPGLVVRTXDLVTXHUDOWHUDo}HVRXLQWHUUXSo}HVVLJQLILFDWLYDVQDLQIUDHVWUXWXUDGHORJtVWLFDTXHQyV
RXRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVXVHPSDUDHQWUHJDUSURGXWRVQDVORMDVRXFHQWURGHGLVWULEXLomRSRGHP
LPSHGLUDHQWUHJDRSRUWXQDRXEHPVXFHGLGDGRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVHPQRVVDVXQLGDGHVH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVDVRSHUDo}HV
Dependemos do sistema de transportes e infraestrutura das cidades em que estão localizados
nossos centros de distribuição para a entrega das mercadorias.
$GLVWULEXLomRGHPHUFDGRULDVSDUWHGRVQRVVRVQRYHFHQWURVGHGLVWULEXLomR VHQGR&HQWURVGH
'LVWULEXLomR&HQWURVGH'LVWULEXLomRGH(OHWURH&HQWURGH'LVWULEXLomRGH)ULRV ORFDOL]DGRVHP
6mR/XtV'DYLQySROLV%HOpP%HQHYLGHV0DUDEi3DUDXDSHEDV0DULWXEDH7HUHVLQD2VLVWHPDGH
WUDQVSRUWH H LQIUDHVWUXWXUD QR 3DtV HVWi HP GHVHQYROYLPHQWR H QHFHVVLWD GH PHOKRULDV SDUD TXH
SRVVD IXQFLRQDU GH PDQHLUD HILFLHQWH H DWHQGHU RV QRVVRV QHJyFLRV $OpP GLVVR TXDLVTXHU
LQWHUUXSo}HVRXUHGXo}HVVLJQLILFDWLYDVQRXVRGDLQIUDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHVRXHPVXDVRSHUDo}HV
QDV FLGDGHV RQGH RV FHQWURV GH GLVWULEXLomR GD &RPSDQKLD HVWmR ORFDOL]DGRV UHVXOWDQWHV GH
GHVDVWUHV QDWXUDLV LQFrQGLR DFLGHQWHV IDOKDV HP VLVWHPDV JUHYHV WDLV FRPR D SDUDOLVDomR GH
FDPLQKRQHLURV GH PDLR GH   UHVWULomR GH FLUFXODomR GH EHQV H SHVVRDV HP GHFRUUrQFLD GH
SDQGHPLDV FRPR SRU H[HPSOR D &29,'  RX RXWUDV FDXVDV LQHVSHUDGDV SRGHP DWUDVDU RX
SUHMXGLFDUQRVVDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUPHUFDGRULDVHRFDVLRQDUTXHGDHPQRVVDVYHQGDVRTXH
SRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
Alterações na disponibilidade e nos custos de energia e de outros serviços públicos podem
nos afetar substancialmente.
$VQRVVDVRSHUDo}HVFRQVRPHPTXDQWLGDGHVFRQVLGHUiYHLVGHHQHUJLDHRXWURVVHUYLoRVS~EOLFRV
2VSUHoRVGHHQHUJLDHOpWULFDHVHUYLoRVS~EOLFRVWrPYDULDGRVLJQLILFDWLYDPHQWHQRSDVVDGRUHFHQWH
GR %UDVLO LQFOXVLYH FRPR UHVXOWDGR GH FRQGLo}HV FOLPiWLFDV R TXH SRGHUi RFRUUHU QRYDPHQWH QR
IXWXUR&RPRH[HPSORRVSUHoRVHOHYDGRVGHHQHUJLDHOpWULFDGXUDQWHXPSHUtRGRSURORQJDGRGH
VHFD EHP FRPR PXGDQoDV UHJXODWyULDV H WULEXWiULDV QR VHWRU HOpWULFR HP GHWHUPLQDGDV iUHDV
JHRJUiILFDVSRGHPUHVXOWDUHPXPHIHLWRQHJDWLYRQDUHFHLWDRSHUDFLRQDOHSRWHQFLDOPHQWHDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHDQRVVDUHQWDELOLGDGH1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXHFRQVHJXLUHPRVUHSDVVDUR
DXPHQWRGRVFXVWRVGHHQHUJLDHOpWULFDHVHUYLoRVS~EOLFRVSDUDRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV
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Podemos não responder de forma eficiente às mudanças nas tendências e preferências de
consumo dos nossos clientes.
&RPSHWLPRVFRPRXWUDVHPSUHVDVGRVHWRUGHYDUHMRHPUHODomRDSUHoRTXDOLGDGHH[SHULrQFLDGH
FRPSUD SURPRo}HV ORFDOL]DomR H GLVSRVLomR GDV ORMDV $V SUHIHUrQFLDV GRV FRQVXPLGRUHV H DV
WHQGrQFLDVGHFRQVXPRVmRYROiWHLVHWHQGHPDPXGDUUDSLGDPHQWHFRPRVXUJLPHQWRGHQRYRV
SURGXWRVWHQGrQFLDVHGHPDQGDVTXHLQIOXHQFLDPIRUWHPHQWHRJRVWRGRVFRQVXPLGRUHV2VXFHVVR
GDV YHQGDV GHSHQGH GD KDELOLGDGH HP DQWHFLSDU H UHVSRQGHU UDSLGDPHQWH jV PXGDQoDV H
WHQGrQFLDVGHFRQVXPREHPFRPRjVSRWHQFLDLVPXGDQoDVQDVSUHIHUrQFLDVGRVQRVVRVFOLHQWHV
6HRVSURGXWRVGLVSRQtYHLVQDVQRVVDVORMDVItVLFDVHGLJLWDLVQmRIRUHPFDSD]HVGHDWHQGHUDRV
JRVWRV H SUHIHUrQFLDV GRV FOLHQWHV LVVR SRGH DFDUUHWDU XPD GLPLQXLomR VLJQLILFDWLYD QDV YHQGDV
4XDOTXHUIDOKDHPDQWHFLSDULGHQWLILFDUHUHVSRQGHUjVPXGDQoDVGHWHQGrQFLDGHFRQVXPRSRGH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHDDFHLWDomRGHPHUFDGRULDVSHORVFOLHQWHVRTXHSRGHFDXVDURH[FHVVRGH
HVWRTXH GH GHWHUPLQDGRV SURGXWRV LPSDFWDQGR DGYHUVDPHQWH QRVVR QHJyFLR LPDJHP
UHQWDELOLGDGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDVLWXDomRILQDQFHLUD
$GLFLRQDOPHQWH QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH HP UD]mR GH IDWRUHV FRPR OLPLWDo}HV RX UHVWULomR GH
FLUFXODomRGHSHVVRDVFRPRRSURYRFDGRHPUD]mRGDSDQGHPLDGR&29,'QmRKDYHUiDOWHUDomR
GRKiELWRGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVRTXHSRGHYLUDJHUDUSRUH[HPSORXPDUiSLGDPLJUDomRGH
FOLHQWHVGDVQRVVDVORMDVItVLFDVSDUDDVFRPSUDVRQOLQHSRUPHLRGRQRVVRHFRPPHUFHHDSOLFDWLYR
GHFRPSUDV³6XSHU´$OpPGLVVRFDVRKDMDDOWHUDomRGHKiELWRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRV
HILFLHQWHVHiJHLVQDDGDSWDomRDRDWHQGLPHQWRGHVVHVQRYRVKiELWRV
O nosso negócio está sujeito à flutuação substancial devido aos padrões sazonais de compra
dos nossos consumidores.
9LYHQFLDPRVIOXWXDo}HVVD]RQDLVHPQRVVDVYHQGDVOtTXLGDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVTXHSRGHP
YDULDUGHWULPHVWUHSDUDWULPHVWUHQRIXWXUR+LVWRULFDPHQWHJHUDPRVPDLVYHQGDVOtTXLGDVQRWHUFHLUR
HTXDUWRWULPHVWUHGHFDGDDQRTXHLQFOXLDVVHPDQDVTXHDQWHFHGHPRGLDGRDQLYHUViULRGR*UXSR
0DWHXV  GDWDHPTXHWUDGLFLRQDOPHQWHVmRUHDOL]DGDVSURPRo}HVHVSHFLDLVHLQWHQVLILFDomR
GR LQYHVWLPHQWR HP PDUNHWLQJ H DLQGD QD WHPSRUDGD GD %ODFN )ULGD\ H GH YHQGDV GH 1DWDO
&RQVHTXHQWHPHQWHXPDUHGXomRQDFRQILDQoDGRVFRQVXPLGRUHVQDVVHPDQDVTXHDQWHFHGHPH
LPHGLDWDPHQWHDSyVRDQLYHUViULRGR*UXSR0DWHXVD%ODFN)ULGD\HDWHPSRUDGDGHYHQGDVGH
1DWDOWHULDPXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQRQRVVRQHJyFLR$OpPGLVVRQRTXDUWRWULPHVWUHJHUDOPHQWH
DXPHQWDPRVDVGHVSHVDVFRPFRODERUDGRUHVHSXEOLFLGDGH$VD]RQDOLGDGHWDPEpPLQIOXHQFLDRV
QRVVRVSDGU}HVGHFRPSUDMiTXHFRPSUDPRVDPHUFDGRULDSDUDDWLYLGDGHVVD]RQDLVDQWHVGHXPD
HVWDomRRTXHLPSDFWDGLUHWDPHQWHRVQRVVRVIOX[RVGHFDL[DQtYHLVGHFRQWDVDSDJDUHHVWRTXH
$GHPDLV D VD]RQDOLGDGH DIHWD R QtYHO GDV QRVVDV GtYLGDV H FDSLWDO GH JLUR SRLV JHUDOPHQWH
LQFRUUHPRVHPPDLVGtYLGDVGXUDQWHDSULPHLUDPHWDGHGRDQRSDUDILQDQFLDURDXPHQWRGDVQRVVDV
QHFHVVLGDGHVGHIOX[RGHFDL[DHPFRQVHTXrQFLD  GRYHQFLPHQWRGRVSDJDPHQWRVDRVQRVVRV
IRUQHFHGRUHVSHORVHVWRTXHVDGTXLULGRVDQWHVGDVDOWDVHVWDo}HVGHYHQGDVH  GHXPDGLPLQXLomR
QR YROXPH GH YHQGDV TXH QRUPDOPHQWH RFRUUH DSyV D WHPSRUDGD GH YHQGDV GR 1DWDO TXH VH
SURORQJDDWpRSULPHLURVHPHVWUHQRDQRVXEVHTXHQWH6HFDOFXODUPRVPDODGHPDQGDGDTXDQWLGDGH
GHSURGXWRVTXHYHQGHUHPRVRXGDYDULHGDGHGHSURGXWRVGXUDQWHRTXDUWRWULPHVWUHDVQRVVDV
YHQGDVOtTXLGDVSRGHPFDLUHFRQVHTXHQWHPHQWHSUHMXGLFDURQRVVRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR6HDV
YHQGDVOtTXLGDVGRTXDUWRWULPHVWUHQmRIRUHPDOWDVRVXILFLHQWHSDUDUHFXSHUDUPRVWRWDOPHQWHDV
QRVVDVGHVSHVDVFRPFRODERUDGRUHVHSXEOLFLGDGHRXIRUHPPHQRUHVTXHDVPHWDVXVDGDVSDUD
GHWHUPLQDU RV QtYHLV GH HVWRTXH HVVH GpILFLW SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

2V QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV WULPHVWUDLV WDPEpP SRGHUmR YDULDU VLJQLILFDWLYDPHQWH HP
FRQVHTXrQFLDGHYiULRVRXWURVIDWRUHVLQFOXLQGRHQWUHRXWURVDVGDWDVHPTXHRIHULDGRGH3iVFRD
JHUDOPHQWH FDL HP PDUoR RX DEULO  R TXH SRGH SUHMXGLFDU D FRPSDUDomR GRV QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHQWUHGLIHUHQWHVWULPHVWUHVGHQWURGHXP~QLFRDQR4XDLVTXHUIOXWXDo}HVVD]RQDLVRX
WULPHVWUDLV TXH UHODWDUPRV QR IXWXUR SRGHP QmR FRUUHVSRQGHU jV H[SHFWDWLYDV GRV LQYHVWLGRUHV H
DQDOLVWDVGHPHUFDGRHLVVRSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVQRVVDVDo}HV
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Podemos não conseguir executar a nossa estratégia de fornecer volume e variedade
suficientes de produtos a preços competitivos ou gerenciar adequadamente o abastecimento
do nosso estoque, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre nós.
2 QRVVR QHJyFLR GHSHQGH GD QRVVD FDSDFLGDGH GH IRUQHFHU YROXPH H YDULHGDGH GH SURGXWRV D
SUHoRV FRPSHWLWLYRV $LQGD HVSHFLDOPHQWH QR QRVVR VHJPHQWR GH QHJyFLR $WDFDUHMR QR TXDO
YHQGHPRV WDQWR SDUD R SHTXHQR YDUHMLVWD TXDQWR SDUD R FRQVXPLGRU ILQDO SUHFLVDPRV FRPSUDU
SURGXWRVHPJUDQGHVTXDQWLGDGHV3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHYHQGHUWDLVSURGXWRVRTXHSRGH
UHVXOWDUHPXPHVWRTXHH[FHVVLYRFRPEDL[DDFHLWDomRHQRVIRUoDUDGDUGHVFRQWRVVLJQLILFDWLYRV
HP WDLV SURGXWRV $GHPDLV SURGXWRV FRP XP HVWRTXH H[FHVVLYR HP QRVVDV ORMDV SRGHP ILFDU
REVROHWRVRXWHURVHXSUD]RGHYDOLGDGHH[SLUDGR2PDQXVHLRLQDGHTXDGRSRGHUHVXOWDUHPTXHEUD
RX DYDULD GH QRVVRV SURGXWRV 7DPEpP HVWDPRV VXMHLWRV D URXERV H IXUWRV GH PHUFDGRULDV HP
QRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRGXUDQWHVHXWUDQVSRUWHDWpQRVVDVORMDVEHPFRPRGHQWURGHODV$
PDWHULDOL]DomRGHTXDOTXHUXPGHVVHVULVFRVSRGHRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRV
QRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
Se não implementarmos totalmente nossa estratégia de crescimento e transformação digital,
nossas operações poderão ser adversamente afetadas.
$ LPSOHPHQWDomR H R FRQWtQXR DOLQKDPHQWR GDV SULQFLSDLV LQLFLDWLYDV H Do}HV UHODWLYDV j QRVVD
HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHWUDQVIRUPDomRGLJLWDOGHSHQGHPGHIDWRUHVFUtWLFRVGHVXFHVVRGHQWUH
RVTXDLVQRVVDFRPSHWrQFLDHFDSDFLGDGHGH
• 3URWHJHURSRGHUGDQRVVDPDUFD
• $EULUQRYDVORMDVHH[SDQGLUQRVVDFREHUWXUDJHRJUiILFD
• $ODYDQFDUDVYHQGDVHDXPHQWDUDUHQWDELOLGDGHGHQRVVDVRSHUDo}HV
• )RUWDOHFHUHH[SDQGLUDRIHUWDGHVHUYLoRVHSURGXWRVILQDQFHLURVSDUDQRVVDEDVHGHFOLHQWHV
• $SHUIHLoRDUDH[SHULrQFLDGHFRPSUDSRUPHLRGDPXOWLFDQDOLGDGH
• *HUHQFLDUDFDSWDomRHDSOLFDomRGRVUHFXUVRVILQDQFHLURVH
• 'DU FRQWLQXLGDGH j QRVVD HVWUDWpJLD GH WUDQVIRUPDomR GLJLWDO SRU PHLR GD LQFOXVmR GLJLWDO GH
QRVVRVFOLHQWHVRDSULPRUDPHQWRFRQWtQXRGHQRVVDVRSHUDo}HVPXOWLFDQDLVGHVHQYROYLPHQWR
GHQRVVDSODWDIRUPDGLJLWDOHIRUWDOHFLPHQWRGHQRVVDFXOWXUDGLJLWDO
1mR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH TXDLVTXHU GHVWHV REMHWLYRV VHUmR UHDOL]DGRV FRP r[LWR
VLPXOWDQHDPHQWH H SRU FRPSOHWR 2 LQVXFHVVR HP LPSOHPHQWDU QRVVDV HVWUDWpJLDV SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRV
Se não conseguirmos manter nossa cultura e nossa marca no processo de expansão, nossas
operações poderão ser adversamente afetadas.
1D PHGLGD HP TXH H[SDQGLPRV QRVVRV QHJyFLRV SDUD GLIHUHQWHV ORFDOLGDGHV SRGHPRV VHU
LQFDSD]HV GH LGHQWLILFDU FRQWUDWDU H PDQWHU WUDEDOKDQGR FRQRVFR XP Q~PHUR VXILFLHQWH GH
FRODERUDGRUHV DOLQKDGRV j QRVVD FXOWXUD FRUSRUDWLYD 7DO IDOKD SRGHULD UHVXOWDU HP XPD SLRUD HP
QRVVRDWHQGLPHQWRDRFOLHQWHHRXQRGHVHPSHQKRGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVHFRQVHTXHQWHPHQWH
HPXPHQIUDTXHFLPHQWRGDQRVVDPDUFD(QWHQGHPRVTXHQRVVDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOHDQRVVD
PDUFDVmRFUXFLDLVSDUDQRVVRVSODQRVGHQHJyFLR2LQVXFHVVRHPPDQWHUWDOFXOWXUDHPDUFDSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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Podemos não conseguir ajustar o alinhamento de nossos canais de venda dentro de nossas
expectativas.
$OpPGHQRVVDVRSHUDo}HVVHUHPUHDOL]DGDVSRUPHLRGHORMDVItVLFDVGH$WDFDGRH9DUHMRWDPEpP
XWLOL]DPRVFDQDLVGLJLWDLVGHHFRPPHUFHYROWDGRVSULQFLSDOPHQWHSDUDYHQGDGHHOHWURHOHWU{QLFRV
H PyYHLV H SRU PHLR GR DSOLFDWLYR GH FRPSUDV 6XSHU TXH SHUPLWH D UHDOL]DomR GH FRPSUDV QRV
QRVVRVVXSHUPHUFDGRVRQOLQH7HPRVXPDH[SHULrQFLDOLPLWDGDHPWDOIRUPDWRGHQHJyFLRVHVRPRV
PHQRVFRQKHFLGRVSHORVFRQVXPLGRUHVGRTXHRXWUDVJUDQGHVUHGHV&DVRQmRFRQVLJDPRVDMXVWDU
RFRQVWDQWHDOLQKDPHQWRGDVRSHUDo}HVGDVORMDVItVLFDVHGRVFDQDLVGLJLWDLVGHHFRPPHUFHVRE
RVDVSHFWRVFRPHUFLDLVORJtVWLFRVGHFRPXQLFDomRHPDUNHWLQJHGHDWHQGLPHQWRjVH[SHFWDWLYDV
GRVQRVVRVFOLHQWHVRDSURYHLWDPHQWRGDVYDQWDJHQVTXHDHVWUXWXUDLQWHJUDGDGRVPXOWLFDQDLVSRGH
RIHUHFHUVHUiSUHMXGLFDGRSRGHQGRLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
A perda de membros da nossa alta administração e/ou a incapacidade de atrair e manter
diretores qualificados pode causar um efeito adverso sobre as nossas atividades, situação
financeira e resultados operacionais
1RVVR FUHVFLPHQWR H GHVHPSHQKR GHSHQGHP HP JUDQGH SDUWH GH HVIRUoRV H GD FDSDFLGDGH GD
QRVVDDOWDDGPLQLVWUDomRTXHpIRUPDGDSHORVyFLRIXQGDGRUGD&RPSDQKLD,OVRQ0DWHXVHRXWURV
IXQFLRQiULRVFKDYH $ SHUGD GRV PHPEURV GD QRVVD DOWD DGPLQLVWUDomR SRGHUi DIHWDU GH PRGR
DGYHUVR H UHOHYDQWH QRVVRV QHJyFLRV H FRQVHTXHQWHPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDO H
ILQDQFHLUR$OpPGLVVRFDVRYHQKDPRVDSHUGHUDOJXPGHVVHVSURILVVLRQDLVFKDYHSRGHPRVQmR
FRQVHJXLU DWUDLU QRYRV SURILVVLRQDLV FRP D PHVPD TXDOLILFDomR SDUD VXEVWLWXtORV 1RVVR VXFHVVR
WDPEpPGHSHQGHGHQRVVDKDELOLGDGHHPLGHQWLILFDUDWUDLUFRQWUDWDUWUHLQDUUHWHUPRWLYDUHJHULU
SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV QDV iUHDV WpFQLFDV GH JHVWmR WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR
PDUNHWLQJ H VHUYLoRV DRV FOLHQWHV $ FRPSHWLomR SRU WDLV IXQFLRQiULRV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV p
LQWHQVDHSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHDWUDLUFRQWUDWDUUHWHUPRWLYDUHJHULUVXILFLHQWHPHQWHFRP
VXFHVVR WDLV SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV 6H QmR IRUPRV FDSD]HV GH DWUDLU RX PDQWHU SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRV SDUD DGPLQLVWUDU H H[SDQGLU QRVVDV RSHUDo}HV SRGHUHPRV QmR WHU FDSDFLGDGH SDUD
FRQGX]LU QRVVR QHJyFLR FRP VXFHVVR H FRQVHTXHQWHPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDO H
ILQDQFHLURSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Se não formos capazes de renovar nossas linhas de crédito atuais, ter acesso a novos
financiamentos, descontar recebíveis ou emitir valores mobiliários no mercado de capitais em
condições atrativas, poderemos sofrer um efeito adverso relevante.
1RVVDFDSDFLGDGHGHFDSWDUUHFXUVRVpIXQGDPHQWDOSDUDDVQRVVDVRSHUDo}HVDLPSOHPHQWDomR
GD QRVVD HVWUDWpJLD H R QRVVR FUHVFLPHQWR 2V PHUFDGRV ORFDLV GH GtYLGD H GH FDSLWDLV IRUDP
UHFHQWHPHQWHLPSDFWDGRVSHORFXVWRGHFUpGLWRHSRUIDWRUHVSROtWLFRHFRQ{PLFRVSHODSDQGHPLDGD
&29,'GHQWUHRXWURV7DLVHYHQWRVDIHWDUDPQHJDWLYDPHQWHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQR%UDVLO
$V SUHRFXSDo}HV TXDQWR j HVWDELOLGDGH GRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV QR %UDVLO H j VROYrQFLD GH
FRQWUDSDUWHV UHVXOWDUDP QR HQFDUHFLPHQWR GR FXVWR GH FDSWDomR XPD YH] TXH PXLWRV FUHGRUHV
DXPHQWDUDPDVWD[DVGHMXURVDGRWDUDPQRUPDVPDLVULJRURVDVSDUDFRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRVH
UHGX]LUDPVHXYROXPHHHPDOJXQVFDVRVLQWHUURPSHUDPDRIHUWDGHILQDQFLDPHQWRDWRPDGRUHV
HPWHUPRVFRPHUFLDLVUD]RiYHLV3RGHPRVQmRFRQVHJXLUUHQRYDUQRVVDVOLQKDVGHFUpGLWRDWXDLV
WHUDFHVVRDQRYRVILQDQFLDPHQWRVRXHPLWLUYDORUHVPRELOLiULRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPFRQGLo}HV
DWUDWLYDVSDUDDWHQGHUjVQRVVDVQHFHVVLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRFDSLWDOGHJLURRXREULJDo}HVHP
JHUDO $OpP GLVVR QmR Ki QHQKXPD JDUDQWLD GH TXH SRGHUHPRV FRQWLQXDU FRQWDQGR FRP
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQHPTXHRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRVVHUmRUHQRYDGRVHPWHUPRV
HFRQGLo}HVVHPHOKDQWHVRXPDLVDWUDWLYDVGRTXHRVWHUPRVHFRQGLo}HVTXHIRUDPRULJLQDOPHQWH
DFRUGDGRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHU6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
6H QmR FRQVHJXLUPRV REWHU ILQDQFLDPHQWRV HPLWLU YDORUHV PRELOLiULRV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV RX
UHILQDQFLDURQRVVRHQGLYLGDPHQWRTXDQGRQHFHVViULRRXVHQmRFRQVHJXLUPRVREWHURXUHQRYDU
HPSUpVWLPRVLQWHUFRPSDQ\TXHWHPXPDLPSRUWkQFLDIXQGDPHQWDOQDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDH
RSHUDFLRQDO ILDQoDV EDQFiULDV VHJXURV JDUDQWLD RX VH WDLV LQVWUXPHQWRV VRPHQWH HVWLYHUHP
GLVSRQtYHLV PHGLDQWH FRQGLo}HV GHVIDYRUiYHLV SRGHPRV QmR FRQVHJXLU VDWLVID]HU jV QRVVDV
QHFHVVLGDGHV GH FDL[D H REULJDo}HV ILQDQFHLUDV RXDSURYHLWDU RSRUWXQLGDGHVGH QHJyFLRV R TXH
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SRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV$OpPGLVVR
QRFXUVRQRUPDOGHQRVVDVRSHUDo}HVGHVFRQWDPRVUHFHEtYHLVSHUDQWHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDILP
GHREWHUFDSLWDOGHJLURSDUDDVQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXH
HVVHWLSRGHLQVWUXPHQWRGHILQDQFLDPHQWRFRQWLQXDUiGLVSRQtYHOSDUDQyVHHPWHUPRVDFHLWiYHLV
6HQmRWLYHUPRVFDSLWDOGHJLURVXILFLHQWHWDOYH]QmRVHMDSRVVtYHOLPSOHPHQWDUQRVVDHVWUDWpJLDGH
FUHVFLPHQWRPDQWHUQRVVDFRPSHWLWLYLGDGHRXILQDQFLDULQLFLDWLYDVHVWUDWpJLFDVLPSRUWDQWHVRTXH
SRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
Possíveis limitações em manter o ritmo de crescimento de vendas pode afetar adversamente
nossos negócios e resultados operacionais.
2VSULQFLSDLVIDWRUHVTXHSRGHPLPSDFWDURFUHVFLPHQWRGDVYHQGDV³PHVPDVORMDV´FRQFHLWRTXH
GHPRQVWUDTXDQWRDVYHQGDVDXPHQWDUDPQDVPHVPDVORMDVHPUHODomRDRSHUtRGRH[HUFtFLRVRFLDO
DQWHULRUVmR L QRVVDFDSDFLGDGHGHSUHYHUHUHVSRQGHUjVQRYDVWHQGrQFLDVGHFRQVXPRHPWHPSR
KiELO LL  QRVVD FDSDFLGDGH GH DWUDLU QRYRV FOLHQWHV H PDQWHU RV DWXDLV LLL  D FRQILDQoD GR
FRQVXPLGRU LY VLWXDomRHFRQ{PLFDQDViUHDVRQGHQRVVDVORMDVHVWmRORFDOL]DGDV Y RLPSDFWR
TXHDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVSRGHJHUDUVREUHDVORMDVSUpH[LVWHQWHVQHVWHVPHVPRVPHUFDGRV
YL  PXGDQoDV HP QRVVDV SROtWLFDV GH FUpGLWR SURSDJDQGD H PDUNHWLQJ H YLL  FRQFRUUrQFLD (P
GHFRUUrQFLDGRVHYHQWRVGHVFULWRVDFLPDQRVVDSHUIRUPDQFHGHYHQGDV³PHVPDVORMDV´SRGHQmR
DSUHVHQWDUFUHVFLPHQWRRXSRGHGLPLQXLUHPH[HUFtFLRVIXWXURVRTXHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWH
QRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$OpPGLVVRQRVVRFUHVFLPHQWRIXWXURGHYHQGDVHVWi
IRUWHPHQWH EDVHDGR QD DPSOLDomR H GHVHQYROYLPHQWR GRV FDQDLV GLJLWDLV GH YHQGDV FRPR H
FRPPHUFH LQFOXVLYH SRU PHLR GR DSOLFDWLYR GH FRPSUDV 6XSHU TXH VmR VXVFHWtYHLV D XPD PDLRU
FRQFRUUrQFLD H GHSHQGrQFLD GH FRQVWDQWHV HYROXo}HV WHFQROyJLFDV EHP FRPR PXGDQoDV QR
FRPSRUWDPHQWRGHFRQVXPRGHQRVVRVFOLHQWHVSRGHQGRLPSDFWDUQRVVRULWPRGHFUHVFLPHQWRGH
YHQGDV$GLFLRQDOPHQWHDVQRVVDVYHQGDVWDPEpPSRGHUmRGLPLQXLUHPGHFRUUrQFLDGHSDQGHPLDV
FRPRSRUH[HPSORD&29,' 
1yVFRQGX]LPRVQRVVDVRSHUDo}HVSRUPHLRGHORMDVItVLFDVHGLJLWDLV&DVRVHMDPRVLQFDSD]HVGH
DOLQKDU HVWHV FDQDLV GH YHQGDV HP WHUPRV GH DVSHFWRVFRPHUFLDLV ORJtVWLFRV GH FRPXQLFDomR H
PDUNHWLQJ FRP R REMHWLYR GH DWHQGHU DV QHFHVVLGDGHV GH QRVVRV FOLHQWHV SRGHPRV QmR QRV
EHQHILFLDULQWHJUDOPHQWHGHQRVVDHVWUXWXUDPXOWLFDQDOLQWHJUDGDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
QRVVRVUHVXOWDGRVHRSHUDo}HV
Podemos precisar de recursos adicionais que podem ocasionar uma queda no desempenho
das lojas existentes em decorrência de nossa estratégia de crescimento.
1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHQYROYHDDEHUWXUDHDRSHUDomRGHQRYDVORMDVDFDGDDQRRTXH
SRGH GHPDQGDU UHFXUVRV DGLFLRQDLV 7DO HVWUDWpJLD JHUD GHPDQGDV FUHVFHQWHV VREUH QRVVRV
UHFXUVRVRSHUDFLRQDLVJHUHQFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHILQDQFHLURVDVTXDLVSRGHPUHVXOWDUHPTXHGD
GHHILFLrQFLDQDJHVWmRGRVQRVVRVQHJyFLRVTXHSRUVXDYH]SRGHOHYDUDXPDGHWHULRUDomRQR
GHVHPSHQKRGHQRVVDVORMDVLQGLYLGXDOPHQWHHGHQRVVRQHJyFLRFRPRXPWRGR$LQGDTXDQGRD
LQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVRFRUUHUHPPHUFDGRVRQGHMiSRVVXtPRVORMDVSRGHUHPRVVRIUHUXPD
UHGXomRQDVYHQGDVOtTXLGDVGDVORMDVSUpH[LVWHQWHVQHVVHVPHUFDGRVHPIXQomRGRGHVORFDPHQWR
GHYHQGDVTXHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGHQRVVDVRSHUDo}HV
Uma falha no nosso sistema de segurança com relação à proteção de informações
confidenciais de nossos clientes e de nossa rede poderá prejudicar a nossa reputação e nossa
marca e afetar substancialmente nosso negócio e os resultados das operações.
8PDGDVPDLRUHVGLILFXOGDGHVUHODFLRQDGDVDRFRPpUFLRHOHWU{QLFRFRPXQLFDomRRQOLQHHWHFQRORJLD
GDLQIRUPDomRpDWUDQVPLVVmRGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPUHGHVS~EOLFDVHRDUPD]HQDPHQWR
GHGDGRVHPQRVVRVVLVWHPDVFRQHFWDGRVDUHGHVS~EOLFDV8PDIDOKDHPLPSHGLUHVVDVTXHEUDV
GHVHJXUDQoDSRGHUiSUHMXGLFDUQRVVDUHSXWDomRHQRVVDPDUFDHDLQGDDIHWDUVXEVWDQFLDOPHQWHR
QRVVRQHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HV$WXDOPHQWHDPDLRUSDUWHGHQRVVDVYHQGDV
pGHELWDGDGLUHWDPHQWHGDVFRQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWRHGpELWRGHQRVVRVFOLHQWHV'HSHQGHPRVGH
WHFQRORJLDVGHFULSWRJUDILDHDXWHQWLFDomRHOHWU{QLFDGHWHUFHLURVSDUDHIHWXDUDWUDQVPLVVmRVHJXUD
GHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVLQFOXLQGRQ~PHURVGHFDUWmRGHFUpGLWR$YDQoRVWHFQROyJLFRVQRYDV
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GHVFREHUWDVQRFDPSRGDFULSWRJUDILDRXRXWURVGHVHQYROYLPHQWRVSRGHUmRUHVXOWDUQDH[SRVLomRGH
IDOKDVQDVWHFQRORJLDVTXHXWLOL]DPRVSDUDSURWHJHUGDGRVSHVVRDLVIRUQHFLGRVSHORVFOLHQWHVGXUDQWH
DV RSHUDo}HV GH FRPSUD $LQGD QyV HVWDPRV VXVFHWtYHLV D XVRV LPSUySULRV RX LOHJDLV LQFOXLQGR
YHQGDVIUDXGXOHQWDVHLOtFLWDVQRVPHLRVGHSDJDPHQWRDFHLWRSRUQyVEHPFRPRIUDXGHVEDQFiULDV
TXHSRGHPUHVXOWDUHPSHUGDVILQDQFHLUDV$OpPGLVVRDUPD]HQDPRVQRVVREDQFRGHGDGRVTXH
FRQWpPGHWDOKDGDVLQIRUPDo}HVGHPRJUiILFDVHGHYHQGDVGHFDGDXPGHQRVVRVFOLHQWHVHPQRVVD
LQWUDQHW TXH HVWi VXMHLWD D DWDTXHV H[WHUQRV GH XVXiULRV GH UHGHV S~EOLFDV 4XDOTXHU
FRPSURPHWLPHQWRGHQRVVDVHJXUDQoDSRGHUiSUHMXGLFDUDQRVVDUHSXWDomRHQRVVDPDUFDHQRV
H[SRU D VLWXDo}HV GH OLWtJLR QDV TXDLV SRGHUHPRV VHU REULJDGRV D LQGHQL]DU D SDUWH SUHMXGLFDGD
DIHWDQGRDVVLPQHJDWLYDPHQWHRQRVVRQHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HV$GHPDLV
TXDOTXHU SHVVRD FDSD] GH EXUODU DV QRVVDV PHGLGDV GH VHJXUDQoD SRGHUi VH DSURSULDU GH
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVRXFDXVDULQWHUUXSo}HVHPQRVVDVRSHUDo}HV
$GLFLRQDOPHQWHHVWDPRVVXMHLWRVDOHJLVODo}HVTXHSRGHPH[LJLUQRWLILFDomRDyUJmRVUHJXODGRUHV
FOLHQWHVRXIXQFLRQiULRVDVVLPFRPRSRGHPRVWHUTXHUHHPEROVDUFOLHQWHVRXRSHUDGRUHVGHFDUW}HV
GHFUpGLWRSRUTXDLVTXHUUHFXUVRVIXUWDGRVHPGHFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUYLRODo}HVDRQRVVRVLVWHPD
GHVHJXUDQoDVLWXDo}HVTXHSRGHULDPDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVFXVWRVHUHGX]LUQRVVD
DWUDWLYLGDGH (P FRQVHTXrQFLD GD JUDQGH GHSHQGrQFLD GD WHFQRORJLD SDUD DV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD WDPEpP SRGHPRV LQFRUUHU HP SHUGDV ILQDQFHLUDV GHYLGR D LPSDFWRV QDV QRVVDV
RSHUDo}HV $GLFLRQDOPHQWH QRVVRV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR HVWmR H[SRVWRV D YtUXV PDOLFLRVRV
PDOZDUH HRXWURVSUREOHPDVFRPRSRUH[HPSORFULPHVHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVTXHSRGHPLQWHUIHULU
LQHVSHUDGDPHQWHQDVRSHUDo}HV4XDOTXHURFRUUrQFLDGHVVDQDWXUH]DSRGHUiUHVXOWDUHPXPHIHLWR
PDWHULDODGYHUVRVREUHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHSHUGDVILQDQFHLUDV

Podemos não conseguir proteger os nossos direitos de propriedade intelectual.
2QRVVRIXWXURVXFHVVRGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGDQRVVDFDSDFLGDGHGHSURWHJHUDVQRVVDVDWXDLV
HIXWXUDVPDUFDV LQFOXLQGRDVQRVVDVPDUFDVSUySULDV HGHIHQGHURVQRVVRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOLQFOXLQGRPDUFDVQRPHVGHGRPtQLRVHJUHGRVFRPHUFLDLVHknow-how+iWDPEpPRULVFR
GHSRGHUPRVDLQGDTXHSRURPLVVmRQmRFRQVHJXLUUHQRYDURUHJLVWURGHXPDPDUFDHPWHPSRKiELO
RX TXH RV QRVVRV FRQFRUUHQWHV FRQWHVWHP RX LQYDOLGHP TXDLVTXHU PDUFDV H[LVWHQWHV RX IXWXUDV
HQYLDGDVSDUDQyVRXOLFHQFLDGDVSRUQyV1mRWHPRVFRPRJDUDQWLUTXHDVPHGLGDVSDUDSURWHJHURV
QRVVRV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO VHUmR VXILFLHQWHV RX TXH WHUFHLURV QmR LQIULQJLUmR RX VH
DSURSULDUmRLQGHYLGDPHQWHGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO6HQmRFRQVHJXLUPRVSURWHJHURV
QRVVRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOFRQWUDDYLRODomRRXDSURSULDomRLQGHYLGDSRGHUHPRVVRIUHU
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPSDUWLFXODUHPQRVVDFDSDFLGDGHGHGHVHQYROYHURQRVVRQHJyFLR
O nosso negócio depende de marcas altamente reconhecidas. Podemos não conseguir
manter e melhorar o reconhecimento de nossas marcas ou podemos receber avaliações
desfavoráveis de consumidores, bem como podemos ser alvo de publicidade negativa, o que
poderia afetar adversamente nossas marcas.
4XDLVTXHULQFLGHQWHVTXHUHGX]DPDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRUHGRVQRVVRVFOLHQWHVRXDDILQLGDGH
GHOHV FRP QRVVDV PDUFDV 0DWHXV 6XSHUPHUFDGRV 0L[ $WDFDUHMR %XPED0HX3mR (O &DPLxR
HQWUHRXWUDVSRGHULDPUHGX]LUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDRYDORUGHQRVVDVPDUFDV6HRVFRQVXPLGRUHV
H RV QRVVRV FOLHQWHV SHUFHEHUHP RX H[SHULPHQWDUHP XPD UHGXomR QD TXDOLGDGH GRV SURGXWRV
LQFOXVLYHGRVSURGXWRV0DUFD3UySULDGRVHUYLoRGRDPELHQWHHRXGHTXDOTXHUIRUPDDFUHGLWDUHP
TXH QmR SURSRUFLRQDPRV XPD H[SHULrQFLD FRQVLVWHQWHPHQWH SRVLWLYD R YDORU GH QRVVDV PDUFDV
SRGHULDVHULPSDFWDGRRTXHSRGHULDDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
5HFODPDo}HVGHFRQVXPLGRUHVRXSXEOLFLGDGHQHJDWLYDGRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVGRVSUHoRVTXH
FREUDPRVRXGRDWHQGLPHQWRTXHSUHVWDPRVSRGHPQRIXWXURUHGX]LUDFRQILDQoDGRVFRQVXPLGRUHV
HFRQVHTXHQWHPHQWHDVQRVVDVYHQGDVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRQRVVRQHJyFLR$OpPGLVVRDOJXQV
GRV SURGXWRV TXH YHQGHPRV SRGHP QRV H[SRU D UHFODPDo}HV GHFRUUHQWHV GH GDQRV SHVVRDLV
HQYROYHQGRHPDOJXQVFDVRVGRHQoDVRXPRUWHSRGHQGRH[LJLUUHFDOOVRXRXWUDVDo}HV
$GHPDLVSDUDPDQWHUXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVSUHFLVDPRVWUHLQDUH
JHUHQFLDUDGHTXDGDPHQWHRVFRODERUDGRUHVTXHWUDEDOKDPHPQRVVDVORMDVHTXHHVWmRHPFRQWDWR
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GLiULR FRP RV QRVVRV FRQVXPLGRUHV 'HYHPRV WDPEpP WHU XPD HTXLSH GH DWHQGLPHQWR DR
FRQVXPLGRU SURQWD SDUD UHVROYHU LUUHJXODULGDGHV H FRQIOLWRV GH IRUPD HILFLHQWH H UiSLGD 8P
DWHQGLPHQWRDRFRQVXPLGRUHILFD]H[LJHLQYHVWLPHQWRVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVRVFRODERUDGRUHVHP
SURJUDPDV GH GHVHQYROYLPHQWR H HP LQIUDHVWUXWXUD GH WHFQRORJLD SDUD SURSLFLDU j HTXLSH GH
DWHQGLPHQWRDVIHUUDPHQWDVQHFHVViULDVSDUDEHPGHVHPSHQKDUDVVXDVIXQo}HV$LQFDSDFLGDGH
GHJHUHQFLDPHQWRRXWUHLQDPHQWRGHQRVVRVUHSUHVHQWDQWHVGHDWHQGLPHQWRDRFRQVXPLGRUSRGH
FRPSURPHWHU QRVVD FDSDFLGDGH GH OLGDU FRP VXDV UHFODPDo}HV GH PDQHLUD HILFD] 6H QmR
DGPLQLVWUDUPRVGHPDQHLUDHILFD]DVUHFODPDo}HVQRVVDUHSXWDomRHRQRVVRQHJyFLRSRGHUmRVHU
DIHWDGRVDVVLPFRPRDFRQILDQoDTXHWHPRVGHQRVVRVFRQVXPLGRUHV
$GLFLRQDOPHQWHDSXEOLFLGDGHHFREHUWXUDGDPtGLDJHUDOPHQWHH[HUFHPXPDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYD
VREUHRFRPSRUWDPHQWRHDo}HVGRVFRQVXPLGRUHV6HIRUPRVDOYRGHSXEOLFLGDGHQHJDWLYDTXH
SRVVD ID]HU FRP TXH QRVVRV FRQVXPLGRUHV PXGHP VHXV KiELWRV GH FRPSUDV LQFOXVLYH FRPR
UHVXOWDGR GH UHFDOO GH SURGXWRV TXH YHQGHPRV SUHSDUDomR RX DUPD]HQDPHQWR GH SURGXWRV
DOLPHQWtFLRV HP QRVVDV ORMDV HVFkQGDORV RX DFLGHQWHV SRGHUHPRV VRIUHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH1RYDVWHFQRORJLDVWDLVFRPRPtGLDVVRFLDLVVmRFDGDYH]PDLVXVDGDVSDUDDGLYXOJDomR
GH SURGXWRV H VHUYLoRV 2 XVR GH PtGLDV VRFLDLV UHTXHU XPD DWHQomR HVSHFtILFD EHP FRPR XP
FRQMXQWRGHGLUHWUL]HVGHJHUHQFLDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRTXHSRGHPRVQmRFRQVHJXLUGHVHQYROYHU
HLPSOHPHQWDUGHIRUPDHILFD]3XEOLFDo}HVRXFRPHQWiULRVQHJDWLYRVVREUHQyVQRVVRVQHJyFLRV
QRVVDVRSHUDo}HVQRVVRV'LUHWRUHVRXPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPTXDOTXHUUHGH
VRFLDO SRGHP SUHMXGLFDU JUDYHPHQWH D QRVVD UHSXWDomR $OpP GLVVR RV QRVVRV FRODERUDGRUHV H
UHSUHVHQWDQWHVSRGHUmRXVDUIHUUDPHQWDVGHPtGLDVRFLDOHWHFQRORJLDVPyYHLVGHIRUPDLQDGHTXDGD
RTXHSRGHUiFDXVDUSUHMXt]RVLQFOXVLYHFRPDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV
Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos, o que poderá
gerar efeitos adversos sobre nossos negócios
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDQRVVDFREHUWXUDGHVHJXURHVWDUiVHPSUHGLVSRQtYHORXVHUiVHPSUH
VXILFLHQWHSDUDFREULUTXDLVTXHUGDQRVGHFRUUHQWHVGHTXDOTXHUWLSRGHVLQLVWUR$OpPGLVVRH[LVWHP
FHUWRV WLSRV GH ULVFRV TXH SRGHP QmR HVWDU FREHUWRV SRU QRVVDV DSyOLFHV WDLV FRPR DFLGHQWHV
JXHUUDIRUoDPDLRURXFHUWDVLQWHUUXSo}HVGHQHJyFLRVLQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGHSDQGHPLDVFRPR
DGR&29,'$OpPGLVVRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHTXDQGRDVQRVVDVDSyOLFHVGHVHJXURDWXDLV
H[SLUDUHPSRGHUHPRVUHQRYiODVHPWHUPRVIDYRUiYHLVHVXILFLHQWHV6LQLVWURVTXHQmRVmRFREHUWRV
SHODVQRVVDVDSyOLFHVRXDLQFDSDFLGDGHGHUHQRYDUDVQRVVDVDSyOLFHVGHVHJXURSRGHPQRVDIHWDU
DGYHUVDPHQWHHVXEVWDQFLDOPHQWH$LQGDQRFDVRGRVHYHQWRVVHJXUDGRVDFREHUWXUDGHDSyOLFHV
GH VHJXUR HVWi FRQGLFLRQDGD DR SDJDPHQWR GR UHVSHFWLYR SUrPLR 1RVVD IDOKD HP SDJDU HVVHV
SUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURSRGHUiQRVFRORFDUHPXPDVLWXDomRGHULVFR
GDGRVTXHGDQRVPHVPRTXHVHJXUDGRVQmRHVWDULDPVXMHLWRVjFREHUWXUDSHODVHJXUDGRUD
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem ter um efeito
adverso relevante sobre nós.
6RPRV H SRGHUHPRV VHU QR IXWXUR UpXV HP XPD VpULH GH SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV
UHODFLRQDGRVDTXHVW}HVFtYHLVFRQVXPHULVWDVDPELHQWDLVWUDEDOKLVWDVDGPLQLVWUDWLYDVWULEXWiULDV
HQWUHRXWUDV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVHVSURFHVVRVMXGLFLDLVVHUmRGHFLGLGRVHPQRVVRIDYRU
RX DLQGD TXH DV SURYLV}HV FRQVWLWXtGDV SHOD &RPSDQKLD GLDQWH GH DVSHFWRV VXEMHWLYRV H
MXOJDPHQWRV FUtWLFRV H[HUFLGRV SHOD DGPLQLVWUDomR QD GHWHUPLQDomR GD SRVVLELOLGDGH GH SHUGD
DWULEXtGD D FDGD SURFHVVR VHUi FRUUHWR H VXILFLHQWH SDUD WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH
GHFRUUHQWHV GHVWHV SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV $OJXQV GRV SURFHVVRV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRVGRVTXDLVVRPRVSDUWHHQYROYHPPDWpULDVUHOHYDQWHV SDUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGH
LWHQVDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD TXHFDVRGHFLGLGDVGHPDQHLUDFRQWUiULDDRVQRVVRV
LQWHUHVVHVSRGHUmRDIHWDUQHJDWLYDHPDWHULDOPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVHVLWXDomRILQDQFHLUD$OpP
GDV SURYLV}HV FRQWiEHLV H GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV UHODFLRQDGRV D HVVHV SURFHVVRV MXGLFLDLV
SRGHPRVVHUFRPSHOLGRVDUHDOL]DUGHSyVLWRVMXGLFLDLVRXRIHUHFHUJDUDQWLDVHPWDLVSURFHVVRVR
TXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDOLTXLGH]HFRQGLomRILQDQFHLUD
'DPHVPDIRUPDDGPLQLVWUDGRUHVHRXRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDSRGHPYLU
DVHUSDUWHVRXVHUHPPHQFLRQDGRVHRXFKDPDGRVDGHSRUHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRV
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FXMD LQVWDXUDomR H RX UHVXOWDGRV SRGHP DIHWiORV QHJDWLYDPHQWH HVSHFLDOPHQWH FDVR VHMDP
LQGLFLDGRV HRX FRQGHQDGRV H VH IRUHP SURFHVVRV GH QDWXUH]D FULPLQDO HYHQWXDOPHQWH
LPSRVVLELOLWDQGR DR H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV QD &RPSDQKLD HRX DIHWDQGR D UHSXWDomR HRX
VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV
SURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGRVTXDLVD&RPSDQKLDHRXVHXVDGPLQLVWUDGRUHVVmRSDUWH
YLGHLWHQVHVHJXLQWHVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Nossas vendas dependem em grande parte da eficácia das campanhas de propaganda e
marketing, o que pode afetar nossas vendas e lucratividade.
e SDUWH LQHUHQWH GR QRVVR QHJyFLR R HPSHQKR GH UHFXUVRV VLJQLILFDWLYRV SDUD FDPSDQKDV GH
SURSDJDQGDHPDUNHWLQJFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUDDWUDWLYLGDGHHPRYLPHQWRHPQRVVRVFDQDLV
GH YHQGDV &DVR WDLV FDPSDQKDV QmR DOFDQFHP DV PHWDV H REMHWLYRV HVSHUDGRV SRGHPRV WHU
LPSDFWRVQHJDWLYRVHPQRVVDVYHQGDVHUHQWDELOLGDGHHQmRJHUDUDGHVHMDGDYDORUL]DomRGHQRVVD
PDUFD
&RQVHTXHQWHPHQWHQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRVVDVLWXDomR ILQDQFHLUDSRGHPVHUDIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWH $GLFLRQDOPHQWH FRQVLGHUDQGRVH TXH JUDQGH SDUWH GDV QRVVDV FDPSDQKDV VmR
YHLFXODGDVFRPSURSDJDQGDVHPWHOHYLVmRSRGHPRVWHUQRVVDUHQWDELOLGDGHLPSDFWDGDFDVRVHMD
YHULILFDGDHOHYDomRGHFXVWRVGDGDDGLILFXOGDGHGHHQFRQWUDUYHtFXORGHFRPXQLFDomRTXHDSUHVHQWH
D PHVPD HIHWLYLGDGH $OpP GLVVR DV YHQGDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGDV
GLDQWHGRGHVDILRSRUHODHQIUHQWDGRQDLGHQWLILFDomRGDVPXGDQoDVGHFRPSRUWDPHQWRHSUHIHUrQFLD
GHVHXVFRQVXPLGRUHV
Podemos vir a ter que captar recursos adicionais por meio da emissão de valores mobiliários,
o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor no nosso capital social.
3RGHUHPRVYLUDSUHFLVDUGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXURHSRGHUHPRVRSWDUSRU REWrORSRUPHLRGH
DXPHQWRGHFDSLWDOPHGLDQWHVXEVFULomRSULYDGDRXGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXRXWURVYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVVHQGRTXHGLVWULEXLo}HVS~EOLFDVSRGHPRFRUUHU
VHPFRQFHVVmRGHGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDRVDFLRQLVWDV4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRGHIRUPD
DDXPHQWDURQRVVRFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRQRVVRFDSLWDOVRFLDO
Os titulares de nossas ações podem não receber dividendos.
'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHODHVWiREULJDGDDSDJDUDRVVHXVDFLRQLVWDVXP
PtQLPR D  ]HUR YLUJXOD XP SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR D WtWXOR GH GLYLGHQGRV
DSXUDGRVHDMXVWDGRVGHDFRUGRFRPRPpWRGRGDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUD(VVHOXFURDMXVWDGR
SRGHVHUXWLOL]DGRSDUDDEVRUYHUSUHMXt]RVRXVHUDSURSULDGRGHRXWUDIRUPDFRQIRUPHSHUPLWLGRSHOD
OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H GLVSRVWR SHOR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD SRGHQGR QmR HVWDU
GLVSRQtYHOSDUDGLVWULEXLomRDWtWXORGHGLYLGHQGRV&DVRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHWHUPLQHTXH
HVVDVGLVWULEXLo}HVVmRGHVDFRQVHOKiYHLVHPYLVWDGDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHODSRGH
QmRSDJDUGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDVHPXPH[HUFtFLRILVFDOHVSHFtILFR
Estamos expostos a riscos relacionados a parceria para os Cartões MateusCard
7HPRVXPDSDUFHULDFRPR%DQFR%UDGHVFDUG6$SDUDRIHUHFHUDRVQRVVRVFOLHQWHVVHUYLoRVGH
FDUWmRGHFUpGLWR ³0DWHXV&DUG´ 20DWHXV&DUGpXPFRPSRQHQWHUHOHYDQWHGHQRVVDHVWUDWpJLD
FRPHUFLDO H HP  DSUR[LPDGDPHQWH  GH QRVVDV YHQGDV IRUDP UHDOL]DGDV DWUDYpV GHVWH
PHLR9DOHQRWDUTXHDVSROtWLFDVGHFUpGLWRHGHILQLo}HVGRVVHUYLoRVRIHUWDGRVDRVQRVVRVFOLHQWHV
SRU PHLR GR 0DWHXV&DUG VmR HVWDEHOHFLGDV SHOR QRVVR SDUFHLUR TXH SRGH LPSRU UHVWULo}HV DRV
QRVVRVFOLHQWHVDIHWDQGRGHPDQHLUDDGYHUVDRVQRVVRVQHJyFLRVHHVWUDWpJLDGHH[SDQVmR
2 IUDFDVVR HP FRQWURODU DGHTXDGDPHQWH IUDXGHV HP FDUW}HV GH FUpGLWR SRGH UHVXOWDU HP SHUGDV
VLJQLILFDWLYDVHIHULUQRVVDUHSXWDomRHQRVVDPDUFD$GLFLRQDOPHQWHVHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV
QR %UDVLO VH GHWHULRUDUHP GHYLGR D HQWUH RXWURV IDWRUHV GHVDFHOHUDomR GD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD
GHSUHFLDomR GR UHDO LQIODomR DXPHQWR GDV WD[DV GH MXURV GRPpVWLFDV RX DXPHQWR GDV WD[DV GH
GHVHPSUHJR LQFOXVLYH HP GHFRUUrQFLD GRV HIHLWRV HFRQ{PLFRV GD SDQGHPLD GH &29,' XP
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SHUFHQWXDOPDLRUGRVQRVVRVFOLHQWHVSRGHHQWUDUHPLQDGLPSOrQFLDDXPHQWDQGRQRVVDVSHUGDVH
SURYLV}HVSDUDGHYHGRUHVRTXHSRGHULDOHYDUR%DQFR%UDGHVFDUG6$DUHVWULQJLUVHXVVHUYLoRV
DRVQRVVRVFOLHQWHVHFDXVDULDHIHLWRVDGYHUVRVHPQRVVRVQHJyFLRV
3RUILPVHQRVVRUHODFLRQDPHQWRFRPRSDUFHLURVHHQFHUUDUSRGHPRVHVWDUVXMHLWRVDPXOWDVH
SHQDOLGDGHVFRQWUDWXDLVVHQGRTXHDQRVVDUHFHLWDWDPEpPSRGHUiVHUDIHWDGDFRPXPDSRVVtYHO
GHVDWLYDomRGRVFDUW}HV0DWHXV&DUG
A nossa dependência das empresas de cartão de crédito para as vendas e financiamento de
consumidores é uma tendência crescente.
2 QRVVR QHJyFLR p UHODWLYDPHQWH GHSHQGHQWH GH FDUW}HV GH FUpGLWR SRLV p XP GRV PpWRGRV GH
SDJDPHQWR SUHIHULGRV GH QRVVRV FRQVXPLGRUHV 3DUD R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHGDVQRVVDVYHQGDVOtTXLGDVGHULYDUDPGHFRPSUDVUHDOL]DGDVFRPFDUW}HV
GHFUpGLWR3DUDYLDELOL]DUDVYHQGDVFRPFDUWmRGHFUpGLWRGHYHPRVDGHULUjVSROtWLFDVGDVHPSUHVDV
GH FDUWmR GH FUpGLWR LQFOXLQGR DV WD[DV TXH WDLV HPSUHVDV QRV FREUDP 4XDOTXHU DOWHUDomR QDV
SROtWLFDVGDVHPLVVRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWRLQFOXLQGRSRUH[HPSORDWD[DGHDGPLQLVWUDomRFREUDGD
GRVFRPHUFLDQWHVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV8PDSDUWH
GDVQRVVDVYHQGDVGHSURGXWRVDOLPHQWtFLRVHQmRDOLPHQWtFLRVpUHDOL]DGDDWUDYpVGHSDJDPHQWRV
SDUFHODGRVXWLOL]DQGRRVSODQRVRIHUHFLGRVSHODVHPLVVRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWR'HSHQGHPRVGDV
HPLVVRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSDUDFRQWLQXDURIHUHFHQGRDRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVDSRVVLELOLGDGH
GHSDJDUHPVXDVFRPSUDVHPSUHVWDo}HV8PDPXGDQoDQDVSROtWLFDVGDVHPSUHVDVGHFDUWmRGH
FUpGLWR FRP UHODomR DR SDUFHODPHQWR RX WD[DV PDLV DOWDV GH MXURV SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHRVQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Uma falha na avaliação dos riscos associados a fraudes de cartões de crédito poderá vir a
prejudicar a nossa reputação e a nossa marca, afetando adversamente o nosso negócio e os
resultados das nossas operações.
$VVXPLPRV R ULVFR SRU RSHUDo}HV IUDXGXOHQWDV YLD FDUWmR GH FUpGLWR YLVWR TXH DFHLWDPRV R
SDJDPHQWR SRU PHLR GH FDUWmR GH FUpGLWR VHP D DSOLFDomR GD DVVLQDWXUD GR WLWXODU H UHDOL]DPRV
RSHUDo}HVQDPRGDOLGDGH³FDUWmRQmRSUHVHQWH´HPQRVVDVORMDV1mRPDQWHPRVXPVHJXURFRQWUD
HVWHWLSRGHULVFR¬PHGLGDTXHDVQRVVDVYHQGDVFUHVoDPHRXRFRUUDIDOKDQRQRVVRVLVWHPDGH
VHJXUDQoDFRPUHODomRjSURWHomRGHLQIRUPDo}HVRULVFRGHSHUGDVVLJQLILFDWLYDVHPGHFRUUrQFLD
GHVVDVRSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVWDPEpPDXPHQWD8PDIDOKDQRFRQWUROHDGHTXDGRGHRSHUDo}HV
IUDXGXOHQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHUiSUHMXGLFDUDQRVVDUHSXWDomRHQRVVDPDUFDRTXHSRGHUi
DIHWDU DGYHUVDPHQWH R QRVVR QHJyFLR H RV UHVXOWDGRV GDV QRVVDV RSHUDo}HV 3RU FRQVHTXrQFLD
SRGHPRV WHU TXHVWLRQDPHQWRV GH yUJmRV UHJXODWyULRV DSOLFDo}HV GH PXOWDV HRX VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVEHPFRPRHQIUHQWDUPRVHYHQWXDLVDo}HVMXGLFLDLV
Uma paralisação ou greve significativa da nossa força de trabalho pode afetar as nossas
operações.
2V QRVVRV HPSUHJDGRV VmR UHSUHVHQWDGRV SRU VLQGLFDWRV WUDEDOKLVWDV H HVWmR SURWHJLGRV SRU
FRQYHQo}HVFROHWLYDVDFRUGRVFROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVj
UHQHJRFLDomR SHULyGLFD GHQWUR GRV SUD]RV HVWDEHOHFLGRV SRU OHL *UHYHV H RXWUDV SDUDOLVDo}HV RX
LQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKRHPTXDOTXHUXPDGDVQRVVDVLQVWDODo}HVRXPRYLPHQWRVWUDEDOKLVWDVTXH
SHUWXUEHP TXDOTXHU XP GRV QRVVRV IRUQHFHGRUHV WHUFHLUL]DGRV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHQRVVDVRSHUDo}HVHQRVVRVQHJyFLRV
Desastres e eventos imprevisíveis podem atrapalhar as nossas operações.
(YHQWRVLPSUHYLVtYHLVTXHYmRDOpPGRQRVVRFRQWUROHLQFOXLQGRDFLGHQWHVHPQRVVDVORMDVHRX
FHQWURV GH GLVWULEXLomR JXHUUDV SDQGHPLDV WDO FRPR D SDQGHPLD GR &29,' DWLYLGDGHV GH
WHUURULVPRHGHVDVWUHVQDWXUDLVFRPRLQXQGDo}HVLQFrQGLRVHFRQGLo}HVGHVHFDVHYHUDDIHWDPRV
SUHoRVGRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVHHQWUHRXWURVSRGHPSUHMXGLFDUDVQRVVDVRSHUDo}HVHGRV
QRVVRVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDOpPGHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRVREUHRFRQVXPRH
FRQILDQoD GH QRVVRV FOLHQWHV RX UHVXOWDU HP LQVWDELOLGDGH SROtWLFD RX HFRQ{PLFD (VVHV HYHQWRV
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SRGHPFDXVDURIHFKDPHQWRWHPSRUiULRRXGHILQLWLYRGHDOJXPDVGHQRVVDVORMDVHRXFHQWURVGH
GLVWULEXLomR DWUDVDU RX DIHWDU D QRVVD FDSDFLGDGH GH GLVWULEXLU SURGXWRV SDUD DV QRVVDV ORMDV H
QRVVRVFRQVXPLGRUHVILQDLVUHGX]LUDGHPDQGDGRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVDXPHQWDURVHXSUHoR
HGLPLQXLUDVQRVVDVYHQGDVRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
Acidentes em nossas lojas, centros de distribuição ou quaisquer de nossas unidades podem
causar um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, resultados operacionais e
imagem.
$FLGHQWHV H RXWURV HYHQWRV LPSUHYLVtYHLV H IRUD GH QRVVR FRQWUROH FDXVDGRV SRU HUUR KXPDQR
PHFkQLFRWHFQROyJLFRRXSRUTXDLVTXHURXWURVIDWRUHVSRGHPRFRUUHUDTXDOTXHUWHPSRHPQRVVDV
ORMDVFHQWURVGHGLVWULEXLomRRXRXWUDVGHQRVVDVXQLGDGHV&DVRTXDOTXHUDFLGHQWHRXRXWURHYHQWR
LPSUHYLVtYHOHIRUDGHQRVVRFRQWUROHRFRUUDSRGHUiUHVXOWDUHPSHUGDVGHHVWRTXHGDQRVDQRVVRV
DWLYRV RX DWp PHVPR YLWLPDU FOLHQWHV IXQFLRQiULRV RX TXDLVTXHU WHUFHLURV 1RVVRV QHJyFLRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHLPDJHPSRGHPVRIUHUHIHLWRQHJDWLYRHPGHFRUUrQFLDGHWDLVDFLGHQWHVRX
HYHQWRV LPSUHYLVtYHLV H IRUD GH QRVVR FRQWUROH RX DLQGD HP GHFRUUrQFLD GD IRUPD FRPR
HQGHUHFHPRVWDLVDFLGHQWHVHRXHYHQWRV
Um acidente em um de nossos Supermercados em São Luis do Maranhão ocasionou efeito
adverso sobre nossos negócios e imagem, podendo ainda ocasionar futuramente efeito
adverso relevante adicional.
(PGHRXWXEURGHXPDFLGHQWHQDXQLGDGHGR0L[$WDFDUHMRGD&XUYDGRHP6mR/XLV
GR0DUDQKmRRFDVLRQRXDTXHGDHPFDVFDWDGHJ{QGRODVGHSURGXWRVFDXVDQGRIHULPHQWRVDRLWR
SHVVRDV HQWUH IXQFLRQiULRV H FOLHQWHV H YLWLPDQGR IDWDOPHQWH XPD GH QRVVDV IXQFLRQiULDV $V
FDXVDVGRTXHOHYDUDPjTXHGDGDVJ{QGRODVGHSURGXWRVSHUPDQHFHPVRELQYHVWLJDomR(PYLUWXGH
GRDFLGHQWHDWpRPRPHQWRVRIUHPRVHIHLWRDGYHUVRVREUHQRVVRVQHJyFLRVHPHVSHFLDOjQRVVD
LPDJHPHPDUFDHPYLUWXGHGDGLYXOJDomRGHQRWtFLDVHRXWUDVPDQLIHVWDo}HVQDPtGLDLQFOXVLYHGH
DOFDQFH QDFLRQDO UHGHV VRFLDLV H RXWURV PHLRV VREUH R RFRUULGR $OpP GLVVR KRXYH SHUGD GH
PHUFDGRULDVHGDQRVjLQIUDHVWUXWXUDHDRPDTXLQiULR$GLFLRQDOPHQWHSRGHPRVDLQGDVRIUHUHIHLWR
PDWHULDO DGYHUVR IXWXUR VREUH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV FDVR QRVVD PDUFD H
LPDJHPVHMDPQHJDWLYDPHQWHLPSDFWDGDVHPUD]mRGRDFLGHQWHRXGDIRUPDFRPRRHQGHUHoDPRV
,QGHSHQGHQWHPHQWH GDV FDXVDV GR DFLGHQWH SRGHPRV DLQGD VHU DIHWDGRV SRU RXWURV IDWRUHV
GHFRUUHQWHVGRDFLGHQWHLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDGDQRVDPHUFDGRULDHHVWRTXHGDQRVj
HVWUXWXUDGDXQLGDGHDIHWDGDLPSRVLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHRXjREULJDomRGRUHVVDUFLPHQWR
jVYtWLPDVLQFOXVLYHSRUPHLRGRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVSXQLo}HVDRVQRVVRVH[HFXWLYRVHQWUH
RXWURV 3RU ILP D GHSHQGHU GDV FDXVDV LGHQWLILFDGDV SDUD R DFLGHQWH SRGHPRV QyV RX QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVVRIUHUHIHLWRPDWHULDODGYHUVRFDVRVHMDLGHQWLILFDGDUHVSRQVDELOLGDGHSRUDWRRX
RPLVVmR LQFOXLQGR HPYLUWXGH GH TXDLVTXHU Do}HV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV FtYHLV HRX FULPLQDLV
TXHSRVVDPVHUDMXL]DGDV
O fato das nossas lojas serem espaços públicos pode gerar consequências que fogem do
controle da administração das respectivas lojas, o que pode causar danos materiais e à
imagem das nossas lojas, além de causar eventual responsabilidade civil e/ou obrigação de
ressarcimento às vítimas.
$VQRVVDVORMDVSRUVHUHPHVSDoRVGHXVRS~EOLFRHVWmRVXMHLWDVDXPDVpULHGHLQFLGHQWHVHP
VXDV GHSHQGrQFLDV TXH SRGHP IXJLU GR FRQWUROH GD DGPLQLVWUDomR GDV UHVSHFWLYDV ORMDV H
FRQVHTXHQWHPHQWH SRGHP FDXVDU GDQRV DRV VHXV IUHTXHQWDGRUHV 1R FDVR GD RFRUUrQFLD GH
TXDLVTXHULQFLGHQWHVDOpPGDVXEWUDomRGHSURGXWRVSRGHRFRUUHUOHV}HVRXPRUWHGHFOLHQWHVH
IXQFLRQiULRVVHQGRTXHDORMDHQYROYLGDQRFDVRSRGHHQIUHQWDUVpULRVGDQRVGHLPDJHPEHPFRPR
PDWHULDLV$RFRUUrQFLDGHWDLVLQFLGHQWHVSRGHQRVVXMHLWDUjLPSRVLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO
HRXFULPLQDOEHPFRPRjREULJDomRGRUHVVDUFLPHQWRjVYtWLPDVLQFOXVLYHSRUPHLRGRSDJDPHQWR
GHLQGHQL]Do}HVRTXHSRGHULDFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRSDUDQRVVRVQHJyFLRV
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A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados, podendo ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
$WXDOPHQWHRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOpUHJXODPHQWDGRSRUXPDVpULHGHQRUPDV
SUHYLVWDVGHIRUPDHVSDUVDQDOHJLVODomRFRPRSRUH[HPSORQD&RQVWLWXLomR)HGHUDOQR&yGLJRGH
'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ HQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ $&RPSDQKLD
QmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiSURWHomRGHGDGRVDGHTXDGDHTXHDWHQGDPjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQD
OHJLVODomRYLJHQWH
1R DQR GH  IRL VDQFLRQDGD D /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV FRQIRUPH DOWHUDGD /HL Q
±³/*3'´ $/*3'HVWDEHOHFHXPQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGH
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYrHQWUHRXWURVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVDV
EDVHV OHJDLV DSOLFiYHLV DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV RV UHTXLVLWRV SDUD REWHQomR GH
FRQVHQWLPHQWR DV REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD H YD]DPHQWRV H D
WUDQVIHUrQFLDVGHGDGRVEHPFRPRDDXWRUL]DomRSDUDDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomR
GH'DGRV
(PGHGH]HPEURGHIRLSURPXOJDGDD0HGLGD3URYLVyULDQTXHDOWHURXDOJXQV
GLVSRVLWLYRV GD /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³/HL Q ´ RX ³/*3'´  LQVWLWXLQGR D
$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV$UHIHULGDPHGLGDSURYLVyULDWDPEpPSURUURJRXRSUD]R
SDUDTXHDVHPSUHVDVVHDGHTXDVVHPjVPHGLGDVGD/*3'SDUDDJRVWRGH1RHQWDQWRFRPR
WHQWDWLYD GH PLWLJDU RV HIHLWRV H D GLVVHPLQDomR GD &29,' KRXYH D SURPXOJDomR GD 0HGLGD
3URYLVyULDQGHGHDEULOGHTXHHVWDEHOHFHXDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'SDUDRGLD
GHPDLRGH
$SyVYRWDomRGR6HQDGR)HGHUDOQRGLDGHDJRVWRRDUWLJRTXHDGLDYDDHQWUDGDHPYLJRUGD
/*3'SDUDRGLDGHPDLRGHIRLFRQVLGHUDGRFRPRQmRHVFULWR1HVVHVHQWLGRD/*3'
HQWUDUiHPYLJRUDSyVDVDQomRYHWRGR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRUHIHUHQWHj03TXHHQGHUHoDYD
RDGLDPHQWRGDOHLGHDFRUGRFRPRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO23URMHWRGH/HLMiIRL
UHFHELGR SHOD 3UHVLGrQFLD GD 5HS~EOLFD LQLFLDQGR R SUD]R GH FRQWDJHP GH  GLDV ~WHLV SDUD D
VDQomRRXYHWR,VVRVLJQLILFDTXHD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDWHUiDWpRGLDGHVHWHPEURSDUD
DQDOLVDUDTXHVWmRHD/*3'SRGHUiHQWUDUHPYLJRUQDVHTXrQFLDGDGHFLVmRILQDOGR3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFDHPUHODomRDR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR

&DVRD&RPSDQKLDQmRHVWHMDHPFRQIRUPLGDGHFRPD/*3'HODHVXDVVXEVLGLiULDVSRGHUmRHVWDU
VXMHLWDVjVVDQo}HVGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYDGHDGYHUWrQFLDREULJDomRGHGLYXOJDomRGH
LQFLGHQWHEORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVHPXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWR
GDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVDWpR
PRQWDQWHJOREDOGH5SRULQIUDomREHPFRPRPXOWDGLiULDREVHUYDGRROLPLWH JOREDO
PHQFLRQDGR
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYRV FDXVDGRV SRU HOD H VHU FRQVLGHUDGD VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRU GDQRV PDWHULDLV
PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV SRU VXDV VXEVLGLiULDV GHYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV
REULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3''HVWDIRUPDDDXVrQFLDGHPHGLGDVVXILFLHQWHVSDUDSURWHomR
GRV GDGRV SHVVRDLV H GDGRV SHVVRDLV VHQVtYHLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR HYHQWXDO
LQDGHTXDomRGHVXDVSUiWLFDVHPRGHORGHQHJyFLRVj/*3'SRGHPUHVXOWDUHPFXVWRVHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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Podemos não conseguir renovar ou manter os contratos de locação das nossas lojas
alugadas de terceiros em termos aceitáveis ou independentemente dos termos e, talvez,
tenhamos que pagar multas contratuais em caso de rescisão de contratos de locação relativos
às lojas que decidirmos fechar.
*UDQGHSDUWH  GDVQRVVDVORMDVHFHQWURVGHGLVWULEXLomRpLQVWDODGDHPLPyYHLVDOXJDGRV
$ORFDOL]DomRHVWUDWpJLFDGHVVDVORMDVpIXQGDPHQWDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDQRVVDHVWUDWpJLDGH
QHJyFLRVHFRPRUHVXOWDGRSRGHPRVVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHFDVR  XPQ~PHURVLJQLILFDWLYR
GH QRVVRV FRQWUDWRV GH ORFDomR VHMD UHVFLQGLGR RX QmR VHMD UHQRYDGR HP WHUPRV DFHLWiYHLV RX
LQGHSHQGHQWHPHQWH GRV WHUPRV RX   WDLV FRQWUDWRV GH ORFDomR QmR HVWHMDP GHYLGDPHQWH
UHJLVWUDGRVMXQWRDFDUWyULRVGHUHJLVWURGHLPyYHLVRTXHVLJQLILFDULDTXHQmRWHUtDPRVRGLUHLWRGH
SUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULUDSURSULHGDGHSHUWLQHQWHFDVRRVHXSURSULHWiULRGHFLGDYHQGHURLPyYHO
GXUDQWH D YLJrQFLD GR FRQWUDWR GH ORFDomR 1HVVH FDVR VH R FRQWUDWR GH ORFDomR QmR FRQWLYHU
FOiXVXOD GH YLJrQFLD H QmR HVWLYHU UHJLVWUDGR QD UHVSHFWLYD PDWUtFXOD R FRPSUDGRU QmR HVWDULD
OHJDOPHQWH YLQFXODGR DRV WHUPRV GR FRQWUDWR GH ORFDomR H SRGHULD UHTXHUHU D GHVRFXSDomR GR
LPyYHO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQHQKXPGRVLPyYHLVORFDGRVSHOD&RPSDQKLDVH
HQFRQWUDUHJLVWUDGRMXQWRDFDUWyULRVGHUHJLVWURGHLPyYHLV
1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXHFRQVHJXLUHPRVDOXJDURVLPyYHLVQRVTXDLVHVWDPRVLQWHUHVVDGRV
'HYLGR DR IDWR GH D ORFDOL]DomR GRV QRVVRV LPyYHLV UHSUHVHQWDU XP IDWRU LPSRUWDQWH QD QRVVD
HVWUDWpJLDGHYHQGDVVHXPQ~PHURVLJQLILFDWLYRGDVQRVVDVORFDo}HVDWXDLVQmRIRUUHQRYDGRRX
VHQmRFRQVHJXLUPRVFHOHEUDUQRYRVFRQWUDWRVGHORFDomRFRPFRQGLo}HVVDWLVIDWyULDVSRGHUHPRV
WHUQRVVRVQHJyFLRVDIHWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHHQHJDWLYDPHQWH8PDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRYDORU
GR DOXJXHO GRV LPyYHLV TXH DOXJDPRV WDPEpP SRGH QRV DIHWDU QHJDWLYDPHQWH $OpP GLVVR VH
GHFLGLUPRV IHFKDU TXDOTXHU XPD GDV QRVVDV ORMDV ItVLFDV ORFDOL]DGDV HP LPyYHLV DOXJDGRV GH
WHUFHLURVDQWHVGRILPGRSUD]RFRQWUDWXDOGDORFDomRSRGHUHPRVVHUREULJDGRVDSDJDUXPDPXOWD
FRQWUDWXDO DR SURSULHWiULR FRPR FRQVHTXrQFLD GD UHVFLVmR DQWHFLSDGD GR FRQWUDWR GH ORFDomR $
TXDQWLGDGHGHWDLVPXOWDVSRGHULDQRWRWDODIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
$GHPDLVXPDSDUFHODGRVLPyYHLVDOXJDGRVpGHSURSULHGDGHGHVRFLHGDGHVOLJDGDVDRFRQWURODGRU
GD&RPSDQKLDRTXHUHSUHVHQWDXPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVWHQGRHPYLVWDWUDWDUGHXPD
WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H TXH SRGH DIHWDU GH IRUPD DGYHUVD QRVVDV DWLYLGDGHV EHP
FRPRFRQILJXUDUVLWXDo}HVHPTXHRVLQWHUHVVHVGRQRVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGLYLUMDGRVLQWHUHVVHV
GRVQRVVRVGHPDLVDFLRQLVWDVSRGHQGRQHVWHFDVRWUD]HUSUHMXt]RVDRVQRVVRGHPDLVDFLRQLVWDV
YLGH 6Ho}HV  D  SDUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH DV SROtWLFDV GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV 'RVLPyYHLVORFDGRVSHOD&RPSDQKLDRXLPyYHLVVmRORFDGRVMXQWRD
SDUWHVUHODFLRQDGDV
A Companhia possui cláusulas restritivas à capacidade de endividamento (“Covenants”) em
seus contratos de dívidas. O não cumprimento desses Covenants podem causar o
vencimento antecipado dessas dívidas.
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D &RYHQDQWV H[LVWHQWHV HP VHXV FRQWUDWRV GH GtYLGDV FRP EDVH HP
DVSHFWRV QmR ILQDQFHLURV REULJDo}HV  $ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH DWHQGHU UHIHULGRV
&RYHQDQWVHPYLUWXGHGHFRQGLo}HVDGYHUVDVGHQRVVRDPELHQWHGHQHJyFLRVFRPRDUHWUDomRGR
PHUFDGR HP TXH DWXD R TXH SRGH RFDVLRQDU RYHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GHVXDV GtYLGDV DOpP GH
GHVHQFDGHDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFUX]DGRRXLQDGLPSOHPHQWRFUX]DGR FURVVGHIDXOWHFURVV
DFFHOHUDWLRQ GHRXWUDVREULJDo}HVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHFOiXVXODVSUHVHQWHVHPFRQWUDWRVGH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVH[LVWHQWHV2YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHTXDOTXHUGHVHXVFRQWUDWRV
ILQDQFHLURVSRGHDIHWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRVHDFDUUHWDUXP
LPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVQHJyFLRVHQDVXDVLWXDomRILQDQFHLUD

Comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis podem ocasionar
impactos adversos relevantes sobre nossos negócios, nossa situação financeira, nossos
resultados operacionais e cotação de nossas ações.
(VWDPRV VXMHLWRV GHQWUH RXWUDV j /HL Q  GH  GH MXQKR GH  ³/HL GH ,PSURELGDGH
$GPLQLVWUDWLYD´ Hj/HLQ ³/HL$QWLFRUUXSomR´ TXHLPS}HUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDjV
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HPSUHVDVQRkPELWRFtYHOHDGPLQLVWUDWLYRSRUDWRVFRQWUiULRVjDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSUDWLFDGRV
SRU VHXV GLULJHQWHV DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV RX WHUFHLURV TXH DWXHP HP QRVVR QRPH RX
EHQHItFLR'HQWUHDVVDQo}HVDSOLFDGDVHVWmRPXOWDVSHUGDGHEHQVGLUHLWRVHYDORUHVLOLFLWDPHQWH
REWLGRVVXVSHQVmRRXLQWHUGLomRSDUFLDOGHDWLYLGDGHVSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFR
RXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVHFRQILVFRGHDWLYRVVDQo}HVHVWDVTXHVH
DSOLFDGDV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV $ &RPSDQKLD WDPEpP SRGH YLU D VHU
VROLGDULDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGDSHORSDJDPHQWRGHPXOWDHUHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHP
UD]mR GH SUiWLFDV FRQWUiULDV j /HL $QWLFRUUXSomR SRU VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV FRQWURODGDV
FROLJDGDVRXFRQVRUFLDGDVTXHQHVVHFDVRSRGHULDPDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomR
QHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXDFRWDomRGHPHUFDGR
GHVXDVDo}HVRUGLQiULDVGHIRUPDQHJDWLYD

1mRWHPRVFRPRSUHYHUVHVXUJLUmRIXWXUDVLQYHVWLJDo}HVGHVGREUDPHQWRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVRX
DOHJDo}HVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDRXTXDLVTXHUGHQRVVDVDILOLDGDVGLUHWRUHVHPSUHJDGRVRX
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&DVRVXUMDPLQYHVWLJDo}HVDOHJDo}HVRXGHVGREUDPHQWRVDQRVVDUHSXWDomRQHJyFLRVVLWXDomR
ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV EHP FRPR D FRWDomR GDV QRVVDV Do}HV  SRGHUmR VHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

$LQGDSXEOLFDo}HVRXFRPHQWiULRVQHJDWLYRVVREUHD&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVVXDVRSHUDo}HV
VHXVDFLRQLVWDV'LUHWRUHVRXPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPTXDOTXHUYHtFXORGHPtGLD
RX UHGH VRFLDO SRGHP SUHMXGLFDU JUDYHPHQWH D VXD UHSXWDomR $OpP GLVVR RV FRODERUDGRUHV H
UHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDSRGHUmRXVDUIHUUDPHQWDVGHPtGLDVRFLDOHWHFQRORJLDVPyYHLVGH
IRUPD LQDGHTXDGD R TXH SRGHUi FDXVDU SUHMXt]RV LQFOXVLYH FRP D GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV(YHQWXDOSXEOLFLGDGHQHJDWLYDSRGHUiWHUXPHIHLWRQHJDWLYRVREUHRYDORUGHWRGDVDV
PDUFDVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRUHVXOWDGR

Riscos para a saúde relacionados à indústria alimentícia podem afetar adversamente a nossa
capacidade de vender produtos alimentícios.
(VWDPRV VXMHLWRV D ULVFRV TXH DIHWDP D LQG~VWULD DOLPHQWtFLD HP JHUDO LQFOXLQGR RV ULVFRV
DSUHVHQWDGRV SHOD FRQWDPLQDomR RX GHWHULRUDomR GH DOLPHQWRV D HYROXomR GDV SUHRFXSDo}HV
QXWULFLRQDLVHGHVD~GHDGXOWHUDomRGHSURGXWRVHDSHUFHSomRS~EOLFDGDVHJXUDQoDGRVSURGXWRV
SDUD D LQG~VWULD DOLPHQWtFLD FRPR XP WRGR LQFOXLQGR HQWUH RXWURV FRPR UHVXOWDGR GH VXUWRV GH
GRHQoDVRXRPHGRGHWDLVVXUWRV0HVPRTXHRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVQmRVHMDPDIHWDGRVSHOD
FRQWDPLQDomR D LQG~VWULD DOLPHQWtFLD SRGHUi HQIUHQWDU SXEOLFLGDGH QHJDWLYD VH RV SURGXWRV GH
SURGXWRUHV DOLPHQWtFLRV RX GH RXWURV YDUHMLVWDV ILFDUHP FRQWDPLQDGRV R TXH SRGH UHVXOWDU QD
SHUFHSomR S~EOLFD QHJDWLYD VREUH D VHJXUDQoD GRV SURGXWRV DOLPHQWtFLRV H HP XPD UHGXomR GD
GHPDQGD GH SURGXWRV DOLPHQWtFLRV QD FDWHJRULD DIHWDGD $ SHUGD JHQHUDOL]DGD GD FRQILDQoD GRV
FRQVXPLGRUHVQDVHJXUDQoDHTXDOLGDGHGRVSURGXWRVDOLPHQWtFLRVDOpPGHTXDLVTXHUULVFRVUHDLV
RXSHUFHELGRVSDUDDVD~GHUHODFLRQDGRVDLVVRSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRHPDWHULDOVREUHQyV
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A Companhia pode figurar como responsável solidária pelos danos ambientais causados por
seus fornecedores
$FRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDUHDOL]DUTXDOTXHULQWHUYHQomRQRVHPSUHHQGLPHQWRVHDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLD WDLV FRPR JHUHQFLDPHQWR GH iUHDV FRQWDPLQDGDV VXSUHVVmR GH YHJHWDomR
FRQVWUXo}HVRXGLVSRVLomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRH[LPHDUHVSRQVDELOLGDGHGD&RPSDQKLD
SRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHODFRQWUDWDGD&DVRD&RPSDQKLDVHMDUHVSRQVDELOL]DGD
SRUHYHQWXDLVGDQRVVHXVUHVXOWDGRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Podemos não dispor de recursos suficientes para cumprir com nossos compromissos em
função de prazos de realização/liquidação de nossos direitos e obrigações.
(P IXQomR GH SUD]RV GH UHDOL]DomR  OLTXLGDomR GH QRVVRV GLUHLWRV H REULJDo}HV SRGHPRV QmR
FXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVRFLDGDVDRVSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHVHUmROLTXLGDGRVFRPFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DRXDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWDLVFRPRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVVDOiULRVDSDJDU
SURYLV}HVWpFQLFDVWULEXWRVHHQFDUJRVVRFLDLVDUHFROKHUHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDTXLVLo}HV
GHHPSUHVDVHRXWURVSDVVLYRV
$OpPGLVVRFDVRKDMDUHWUDomRGRPHUFDGRILQDQFHLURRFDVLRQDGDSRULQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDRX
IDWRUFRUUHODFLRQDGRSRGHPRVWHUGLILFXOGDGHVSDUDUHDOL]DUFDSWDo}HVSDUDID]HUH[SDQGLUQRVVRV
LQYHVWLPHQWRV QDV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV DGHTXDGDV ,VWR SRGHUi QRV REULJDU D UHGX]LU QRVVRV
LQYHVWLPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH QRVVR FUHVFLPHQWR HRX WHUHPRV TXH FRQWUDWDU HPSUpVWLPRV
FRP FXVWRV PDLRUHV TXH RV SODQHMDGRV DXPHQWDQGR DVVLP QRVVDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H
SUHMXGLFDQGRQRVVRUHVXOWDGRHFRQ{PLFRHILQDQFHLUREHPFRPRDIHWDQGRSULQFLSDOPHQWHQRVVD
OLTXLGH]
Realizamos operações de locação de imóveis com sociedade controlada por nossos
acionistas controladores, cujos interesses poderão divergir dos nossos e dos demais
acionistas, podendo impactar diretamente nos resultados operacionais e financeiros da
Companhia.
&RPR SDUWH GH QRVVDV RSHUDo}HV UHDOL]DPRV WUDQVDo}HV FRP VRFLHGDGH FRQWURODGD SRU QRVVRV
DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV ³7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV´  'HQWUH WDLV 7UDQVDo}HV FRP
3DUWHV 5HODFLRQDGDV LQFOXLVH FRQWUDWRV GH ORFDomR GH LPyYHLV SDUD RSHUDomR GH QRVVDV ORMDV
FHOHEUDGRV HQWUH L  0DWHXV 6XSHUPHUFDGRV 6$ QD TXDOLGDGH GH ORFDWiULD H 7RFDQWLQV
3DUWLFLSDo}HV/WGDQDTXDOLGDGHGHORFDGRUD LL $UPD]pP0DWHXV6$QDTXDOLGDGHGHORFDWiULD
H7RFDQWLQV3DUWLFLSDo}HV/WGDQDTXDOLGDGHGHORFDGRUDH LLL ,QG~VWULDGH3mHVH0DVVDV/WGD
QDTXDOLGDGHGHORFDWiULDH7RFDQWLQV3DUWLFLSDo}HV/WGDQDTXDOLGDGHGHORFDGRUD2VFRQWUDWRV
GH ORFDomR GH LPyYHLV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD FRP SDUWHV D HOD UHODFLRQDGDV UHSUHVHQWDP
GRWRWDOGRVLPyYHLVSRUHODORFDGRV1RVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHUmRWHULQWHUHVVHV
RX WRPDU GHFLV}HV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H GRV GHPDLV
DFLRQLVWDV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FRWDomR GH QRVVDV Do}HV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHQRVVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
Realizamos operações de locação de caminhões com sociedade controlada por nossos
acionistas controladores, cujos interesses poderão divergir dos nossos e dos demais
acionistas, podendo impactar diretamente nos resultados operacionais e financeiros da
Companhia.
&RPRSDUWHGHQRVVDVRSHUDo}HVUHDOL]DPRVGHWHUPLQDGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
LQFOXLQGRDORFDomRGHFDPLQK}HVSDUDWUDQVSRUWHGHPHUFDGRULDVHQWUH$UPD]pP0DWHXV6$QD
TXDOLGDGHGHORFDWiULDH0DWHXV/RFDo}HVH(PSUHHQGLPHQWR/WGDQDTXDOLGDGHGHORFDGRUD2V
FRQWUDWRV GH ORFDomR GH FDPLQK}HV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD FRP SDUWHV D HOD UHODFLRQDGDV
UHSUHVHQWDP  GR WRWDO GRV FDPLQK}HV SRU HOD ORFDGRV 1RVVRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV
SRGHUmR WHU LQWHUHVVHV RX WRPDU GHFLV}HV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV LQWHUHVVHV GD
&RPSDQKLD H GRV GHPDLV DFLRQLVWDV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FRWDomR GH
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QRVVDVDo}HV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHQRVVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVYHMD
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Realizamos operações comerciais de compra e venda de produtos com sociedades
controladas por nossos acionistas controladores, cujos interesses poderão divergir dos
nossos e dos demais acionistas, podendo impactar diretamente nos resultados operacionais
e financeiros da Companhia.
&RPRSDUWHGHQRVVDVRSHUDo}HVUHDOL]DPRVGHWHUPLQDGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXH
FRPSUHHQGHP RSHUDo}HV FRPHUFLDLV GH FRPSUD H YHQGD GH SURGXWRV 2V SUHoRV GH FDGD FRPSUD GH
SURGXWRV VmR GHWHUPLQDGRV SDUD FDGD FRPSUD H YHQGD GH SURGXWRV H VmR IRUPDOL]DGDV SRU PHLR GD
FHOHEUDomRGHSHGLGRVLQGLYLGXDLV$VRSHUDo}HVQmRVmRIRUPDOL]DGDVFRQWUDWXDOPHQWHHSRUWDQWRQmR
H[LVWHPYDORUHVSUpGHWHUPLQDGRVHPFRQWUDWRSDUDFDGDSURGXWRDGTXLULGR$DTXLVLomRGHDo~FDUHIUDOGDV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHSUHVHQWRXHUHVSHFWLYDPHQWHGRWRWDOGHDo~FDUHIUDOGDVDGTXLULGRV
SHOD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH1RVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
SRGHUmRWHULQWHUHVVHVRXWRPDUGHFLV}HVTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDH
GRV GHPDLV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FRWDomR GH QRVVDV Do}HV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HV VREUH QRVVDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV YHMD LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
Contratamos a prestação de serviços de assistência técnica com sociedade controlada por
nossos acionistas controladores, cujos interesses poderão divergir dos nossos e dos demais
acionistas, podendo impactar diretamente nos resultados operacionais e financeiros da
Companhia.
&RPRSDUWHGHQRVVDVRSHUDo}HVUHDOL]DPRVGHWHUPLQDGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
LQFOXLQGR D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH DVVLVWrQFLD WpFQLFD RV TXDLV UHSUHVHQWDP D WRWDOLGDGH GRV
VHUYLoRV GH DVVLVWrQFLD WpFQLFD FRQWUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD HP 6mR /XtV 1RVVRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVHV RX WRPDU GHFLV}HV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV
LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H GRV GHPDLV DFLRQLVWDV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
FRWDomR GH QRVVDV Do}HV 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH QRVVDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Prestamos garantias para sociedade controlada por nossos acionistas controladores, cujos
interesses poderão divergir dos nossos e dos demais acionistas, podendo impactar
diretamente nos resultados operacionais e financeiros da Companhia.
&RPRSDUWHGHQRVVDVRSHUDo}HVUHDOL]DPRVGHWHUPLQDGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
LQFOXLQGRDSUHVWDomRGHJDUDQWLDVHQWUHQRVVDVFRQWURODGDV0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$$UPD]pP
0DWHXV 6$ H D HPSUHVD VRE FRQWUROH FRPXP 7RFDQWLQV 3DUWLFLSDo}HV /WGD QD TXDOLGDGH GH
SUHVWDGRUHV H WRPDGRUHV GH JDUDQWLD 1RVVRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVHV RX
WRPDUGHFLV}HVTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGRVGHPDLVDFLRQLVWDV
HFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGHQRVVDVDo}HV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV
VREUHQRVVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Incapacidade de identificar falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de controles
poderá expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderia afetar
adversamente seus negócios.
2V VLVWHPDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU
VXILFLHQWHV HRX WRWDOPHQWH HILFD]HV SDUD GHWHFWDU SUiWLFDV LQDSURSULDGDV HUURV RX IUDXGHV 1D
SUHVHQWH GDWD D &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH QmR VHUmR LGHQWLILFDGDV GHILFLrQFLDV RX
GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV QRV VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV 6H D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH PDQWHU
VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV RSHUDQGR GH PDQHLUD HIHWLYD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH UHSRUWDU VHXV
UHVXOWDGRVGHPDQHLUDSUHFLVDRXSUHYHQLUDRFRUUrQFLDGHSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV
$GLFLRQDOPHQWH IRL DSRQWDGD QR ³5HODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV
SURFHGLPHQWRV FRQWiEHLV H VHJXUDQoD SDWULPRQLDO´ HPLWLGR SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD
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&RPSDQKLD GHILFLrQFLD GH FRQWUROH FODVVLILFDGD FRPR PRGHUDGD D UHVSHLWR GRV VDOGRV GH SDUWHV
UHODFLRQDGDVYHQFLGRVDORQJDGDWDVHPDUHVSHFWLYDEDL[DGHDPEDVDVSDUWHV(PGHMXQKRGH
 R VDOGR HP DEHUWR VRPDYD 5 PLOK}HV ILJXUDQGR D &RPSDQKLD FRPR GHYHGRUD GHVWH
VDOGR 'H DFRUGR FRP RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV RSHUDo}HV GH FRPSUD H YHQGD HQWUH SDUWHV
UHODFLRQDGDVGHYHPVHUWUDWDGDVFRPRXPFOLHQWHH[WHUQRWHQGRDVPHVPDVWUDWDWLYDVTXDQWRDRV
VHXVGLUHLWRVHREULJDo}HVQmRGHL[DQGRFRPTXHRVDOGRDSUHVHQWDGRILTXHHVWDJQDGRHYHQFLGRD
ORQJD GDWD 2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH WRGRV RV VDOGRV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV VHMDP
DQDOLVDGRVHTXLWDGRVUHVSHLWDQGRRVYHQFLPHQWRVGRVWtWXORVTXHIRUDPJHUDGRVQDRSHUDomRSDUD
DDSUHVHQWDomROtTXLGDGRVVHXVDWLYRVHSDVVLYRV
$ IDOKD RX D LQHILFiFLD QRV FRQWUROHV LQWHUQRV SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR HP VHXV
QHJyFLRV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GR WHPD YLGH 6HomR  G  H 6HomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E

&RPUHODomRDRQRVVRFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

Imediatamente após a conclusão da nossa abertura de capital continuaremos sendo
controlados pelo nosso acionista controlador, cujos interesses poderão divergir dos nossos
demais acionistas.
,PHGLDWDPHQWHDSyVDFRQFOXVmRGDQRVVDDEHUWXUDGHFDSLWDOFRQWLQXDUHPRVVHQGRFRQWURODGRVSRU
QRVVRV DWXDLV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV TXH FRQWLQXDUmR D GHWHU D PDLRULD GR QRVVR FDSLWDO VRFLDO
FRQMXQWDPHQWH SRU PHLR GH XP DFRUGR GH DFLRQLVWDV 1RVVRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR
H[HUFHURVVHXVGLUHLWRVGHYRWRSDUDHOHJHURXGHVWLWXLUDPDLRULDGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRFRQWURODUDQRVVDDGPLQLVWUDomRHSROtWLFDVGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDVHWRGDV
DVPDWpULDVTXHH[LJHPDDSURYDomRGRVDFLRQLVWDVLQFOXLQGRHQWUHRXWUDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDTXLVLo}HVYHQGDGHDWLYRVSDUFHULDVHRSDJDPHQWRH
SUD]RGHGLYLGHQGRVIXWXURVRTXHSRGHUiFRQIOLWDUFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDV1RVVRV
DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV
SDUFHULDVEXVFDGHILQDQFLDPHQWRVRXWRPDURXWUDVGHFLV}HVTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRV
LQWHUHVVHV GRV GHPDLV DFLRQLVWDV H TXH SRGHP QmR UHVXOWDU HP PHOKRULDV GH QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGHQRVVDDomR
Realizamos diversas operações com sociedades controladas por nossos acionistas
controladores, em especial, pelo Sr. Ilson Mateus, cujos interesses poderão divergir dos
nossos demais acionistas podendo impactar diretamente nos resultados operacionais e
financeiros da Companhia.
1R FXUVR UHJXODU GH QRVVRV QHJyFLRV FRQWUDWDPRV H SRGHUHPRV FRQWLQXDU FRQWUDWDQGR XPD
YDULHGDGHGHRSHUDo}HVFRPRXWUDVFRPSDQKLDVGHWLGDVSHORVQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVHP
HVSHFLDO VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SHOR 6U ,OVRQ 0DWHXV 7DLV WUDQVDo}HV LQFOXHP D SUHVWDomR GH
VHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDIRUQHFLPHQWRORFDomRGHLPyYHLVHGHFDPLQK}HVHJDUDQWLD1RVVRV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHUmRWHULQWHUHVVHVRXWRPDUGHFLV}HVTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRP
RVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGHQRVVDV
Do}HV
F

&RPUHODomRDRVQRVVRVDFLRQLVWDV

(QWHQGHPRVTXHQmRHVWDPRVVXMHLWRVDULVFRVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDRVQRVVRVDFLRQLVWDV
G
&RPUHODomRDVQRVVDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente os nossos
resultados operacionais
6RPRVXPDholdingTXHGHWpPSDUWLFLSDomRHPGLYHUVDVVRFLHGDGHVRSHUDFLRQDLV'HVVDIRUPDD
WRWDOLGDGHGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDSURYpPGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGHVXDVFRQWURODGDV'LDQWH
GLVVRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVHGHSDJDUGLYLGHQGRV
DRVVHXVDFLRQLVWDVHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDDRIOX[RGHFDL[DHOXFURVGHVXDVFRQWURODGDVDV
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TXDLVHVWmRVXMHLWDVGHQWUHRXWURVDRVPHVPRVULVFRVRSHUDFLRQDLVVRFLHWiULRVHUHJXODPHQWDUHVD
TXHD&RPSDQKDHVWiVXMHLWDFRQIRUPHGHVFULWRVQHVWHLWHP1mRKiJDUDQWLDGHTXHRIOX[RGH
FDL[DHRVOXFURVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDVHUmRSRVLWLYRVRXTXHVHUmRVXILFLHQWHVSDUDR
FXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHSDUDDGHOLEHUDomRGHGLYLGHQGRVDRVVHXV
DFLRQLVWDVRTXHSRGHDIHWDUVHXUHVXOWDGRHRYDORUGDVDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRGXUDQWHDFDPSDQKDSUHVLGHQFLDORDWXDOJRYHUQRSURS{VDUHYRJDomRGDLVHQomRGR
LPSRVWRGHUHQGDVREUHRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDTXDOVHSURPXOJDGDSRGHULDYLUDDXPHQWDU
DV GHVSHVDV WULEXWiULDV DVVRFLDGDV D TXDOTXHU GLYLGHQGR RX GLVWULEXLomR 7DLV GLVFXVV}HV IRUDP
UHFHQWHPHQWH UHWRPDGDV GLDQWH GD SDQGHPLD GR QRYR &RURQDYtUXV &29,'  &DVR HVVDV
PHGLGDV VHMDP GH IDWR WRPDGDV D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH SDJDU H UHFHEHU GH VXDV
VXEVLGLiULDVIXWXURVGLYLGHQGRVRXGLVWULEXLo}HVHPGLQKHLURVHULDLPSDFWDGDDGYHUVDPHQWH
Nossas sociedades operacionais são ou poderão ser parte em processos judiciais nos quais
podemos vir a ser solidária ou subsidiariamente responsáveis
3HUWHQFHPRVDXPJUXSRHFRQ{PLFRHPTXHH[LVWHPRXWUDVVRFLHGDGHVRSHUDFLRQDLV1RFXUVRGH
VXDVDWLYLGDGHVHVVDVVRFLHGDGHVVmRSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVQRVTXDLVFDVRFRQGHQDGDV
RUHVXOWDGRGRSURFHVVRSRGHUiQRVDIHWDUGHIRUPDVROLGiULDRXVXEVLGLiULD,VVRLQFOXLSURFHVVRVGH
GLYHUVDV QDWXUH]DV WDLV FRPR SRU H[HPSOR TXHVW}HV SUHYLGHQFLiULDV WUDEDOKLVWDV H DPELHQWDLV
&DVRDOJXPDGDVVRFLHGDGHVGRJUXSRHFRQ{PLFRVRIUDFRQGHQDomRMXGLFLDOHQyVIRUPRVFKDPDGRV
DUHVSRQGHUVXEVLGLiULDRXVROLGDULDPHQWHSRUWDOFRQGHQDomRRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
ILQDQFHLURVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
H
&RPUHODomRDRVQRVVRVIRUQHFHGRUHV

Não podemos garantir que os nossos fornecedores não se envolvam com práticas irregulares.
'DGD D GHVFHQWUDOL]DomR H WHUFHLUL]DomR GDV FDGHLDV SURGXWLYDV GRV QRVVRV IRUQHFHGRUHV QmR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHRVIRUQHFHGRUHVQmRWHUmRSUREOHPDVFRPUHODomRjVFRQGLo}HVGHWUDEDOKR
VXVWHQWDELOLGDGHTXDUWHLUL]DomRGDFDGHLDSURGXWLYDHFRQGLo}HVGHVHJXUDQoDLPSUySULDVRXTXH
HOHV QmR XVDUmR HVVDV SUiWLFDV LUUHJXODUHV SDUD UHGX]LU RV FXVWRV GRV SURGXWRV 6H XP Q~PHUR
VLJQLILFDWLYRGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVVHHQYROYHUHPFRPHVVDVSUiWLFDVDQRVVDUHSXWDomRSRGHUi
VHUSUHMXGLFDGDHFRPRFRQVHTXrQFLDDSHUFHSomRGRVFRQVXPLGRUHVHPUHODomRDQyVSRGHUi
VHU DIHWDGD DGYHUVDPHQWH FDXVDQGR DVVLP XPD UHGXomR QD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD H QRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRQRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDVDo}HVRUGLQiULDV
Podemos ser responsabilizados por obrigações trabalhistas e previdenciárias de
fornecedores terceirizados.
(PFRQIRUPLGDGHFRPDVOHLVWUDEDOKLVWDVVHRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVTXHSUHVWDP
VHUYLoRV SDUD QyV QmR FXPSULUHP FRP DV VXDV REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H OHLV UHODFLRQDGDV j
SUHYLGrQFLD VRFLDO SRGHPRV VHU FRQVLGHUDGRV UHVSRQViYHLV VXEVLGLiULRV HRX VROLGiULRV SRU
TXDOTXHUGHVFXPSULPHQWRUHVXOWDQGRHPPXOWDVSDJDPHQWRVGHVWDVYHUEDVHRXWUDVVDQo}HVTXH
SRGHPQRVDIHWDUVXEVWDQFLDOPHQWHHQHJDWLYDPHQWH7DPEpPSRGHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRU
OHV}HVFRUSRUDLVRXPRUWHGHFRODERUDGRUHVGHWHUFHLURVTXHHVWHMDPSUHVWDQGRVHUYLoRVSDUDQyV
GHQWURGDVQRVVDVLQVWDODo}HVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDLPDJHPHQRVVRVQHJyFLRV
Algumas categorias de produtos que vendemos são adquiridas, em grande parte, de poucos
fornecedores e caso ocorram alterações nessa cadeia de fornecimento, nossas atividades e
negócios podem ser afetados adversamente
$OJXPDV FDWHJRULDV GH SURGXWRV TXH QyV FRPHUFLDOL]DPRV VmR VXEVWDQFLDOPHQWH DGTXLULGRV GH
SRXFRVIRUQHFHGRUHV&DVRDOJXPIRUQHFHGRUQmRVHMDFDSD]GHIRUQHFHURVSURGXWRVQDTXDQWLGDGH
H QD IUHTXrQFLD XVXDOPHQWH DGTXLULGD H QmR IRUPRV FDSD]HV GH VXEVWLWXLU R IRUQHFHGRU QR SUD]R
DFHLWiYHORXHIHWLYDPHQWHVXEVWLWXtORSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHPDQWHURQRVVRQtYHOXVXDOGH
YHQGDVQDFDWHJRULDDIHWDGDRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRV
RSHUDo}HVDWLYLGDGHVHUHVXOWDGR
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$OpPGLVVRHVWDPRVH[SRVWRVDRULVFRGHDXPHQWRGHFXVWRVFRPUHODomRDRVIRUQHFHGRUHVSRU
H[HPSOR QR FDVR GH RV IRUQHFHGRUHV DOWHUDUHP D VXD DWXDO SROtWLFD GH FRPHUFLDOL]DomR H GH
LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH IRUQHFLPHQWR SRU H[HPSOR HP UD]mR GH PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV
UHVWULWLYDVLPSRVWDVHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'HQWUHRXWUDVKLSyWHVHV
Nosso negócio depende de uma cadeia de suprimentos e, consequentemente, enfrenta riscos
relacionados à logística.
2VSURGXWRVGHVWLQDGRVjVQRVVDVORMDVVmRHQWUHJXHVGLUHWDPHQWHSHORVQRVVRVIRUQHFHGRUHVHP
QRVVRVQRYHFHQWURVGHGLVWULEXLomR VHQGR&HQWURVGH'LVWULEXLomR&HQWURVGH'LVWULEXLomRGH
(OHWUR H  &HQWUR GH 'LVWULEXLomR GH )ULRV  HRX SODWDIRUPDV RX GLUHWDPHQWH HP QRVVRV 
6XSHUPHUFDGRVWUrV+LSHUPHUFDGRVH$WDFDUHMRVORFDOL]DGRVQR3DUi0DUDQKmRH3LDXt6HD
RSHUDomRHPXPGHVVHVFHQWURVGHGLVWULEXLomRIRUDIHWDGDQHJDWLYDPHQWHSRUIDWRUHVIRUDGRQRVVR
FRQWUROHWDLVFRPRLQFrQGLRVGHVDVWUHVQDWXUDLVIDOWDGHHOHWULFLGDGHIDOKDVQRVVLVWHPDVPHGLGDV
JRYHUQDPHQWDLVUHVWULWLYDVLPSRVWDVHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'HQWUHRXWURVHFDVR
QHQKXPRXWURFHQWURGHGLVWULEXLomRFRQVLJDDWHQGHUjGHPDQGDGDUHJLmRDIHWDGDDGLVWULEXLomRGH
SURGXWRVjVQRVVDVORMDVDWHQGLGDVSHORFHQWURGHGLVWULEXLomRDIHWDGRVHUiDIHWDGDRTXHSRGHUi
QRVDIHWDUQHJDWLYDPHQWH$QRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRLQFOXLDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVTXH
SRGH H[LJLU D DEHUWXUD GH QRYRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR RX D H[SDQVmR GRV QRVVRV FHQWURV GH
GLVWULEXLomR H[LVWHQWHV SDUD DEDVWHFHU H DWHQGHU j GHPDQGD GDV ORMDV DGLFLRQDLV $V QRVVDV
RSHUDo}HV SRGHUmR VHU DIHWDGDV QHJDWLYDPHQWH VH QmR FRQVHJXLUPRV DEULU QRYRV FHQWURV GH
GLVWULEXLomRRXH[SDQGLURVQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRH[LVWHQWHVSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHV
GHDEDVWHFLPHQWRGHVVDVQRYDVORMDV
$OpPGLVVRTXDLVTXHUDOWHUDo}HVRXLQWHUUXSo}HVVLJQLILFDWLYDVQDLQIUDHVWUXWXUDGHORJtVWLFDTXHQyV
RXRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVXVHPSDUDHQWUHJDUSURGXWRVHPQRVVDVORMDVRXFHQWURVGHGLVWULEXLomR
SRGHPLPSHGLUDHQWUHJDRSRUWXQDRXEHPVXFHGLGDGRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVHPQRVVDVORMDVH
DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVDV RSHUDo}HV 3RU H[HPSOR D QRVVD UHGH GH GLVWULEXLomR p VHQVtYHO j
IOXWXDomRGRVSUHoRVGRSHWUyOHRHTXDOTXHUDXPHQWRQRSUHoRLQWHUUXSomRGRIRUQHFLPHQWRRXIDOWD
GH FRPEXVWtYHO SRGHUi UHVXOWDU QR DXPHQWR GRV FXVWRV GH IUHWH H DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$OpPGLVVRFDVRQRUPDVULJRURVDVSDUDFRPEDWHURWUkQVLWRGH
UXDIRUHPSURPXOJDGDVHLPSXVHUHPPDLVUHVWULo}HVQDHQWUHJDGHSURGXWRVSDUDDVQRVVDVORMDV
HPGHWHUPLQDGDVKRUDVGRGLDHPGHWHUPLQDGRVPXQLFtSLRVHPTXHDWXDPRVDQRVVDFDSDFLGDGH
GHGLVWULEXLUSURGXWRVHPWHPSRKiELOSDUDDVQRVVDVORMDVSRGHUiVHUDIHWDGD8PDXPHQWRJHUDOQR
WUkQVLWRGHUXDWDPEpPSRGHDIHWDUDQRVVDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUSURGXWRVHPQRVVDVORMDVHP
WHPSRKiELO
$GHPDLV R QRVVR QHJyFLR GH HFRPPHUFH HVWi VXMHLWR D ULVFRV VHPHOKDQWHV H FRQIRUPH
H[SDQGLPRVDQRVVDSODWDIRUPDGHHFRPPHUFHHVVHVULVFRVSRGHPDIHWDUDQRVVDFDSDFLGDGHGH
HQWUHJDUSURGXWRVDRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVILQDLVHPWHPSRKiELO$SDUWLUGRODQoDPHQWRGHQRVVD
HVWUDWpJLD GH YHQGD GH SURGXWRV DOLPHQWtFLRV SRU PHLR GD QRVVD SODWDIRUPD GH HFRPPHUFH
SRGHPRV HQIUHQWDU ULVFRV DGLFLRQDLV TXH SRGHUmR DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D LPSOHPHQWDomR GHVVD
HVWUDWpJLDLQFOXLQGRRVULVFRVLQWUtQVHFRVjHQWUHJDGHSURGXWRVFRQJHODGRVHSHUHFtYHLVDOpPGH
RXWURV ULVFRV LQHVSHUDGRV 4XDOTXHU LPSRVVLELOLGDGH GH HQWUHJDU RV SURGXWRV TXH QyV YHQGHPRV
SURQWDPHQWHHFRPVXFHVVRDRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVSRUPHLRGDQRVVDSODWDIRUPDGHHFRPPHUFH
SRGHUHVXOWDUQDSHUGDGHQHJyFLRVHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDQRVVDUHSXWDomRRTXHSRGHFDXVDU
XPLPSDFWRDGYHUVRQDVQRVVDVYHQGDV
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I

&RPUHODomRDRVQRVVRVFOLHQWHV

Estamos expostos a riscos relacionados ao financiamento e empréstimos para nossos
clientes. 
&RPRJUDQGHSDUWHGDVQRVVDVYHQGDVVmRUHDOL]DGDVXWLOL]DQGRFRPRPRGDOLGDGHGHSDJDPHQWRR
FDUWmRGHFUpGLWRSRVVXtPRVRULVFRGHLQDGLPSOrQFLDQRSDJDPHQWRGRYDORUSULQFLSDOHMXURVEHP
FRPR TXDOTXHU LQFRQVLVWrQFLD HQWUH FXVWRV H YHQFLPHQWRV GH QRVVDV FDSWDo}HV GH UHFXUVRV
ILQDQFHLURVHPUHODomRDRVFXVWRVHYHQFLPHQWRVGRILQDQFLDPHQWRDRVQRVVRVFOLHQWHV(PYLUWXGH
GDQDWXUH]DGRVQHJyFLRVGRQRVVRJUXSRQmRKiJDUDQWLDVUHDLVGHUHFHELPHQWRGRVDOGRWRWDOGH
FRQWDVDUHFHEHU4XDOTXHUXPGHVWHVULVFRVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRQRVVRIOX[RGHFDL[DH
FRQVHTXHQWHPHQWH RV QRVVRV QHJyFLRV $WXDOPHQWH R 0DWHXV &DUG p UHVSRQViYHO SHOR
ILQDQFLDPHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWHGHQRVVDVYHQGDVHDVXDXWLOL]DomRSURSRUFLRQDXPSODQR
GH SDJDPHQWR SDUFHODGR DRV QRVVRV FOLHQWHV 1R GHFRUUHU GH SURFHVVRV GH H[SDQVmR GH QRVVD
FDUWHLUDGHFOLHQWHVQRVVRVQtYHLVGHLQDGLPSOrQFLDSRGHPDXPHQWDU2GHVFXPSULPHQWRSRUQRVVRV
FOLHQWHVGDVREULJDo}HVGHSDJDPHQWRGHSULQFLSDORXMXURVSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRV
QHJyFLRV 'HSHQGHPRV VLJQLILFDWLYDPHQWH GR QRVVR SDUFHLUR SDUD HVWDEHOHFHU SROtWLFDV GH
ILQDQFLDPHQWRSDUDRVQRVVRVFOLHQWHV6HQRVVRUHODFLRQDPHQWRWHUPLQDURXVHQmRPDLVWLYHUPRV
DFHVVRDRVHXFRQKHFLPHQWRGDLQG~VWULDGHILQDQFLDPHQWRDRFRQVXPRRVUHVXOWDGRVGR0DWHXV
&DUGSRGHULDPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHRTXHSRGHULDSRUFRQVHJXLQWHDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
RVQRVVRVUHVXOWDGRV$GLFLRQDOPHQWHPXGDQoDVDGYHUVDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVEUDVLOHLUDV
SRGHP OHYDU D XP DXPHQWR HP QRVVDV SHUGDV H SURYLV}HV SDUD GHYHGRUHV GXYLGRVRV 6H DV
FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO SLRUDUHP GHYLGR HQWUH RXWURV IDWRUHV j UHGXomR GR QtYHO GH
DWLYLGDGHHFRQ{PLFDjGHVYDORUL]DomRGR5HDOjLQIODomRRXDRVDXPHQWRVQDVWD[DVGRPpVWLFDV
GH MXURV RX DR DXPHQWR QR QtYHO GH GHVHPSUHJR XP PDLRU SHUFHQWXDO GH QRVVRV FOLHQWHV
FRQFHQWUDGRVQD&ODVVH&PDLVVHQVtYHODHVWHVIDWRUHVSRGHVHWRUQDULQDGLPSOHQWHFDXVDQGR
HIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV
$GLFLRQDOPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VLWXDomR ILQDQFHLUD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRVFDVRDGHPDQGDSRUFUpGLWRDRFRQVXPLGRUGLPLQXDDSROtWLFDGR*RYHUQR)HGHUDOUHVWULQMD
DH[WHQVmRGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRURXDFDSDFLGDGHGHQRVVRVFOLHQWHVGHKRQUDUVXDVREULJDo}HV
FRPUHODomRDRFUpGLWRFRQFHGLGRVHMDSUHMXGLFDGD'HVVDIRUPDTXDLVTXHUHYHQWRVTXHSRVVDP
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHDFDSDFLGDGHGHQRVVRVFOLHQWHVGHKRQUDUVXDVREULJDo}HVFRPUHODomRDR
FUpGLWRFRQFHGLGRDHOHVSRUPHLRGR0DWHXV&DUGRXHPSUpVWLPRVSRGHUmRDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
QRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
O setor de varejo é sensível a reduções do poder aquisitivo dos consumidores e a ciclos
econômicos. 
+LVWRULFDPHQWHRVHWRUYDUHMLVWDWHPVLGRVXVFHWtYHODSHUtRGRVGHGHVDTXHFLPHQWRHFRQ{PLFRJHUDO
TXHOHYDUDPjTXHGDQRVJDVWRVGRFRQVXPLGRU2VXFHVVRGDVRSHUDo}HVGRVHWRUGHSHQGHHQWUH
RXWURV GH YiULRV IDWRUHV UHODFLRQDGRV DRV JDVWRV GR FRQVXPLGRU HRX TXH DIHWDP VXD UHQGD
LQFOXVLYH D VLWXDomR JHUDO GRV QHJyFLRV WD[DV GH MXURV LQIODomR GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR DR
FRQVXPLGRU WULEXWDomR FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU QDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV IXWXUDV QtYHLV GH
HPSUHJRHVDOiULRV6LWXDo}HVGHVIDYRUiYHLVQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRXQDHFRQRPLDPXQGLDOFRP
UHIOH[RQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHPSRUWDQWRUHGX]LUFRQVLGHUDYHOPHQWHDFDSDFLGDGHGHJDVWRV
GR FRQVXPLGRU H VXD UHQGD GLVSRQtYHO HP HVSHFLDO R FRQVXPLGRU GD &ODVVH & TXH WHP PHQRV
DFHVVRDFUpGLWRTXHDVFODVVHV$H%PDLVGLILFXOGDGHSDUDUHILQDQFLDUGtYLGDVHSRWHQFLDOPHQWH
PDLV DIHWDGR SHOR DXPHQWR GR GHVHPSUHJR 7DLV VLWXDo}HV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWHQRVVDV
YHQGDVUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
2VXFHVVRGDDWXDomRQRVHWRUGHYDUHMRGHSHQGHGHYiULRVIDWRUHVUHODFLRQDGRVDRFRQVXPRHj
UHQGD GRV FRQVXPLGRUHV LQFOXVLYH GDV FRQGLo}HV GRV QHJyFLRV HP JHUDO GD WD[D GH MXURV GD
LQIODomRGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRUH[LVWrQFLDGHHSLGHPLDVRXSDQGHPLDV FRPR
RDOFDQFHHDGXUDomRGRLPSDFWRGDDWXDOSDQGHPLDGD&29,'LQFOXLQGRUHGXomRQDGHPDQGD
GH FRQVXPLGRUHV GLPLQXLomR GDV YHQGDV H IHFKDPHQWR WHPSRUiULR JHQHUDOL]DGR GH ORMDV  GD
WULEXWDomRGDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRUQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVHGRVQtYHLVGHHPSUHJR
H UHQGD &RQGLo}HV HFRQ{PLFDV GHVIDYRUiYHLV QR %UDVLO RX QR PXQGR UHIOHWLGDV QD HFRQRPLD
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EUDVLOHLUDSRGHPUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHRFRQVXPRHDGLVSRQLELOLGDGHGHUHQGD SULQFLSDOPHQWH
GDVFODVVHVFRPPHQRUSRGHUDTXLVLWLYR WRUQDUDVFRQGLo}HVGHUHILQDQFLDPHQWRGHGtYLGDPDLV
UHVWULWDVHFDXVDUPDLRUVHQVLELOLGDGHDDXPHQWRVQDWD[DGHGHVHPSUHJR+LVWRULFDPHQWHRVHWRU
GH YDUHMR IRL QHJDWLYDPHQWH DIHWDGR HP YLUWXGH GH SHUtRGRV GH GHVDTXHFLPHQWR HFRQ{PLFR
UHVXOWDQGRHPXPDUHGXomRGRFRQVXPR$VVLPDUHGXomRGRSRGHUDTXLVLWLYRGRVFRQVXPLGRUHVH
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVDGYHUVDVSRGHPDIHWDURVQRVVRVUHVXOWDGRVGHIRUPDQHJDWLYDHVXEVWDQFLDO
2*RYHUQR)HGHUDOSRUPHLRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO &01 HGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
SHULRGLFDPHQWHLQWURGX]UHJXODPHQWDo}HVFRPRREMHWLYRGHUHJXODUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRSDUD
UHGX]LU RX DXPHQWDU R FRQVXPR H FRQVHTXHQWHPHQWH FRQWURODU D WD[D GH LQIODomR 7DLV
UHJXODPHQWDo}HV LQFOXHP HQWUH RXWUDV IHUUDPHQWDV L  DOWHUDomR GRV UHTXLVLWRV LPSRVWRV DRV
GHSyVLWRV FRPSXOVyULRV LQFLGHQWHV VREUH HPSUpVWLPRV GHSyVLWRV H HP RXWUDV RSHUDo}HV LL  D
UHJXODomRGRSUD]RPi[LPRGRVILQDQFLDPHQWRVH LLL DLPSRVLomRGHOLPLWDo}HVVREUHRPRQWDQWH
TXHSRGHVHUILQDQFLDGR(VVDVUHJXODPHQWDo}HVSRGHPUHGX]LUDFDSDFLGDGHGRVQRVVRVFOLHQWHV
GHREWHUFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV$OJXQVGHVVHVFRQWUROHVSRGHPDIHWDURPHUFDGR
ILQDQFHLURHGHFUpGLWRSRUORQJRVSHUtRGRV1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXHQRIXWXURR*RYHUQR
)HGHUDOQmRLUiDGRWDUQRYDVUHJXODPHQWDo}HVTXHUHGX]DPRDFHVVRGRVQRVVRVFOLHQWHVDFUpGLWRV
MXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
$LQGDRVXFHVVRGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHSHQGHGRDXPHQWRGDWD[DGHFUHVFLPHQWRGDSRSXODomR
XUEDQDHGHVHXVGLIHUHQWHVQtYHLVGHUHQGD$UHGXomRRXGHVDFHOHUDomRHPWDOFUHVFLPHQWRSRGHUi
DIHWDU QHJDWLYDPHQWH DV QRVVDV YHQGDV H R QRVVR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H FRQVHTXHQWHPHQWH
SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRV
Poderemos ser considerados responsáveis por incidentes com consumidores que envolvam
reações adversas após o consumo dos nossos produtos. 
1R %UDVLO D OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU p ULJRURVD H IDYRUiYHO DRV FRQVXPLGRUHV $
OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU QRV LPSXWD R {QXV GD SURYD QD GHPDQGD GH XP FOLHQWH
FRORFDQGRQRV HP GHVYDQWDJHP HP TXDOTXHU SURFHVVR HQYROYHQGR UHODo}HV GH FRQVXPR 2V
SURGXWRV YHQGLGRV HP QRVVDV ORMDV SRGHP FDXVDU UHDo}HV DGYHUVDV HP QRVVRV FRQVXPLGRUHV
,QFLGHQWHVHQYROYHQGRHVVHVSURGXWRVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyV3URFHVVRV
MXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDHVVHVLQFLGHQWHVSRGHPVHUSURSRVWRVFRQWUDQyVVREDV
DOHJDo}HV HQWUH RXWUDV GH TXH RV QRVVRV SURGXWRV HVWDYDP GHIHLWXRVRV GDQLILFDGRV HVWDYDP
DGXOWHUDGRVFRQWDPLQDGRVQmRSRVVXtDPDVSURSULHGDGHVDQXQFLDGDVRXLQIRUPDo}HVDGHTXDGDV
VREUH RV SRVVtYHLV HIHLWRV FRODWHUDLV RX ULVFRV GH LQWHUDo}HV FRP RXWUDV VXEVWkQFLDV TXtPLFDV
4XDOTXHUULVFRUHDORXSRVVtYHOSDUDDVD~GHDVVRFLDGRDHVVHVSURGXWRVLQFOXLQGRDSXEOLFLGDGH
QHJDWLYDUHODFLRQDGDDHVVHVULVFRVSRGHOHYDUDXPDSHUGDGDFRQILDQoDGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV
FRPUHODomRjVHJXUDQoDHILFiFLDHTXDOLGDGHGRVSURGXWRVYHQGLGRVHPQRVVDVORMDV4XDOTXHU
DOHJDomRGHVVDQDWXUH]DFRQWUDDVQRVVDVPDUFDVRXSURGXWRVYHQGLGRVHPQRVVDVORMDVSRGHWHU
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDLPDJHPHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
J

&RPUHODomRDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVDWXDPRV

O nosso mercado é altamente competitivo e ações estratégicas dos nossos concorrentes
podem enfraquecer a nossa competitividade e afetar negativamente a nossa rentabilidade. 
1yVMXQWDPHQWHDRXWURVYDUHMLVWDVHDWDFDGLVWDVHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRU
FRPSHWLPRV SRU FDSLWDO FRQVXPLGRUHV FRODERUDGRUHV SURGXWRV VHUYLoRV H RXWURV DVSHFWRV
LPSRUWDQWHVGRQRVVRQHJyFLR1DPDLRULDGRVVHJPHQWRVGHQHJyFLRVHPTXHDWXDPRVJHUDOPHQWH
FRPSHWLPRVFRPXPDVpULHGHJUDQGHVUHGHVGHDWDFDGRGHHQWUHJDHDWDFDGRGHDXWRVVHUYLoR
YDUHMLVWDV EUDVLOHLURV H PXOWLQDFLRQDLV EHP FRPR FRP SHTXHQDV HPSUHVDV QDFLRQDLV (VVHV
FRQFRUUHQWHVDOJXQVGRVTXDLVWrPXPDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRPDLRUHPGHWHUPLQDGDVUHJL}HV
JHRJUiILFDVIRUPDWRVGHORMDHRXFDWHJRULDVGHSURGXWRVLQFOXHPYDUHMLVWDVWUDGLFLRQDLVHoff price
HPSUHVDVGHYHQGDVSRUFDWiORJRHHFRPPHUFHHPSUHVDVGHYHQGDVGLUHWDVVXSHUPHUFDGRVH
RXWUDVIRUPDVGHFRPpUFLRGHYDUHMR$OWHUDo}HVGHSUHoRVHRXWURVWHUPRVQHJRFLDGRVFRQGLo}HV
FRQWUDWXDLVRXSUiWLFDVGHVVHVFRQFRUUHQWHVSRGHPQRVDIHWDUGHIRUPDVXEVWDQFLDOHDGYHUVD$OpP
GLVVR R DXPHQWR GD FRQFRUUrQFLD SRGH UHVXOWDU QD UHGXomR GH PDUJHQV EUXWDV QXP GHFOtQLR GR

480

PÁGINA: 40 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

FDSLWDOGHJLURHSHUGDGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRRTXHSRGHQRVDIHWDUGHIRUPDVXEVWDQFLDOH
DGYHUVD$GLFLRQDOPHQWHRVQRVVRVFRQFRUUHQWHVSRGHPFRQVHJXLUFDSWDUPDLVUHFXUVRVGRTXHQyV
SDUDLQYHVWLUQRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXVQHJyFLRV2VQRVVRVFRQFRUUHQWHVSRGHPVHUDGTXLULGRV
SRUUHFHEHULQYHVWLPHQWRVGHRXILUPDURXWURVWLSRVGHUHODFLRQDPHQWRVFRPHUFLDLVFRPHPSUHVDV
PDLRUHVEHPHVWDEHOHFLGDVHFRPXPDERDVLWXDomRILQDQFHLUD$GHPDLVDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV
SUy[LPDV jV QRVVDV SHORV QRVVRV FRQFRUUHQWHV DWXDLV RX SRU QRYRV FRQFRUUHQWHV SRGH DIHWDU D
UHQWDELOLGDGHGHFDGDXPDGHQRVVDVORMDVRTXHSRGHUHGX]LURQRVVRIOX[RGHFDL[DHRQRVVROXFUR
RSHUDFLRQDO3RGHPRVVHUDIHWDGRVWDPEpPVXEVWDQFLDOPHQWHHQHJDWLYDPHQWHQDPHGLGDHPTXH
QmR FRQVHJXLUPRV FRPSHWLU FRP r[LWR FRP RV QRVVRV FRQFRUUHQWHV $V GHFLV}HV GH FRPSUD GRV
FRQVXPLGRUHV VmR DIHWDGDV SRU IDWRUHV TXH LQFOXHP R UHFRQKHFLPHQWR GD PDUFD TXDOLGDGH H
GHVHPSHQKR GR SURGXWR GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR SUHoR H SUHIHUrQFLDV VXEMHWLYDV GRV
FRQVXPLGRUHV $OJXQV GRV QRVVRV FRQFRUUHQWHV SRGHP WHU LQYHVWLPHQWRV HP PDUNHWLQJ
VXEVWDQFLDOPHQWH PDLRUHV TXH RV QRVVRV 6H DV QRVVDV HVWUDWpJLDV GH PDUNHWLQJ SURSDJDQGD H
SURPRo}HVQmRIRUHPEHPVXFHGLGDVHVHQmRFRQVHJXLUPRVRIHUHFHUQRYRVSURGXWRVSDUDDWHQGHU
jV GHPDQGDV GR PHUFDGR SRGHUHPRV VHU DIHWDGRV GH IRUPD DGYHUVD 6H QmR FRQVHJXLUPRV
LQWURGX]LUQRYRVSURGXWRVHPWHPSRKiELORXVHRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVILQDLVDFUHGLWDUHPTXHRV
SURGXWRV GRV QRVVRV FRQFRUUHQWHV VmR PHOKRUHV DV QRVVDV YHQGDV UHQWDELOLGDGH H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHIRUPDQHJDWLYD$OpPGLVVRRVFRQVXPLGRUHVHVWmRFDGDYH]
PDLV DGHULQGR D FRPSUDV RQOLQH H DWUDYpV GH DSOLFDWLYRV GH VPDUWSKRQHV &RPR UHVXOWDGR XPD
SDUFHODPDLRUGRVJDVWRVWRWDLVGRFRQVXPLGRUFRPYDUHMLVWDVHDWDFDGLVWDVSRGHRFRUUHURQOLQHH
SRU PHLR GH DSOLFDWLYRV GH VPDUWSKRQHV 6H QmR FRQVHJXLUPRV PDQWHU RX DXPHQWDUPRV D QRVVD
SRVLomRQRPHUFDGRSRUPHLRGDLQWHJUDomRGDQRVVDSODWDIRUPDGHHFRPPHUFHHSUHVHQoDItVLFD
GH YDUHMR DV QRVVDV YHQGDV OtTXLGDV H R GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR SRGHUmR VHU DIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWH$OpPGLVVRXPDPDLRUFRQFHQWUDomRGHYHQGDVGHYDUHMRHDWDFDGRQRFRPpUFLR
RQOLQHHPyYHOSRGHUHVXOWDUQDUHGXomRGRPRYLPHQWRQDVQRVVDVORMDVItVLFDV$VFRQGLo}HVQR
PHUFDGRGHYHQGDVRQOLQHWDPEpPSRGHPPXGDUUDSLGDPHQWHHVLJQLILFDWLYDPHQWHFRPRUHVXOWDGR
GHDYDQoRVWHFQROyJLFRV1RYDVVWDUWXSVHJUDQGHVFRQFRUUHQWHVTXHHVWmRID]HQGRLQYHVWLPHQWRV
VLJQLILFDWLYRVHPHFRPPHUFHSRGHPFULDUWHFQRORJLDVHSODWDIRUPDVGHHFRPPHUFHVHPHOKDQWHV
RXVXSHULRUHVjQRVVDTXHVHUmRSUREOHPiWLFDVWDQWRSDUDDVQRVVDVRSHUDo}HVGHHFRPPHUFH
TXDQWRSDUDDVQRVVDVRSHUDo}HVHPQRVVDVORMDVItVLFDV
Podemos não ser capazes de nos adaptar rapidamente às transformações digitais exigidas
pelos clientes e pelo setor.
$WHFQRORJLDHPSUHJDGDQRHFRPPHUFHHQDFXOWXUDGLJLWDOHVWiHPFRQVWDQWHHYROXomR3RGHPRV
QmRVHUFDSD]HVGHQRVDGDSWDUGHIRUPDVXILFLHQWHPHQWHUiSLGDSDUDDWHQGHUjVH[LJrQFLDVGRV
FOLHQWHVHSUHIHUrQFLDVHSDGU}HVGRVHWRU3RGHPRVQRVGHSDUDUFRPDOJXQVREVWiFXORVHPEXVFD
GH XPD WUDQVIRUPDomR GLJLWDO UiSLGD UHODFLRQDGRV j FXOWXUD FRUSRUDWLYD j FRPSOH[LGDGH
RUJDQL]DFLRQDODIDOWDGHSURFHVVRVTXHYLDELOL]DPDFRODERUDomRHLQVHUomRGRVIXQFLRQiULRV(VVHV
GHVDILRV SRGHP VHU XPD OLPLWDomR QR FUHVFLPHQWR GR QRVVR HFRPPHUFH SHOD FRPSOH[LGDGH
FRPHUFLDORUJDQL]DFLRQDORXWHFQROyJLFD(VVDVPXGDQoDVVRPDGDVjXUJrQFLDQRDWHQGLPHQWRGH
QRYRVSDGU}HVHSUiWLFDVGRVHWRUSRGHUmRWRUQDURQRVVRHFRPPHUFHHDQRVVDWHFQRORJLDSUySULD
XOWUDSDVVDGDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV$LQGDQRkPELWRGDVFRPSUDVSRUPHLRV
GLJLWDLVQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRURFRQVXPLGRUWHPRGLUHLWRGH
VHDUUHSHQGHUGHXPDFRPSUDIHLWDIRUDGRHVWDEHOHFLPHQWRFRPHUFLDOQRSUD]RGHDWpVHWHGLDVD
FRQWDU GR PRPHQWR HP TXH UHFHEH R SURGXWR DLQGD TXH HVWH QmR DSUHVHQWH TXDOTXHU GHIHLWR
FDEHQGR D &RPSDQKLD DFHLWDU D GHYROXomR GR SURGXWR UHVVDUFLQGR DR FRQVXPLGRU R YDORU SDJR
3RGH DLQGD KDYHU D QHFHVVLGDGH GH UHYHQGD GRV SURGXWRV GHYROYLGRV FRP GHVFRQWR
FRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDQGRDVPDUJHQVGHOXFURGDHPSUHVDRTXHWHQGHDVHWRUQDUPDLVFRPXP
FRPRFUHVFLPHQWRGHYHQGDVSRUPHLRGHSODWDIRUPDVGLJLWDLV
K

&RPUHODomRjUHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHDWXDPRV

Alterações na legislação tributária, incentivos fiscais, benefícios ou diferentes interpretações
da legislação tributária podem afetar adversamente os resultados das nossas operações. 
2*RYHUQR)HGHUDOUHJXODUPHQWHLPSOHPHQWDPXGDQoDVQDVOHLVWULEXWiULDVDVTXDLVHYHQWXDOPHQWH
SRGHP DXPHQWDU D FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD (VVDV PXGDQoDV LQFOXHP DMXVWHV QD DOtTXRWD
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DSOLFiYHO H LPSRVLomR GH WULEXWRV WHPSRUiULRV FXMRV UHFXUVRV VmR DORFDGRV D GHWHUPLQDGDV
ILQDOLGDGHVSHOR*RYHUQR)HGHUDO2VHIHLWRVGHVVDVPHGLGDVGHUHIRUPDILVFDOHTXDLVTXHURXWUDV
DOWHUDo}HVGHFRUUHQWHVGDSURPXOJDomRGHUHIRUPDVILVFDLVDGLFLRQDLVQmRSRGHPVHUTXDQWLILFDGRV
H VmR LPSUHYLVtYHLV $OJXPDV GHVVDV PHGLGDV SRGHP DXPHQWDU DV REULJDo}HV ILVFDLV WRWDLV GD
&RPSDQKLD R TXH SRU VXD YH] SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURV $ WtWXOR H[HPSOLILFDWLYR H[LVWHP GLVFXVV}HV UHFHQWHV VREUH D SRVVtYHO LQVWLWXLomR GH
QRYRV WULEXWRV WDLV FRPR R HPSUpVWLPR FRPSXOVyULR R LPSRVWR VREUH JUDQGHV IRUWXQDV H XPD
FRQWULEXLomR VREUH WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV EHP FRPR IRUDP UHWRPDGDV GLVFXVV}HV VREUH D
UHYRJDomRGDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
$WXDOPHQWH H[LVWHP QR FRQJUHVVR EUDVLOHLUR SURSRVWDV SDUD D LPSOHPHQWDomR GH XPD UHIRUPD
WULEXWiULD(QWUHDVSURSRVWDVHPGLVFXVVmRH[LVWHDSRVVLELOLGDGHGHXPDPXGDQoDFRPSOHWDQR
VLVWHPDGHWULEXWDomRDRFRQVXPRTXHH[WLQJXLULDWUrVWULEXWRVIHGHUDLV,3,3,6H&2),16R,&06
TXHpHVWDGXDOHR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVFRP
%HQVH6HUYLoRV ³,%6´ TXHLQFLGLULDVREUHRFRQVXPR$GHPDLVUHFHQWHPHQWHR*RYHUQR)HGHUDO
DSUHVHQWRXQRYDSURSRVWDGHUHIRUPDWULEXWiULDSDUDFULDomRGD&RQWULEXLomR6RFLDOVREUH2SHUDo}HV
FRP%HQVH6HUYLoRV ³&%6´ HPVXEVWLWXLomRjVFRQWULEXLo}HVGR3,6HGD&2),16&DVRKDMDXPD
UHIRUPDWULEXWiULDRXTXDLVTXHUPXGDQoDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUHP
RV WULEXWRV DSOLFiYHLV RX LQFHQWLYRV ILVFDLVUHJLPHV HVSHFLDLV GXUDQWH RX DSyV VHXV SUD]RV GH
YLJrQFLDSRGHUiDIHWDUGLUHWDPHQWHRXLQGLUHWDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$ SDQGHPLD GR QRYR &RURQDYtUXV &29,'  H D GHFUHWDomR GR HVWDGR GH FDODPLGDGH SRGHP
UHVXOWDU HP LPSDFWRV VRFLRHFRQ{PLFRV GH ORQJR DOFDQFH LQFOXLQGR XPD SRVVtYHO TXHGD GD
DUUHFDGDomRQRSDtVHXPDHOHYDomRGDGHPDQGDSRUJDVWRVS~EOLFRVHPVHWRUHVIXQGDPHQWDLV
1HVVHFHQiULRRV*RYHUQRV)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDOSRGHUmRSURPRYHUDOWHUDo}HVOHJLVODWLYDV
SDUD LPSRU DLQGD TXH WHPSRUDULDPHQWH WUDWDPHQWR WULEXWiULR PDLV RQHURVR jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDSRGHQGRWDLVPHGLGDVDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$GHPDLVFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLVVHQGRTXHTXDOTXHUDXPHQWRQRPRQWDQWHGDWULEXWDomRFRPRUHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HV
jVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVRVVHXVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV H D VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD $LQGD D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D ILVFDOL]Do}HV SHODV
DXWRULGDGHVILVFDLVQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO&RPRUHVXOWDGRGHWDLVILVFDOL]Do}HV
DVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUTXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV$&RPSDQKLD
QmRSRGHJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRVSDUDWDLVSURFHVVRV TXDQGRKRXYHU VHUmRFRUUHWRVTXH
QmRKDYHUiLGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDODGLFLRQDOHTXHQmRVHUiQHFHVViULDFRQVWLWXLomRGH
UHVHUYDV ILVFDLV DGLFLRQDLV SDUD TXDOTXHU H[SRVLomR ILVFDO $V DXWRULGDGHV ILVFDLV EUDVLOHLUDV
LQWHQVLILFDUDP UHFHQWHPHQWH R Q~PHUR GH ILVFDOL]Do}HV 4XDLVTXHU SURFHVVRV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV D DVVXQWRV ILVFDLV SHUDQWH RV WULEXQDLV LQFOXLQGR R &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV &$5) HWULEXQDLVDGPLQLVWUDWLYRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVSRGH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV XVXIUXHP GH GHWHUPLQDGRV EHQHItFLRV H LQFHQWLYRV ILVFDLV TXH
DIHWDPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVWDLVFRPR L FUpGLWRSUHVXPLGRHPVXEVWLWXLomRjDSXUDomR
QRUPDO QR (VWDGR GR 0DUDQKmR HP SHUFHQWXDO TXH UHVXOWH HP FDUJD WULEXWiULD GH  SDUD DV
RSHUDo}HV GHVWLQDGDV D FRQWULEXLQWH GR ,&06 H  SDUD DV RSHUDo}HV GHVWLQDGDV D QmR
FRQWULEXLQWHV LL VREUHUHIHULGDVRSHUDo}HVWDPEpPXVXIUXtPRVGHUHGXomRGDEDVHGHFiOFXORTXH
UHVXOWHHPLPSRVWRGHVWDFDGRGHGRYDORUGDRSHUDomR LLL FUpGLWRSUHVXPLGRHPVXEVWLWXLomR
jDSXUDomRQRUPDOQR(VWDGRGR3LDXtGHIRUPDTXHR,&06DUHFROKHUVHMDHTXLYDOHQWHD D 
GRYDORUGDVRSHUDo}HVSDUDDVPHUFDGRULDVWULEXWDGDVFRPDOtTXRWDLQWHUQDLQIHULRUD E 
GRYDORUGDVRSHUDo}HVSDUDPHUFDGRULDVWULEXWDGDVFRPDOtTXRWDLQWHUQDLJXDORXVXSHULRUD
F SDUDDVRSHUDo}HVFRPGHVWLQDWiULRQmRLQVFULWRQRFDGDVWURGR,&06H G VREUHRYDORU
GHPHUFDGRGDVEHELGDVDOFyROLFDVHVSHFtILFDV LY DSXUDomRGR,&0667GHYLGRTXDQGRGDHQWUDGD
GH PHUFDGRULDV QR (VWDGR GR 0DUDQKmR DWp R  GLD GR PrV VXEVHTXHQWH DR GD HQWUDGD GD
PHUFDGRULD QR HVWDEHOHFLPHQWR GH IRUPD HQJOREDGD H Y  DXWRUL]DomR FRQFHGLGD SHOR (VWDGR GR
0DUDQKmRSDUDIUXLomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVSUHYLVWRVQD/HLQQRVWHUPRVGRSDUHFHU
FRQVWDQWHGRSURFHVVRQ6(,1&0$
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8PDSDUWHVLJQLILFDWLYDGHQRVVDUHFHLWDGHULYDGHVVHVLQFHQWLYRVILVFDLV(VVHVLQFHQWLYRVILVFDLV
WrPGDWDVGHH[SLUDomRHSRGHPQmRVHUUHQRYDGRVRTXHWHULDXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUH
QyV 6H D OHL DSOLFiYHO IRU UHYRJDGD RX DOWHUDGD SRGHPRV VHU QHJDWLYDPHQWH DIHWDGRV H QmR p
SRVVtYHODVVHJXUDUTXHHVWHVEHQHItFLRVVHUmRPDQWLGRVRXUHQRYDGRV(PFDVRGHUHYRJDomRRX
DOWHUDomRGDOHJLVODomRSHUWLQHQWHRVQHJyFLRVDVDWLYLGDGHVHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVSRGHUmR
VHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVFRPRUHVXOWDGRGRDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULDFRPRSRUH[HPSORD
PDMRUDomR GD FDUJD HIHWLYD GR ,&06 D UHGXomR SURSRUFLRQDO GR FXVWR GDV PHUFDGRULDV SHOD
FRPSHQVDomRGDVFRPSUDVGDVPHUFDGRULDVHDXPHQWRQDFDUJDHIHWLYDGR,53-HGD&6//SDUD
$OpPGLVVRSDUDJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGHVVHVLQFHQWLYRVXPDVpULHGHUHTXLVLWRVGHYHPVHU
FXPSULGRVRVTXDLVSRGHPVHUFRQWHVWDGRVLQFOXVLYHHPMXt]R6HQmRIRUPRVFDSD]HVGHPDQWHU
RVLQFHQWLYRVILVFDLVRXFDVRHVVHVEHQHItFLRVILVFDLVHUHJLPHVHVSHFLDLVQmRSRVVDPVHUPDQWLGRV
VHQGRVXVSHQVRVRXFDQFHODGRVHSRGHPRVVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV6HHVVHVEHQHItFLRVILVFDLV
QmR IRUHP UHQRYDGRV RX IRUHP PRGLILFDGRV OLPLWDGRV VXVSHQVRV RX UHYRJDGRV RV QHJyFLRV DV
VXDVDWLYLGDGHVHDVVXDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVFRPRUHVXOWDGR
GRDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULD
2V LQFHQWLYRV ILVFDLV IRUDP FRQFHGLGRV SRU XP GHWHUPLQDGR SHUtRGR GH WHPSR H QmR SRGHP VHU
UHQRYDGRVDSyVVHXYHQFLPHQWRRTXHWHULDXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyV6HRVLQFHQWLYRV
ILVFDLVQmRIRUHPPDQWLGRVSRUTXDOTXHUUD]mRRXVHDOHLDSOLFiYHOUHODFLRQDGDDHVVHVLQFHQWLYRV
ILVFDLV IRU UHYRJDGD RX DOWHUDGD RX VH RV LQFHQWLYRV ILVFDLV IRUHP OLPLWDGRV VXVSHQVRV RX
UHVFLQGLGRVSRGHPRVVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSHORDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULDLQFOXLQGR L XP
DXPHQWRQDFDUJDWULEXWiULDHIHWLYDGH,&06VREUHQRVVDVYHQGDVHDUHGXomRSURSRUFLRQDOQRFXVWR
GRVSURGXWRVYHQGLGRVFDXVDGRSHODFRPSHQVDomRGRVFUpGLWRVILVFDLVGH,&06UHJLVWUDGRVQRFXVWR
GRV SURGXWRV YHQGLGRV TXDQGR FRPSUDPRV SURGXWRV SDUD UHYHQGD H LL  R DXPHQWR QD DOtTXRWD
HIHWLYDGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOSDUD
'LDQWH GR FHQiULR EUDVLOHLUR TXDQWR j FRQFHVVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV HVSHFLDOPHQWH QR TXH VH
UHIHUHj³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´QmRSRGHPRVDIDVWDURULVFRGHTXHVWLRQDPHQWRTXDQWRj
FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GRV EHQHItFLRV ILVFDLV UHODWLYRV DR ,&06 FDVR QmR DSURYDGRV QR kPELWR GR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFD)D]HQGiULD &21)$= SRUPHLRGRDMXL]DPHQWRGHDo}HVGLUHWDVGH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSHUDQWHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) RTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$LQGDQRTXHVHUHIHUHj³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´IRLSXEOLFDGD
D /HL &RPSOHPHQWDU  ³/& ´  H R &RQYrQLR &21)$= ,&06 Q  TXH
REMHWLYDUDPDFRQYDOLGDomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVFRQFHGLGRVSHORV(VWDGRVGLPLQXLomRGRVULVFRV
GH GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GRV EHQHItFLRV ILVFDLV Mi FRQFHGLGRV H[WLQomR GD
SRVVLELOLGDGHGHFULDomRGHQRYRVEHQHItFLRVRHVWDEHOHFLPHQWRGHSUD]RPi[LPRGHGXUDomRDRV
LQFHQWLYRVMiFRQFHGLGRVSDUDRVHWRUGHDWXDomRGD&RPSDQKLDDWpGHGH]HPEURGHH
SRVVLELOLWDUDP D LQVWLWXLomR GH FRQYrQLR SDUD GHOLEHUDU VREUH D UHPLVVmR GRV FUpGLWRV WULEXWiULRV
FRQVWLWXtGRVRXQmRGHFRUUHQWHVGDVLVHQo}HVGRVLQFHQWLYRVHGRVEHQHItFLRVILVFDLVRXILQDQFHLUR
ILVFDLV LQVWLWXtGRV HP GHVDFRUGR FRP R GLVSRVWR QD &RQVWLWXLomR )HGHUDO GH  &) 
UHLQVWLWXLomRGDVUHVSHFWLYDVLVHQo}HVLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVILVFDLVRXILQDQFHLURILVFDLV$VVLPD
&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHRV(VWDGRVGDUmRFXPSULPHQWRjVUHJUDVSDUDFRQYDOLGDomR
GRVEHQHItFLRVXVXIUXtGRV1RPDLVHYHQWXDOLQREVHUYkQFLDGDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRDOWHUDomR
QD OHJLVODomR WULEXWiULD RX GHFODUDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD OHJLVODomR FRQFHVVLYD GH
EHQHItFLRVILVFDLVSRGHUiDIHWDUQmRVRPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDPDVRVHWRUFRPRXP
WRGR $GHPDLV GHYHVH FRQVLGHUDU TXH D DSOLFDomR GDV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR SRGHP VHU
LQIOXHQFLDGDV SRU TXHVW}HV SROtWLFDV H HFRQ{PLFDV DV TXDLV VmR LPSUHYLVtYHLV H SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDFRPSDQKLDGHXPDPDQHLUDTXHQmRpSRVVtYHOHVWLPDU3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV
VREUHDWULEXWDomRHRVLQFHQWLYRVILVFDLVJR]DGRVSHOD&RPSDQKLDYLGH1RWDV([SOLFDWLYDVH
GDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em
constante mutação e mudanças desfavoráveis poderão vir a prejudicar o nosso negócio.
(VWDPRVVXMHLWRVDUHJXODPHQWDo}HVHOHLVFRPHUFLDLVJHUDLVDVVLPFRPRDUHJXODPHQWDo}HVHOHLV
UHJHQGRHVSHFLILFDPHQWHD,QWHUQHWHRFRPpUFLRHOHWU{QLFR'HDFRUGRFRPDVOHLVEUDVLOHLUDVQmR
KiDWXDOPHQWHGLVWLQomRHQWUHDVOHLVUHODWLYDVDRFRPpUFLRHOHWU{QLFRHDRFRPpUFLRGHYDUHMR(VVDV
OHLVHUHJXODPHQWRVDWXDLVHIXWXURVSRGHUmRYLUDLPSHGLURFUHVFLPHQWRGD,QWHUQHWRXGHRXWURV
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VHUYLoRVRQOLQH(VVDVUHJXODPHQWDo}HVHOHLVSRGHPHQJOREDUWULEXWDomRSULYDFLGDGHGRXVXiULR
SURWHomR GH GDGRV SUHFLILFDomR FRQWH~GR GLUHLWRV DXWRUDLV GLVWULEXLomR FRQWUDWRV HOHWU{QLFRV H
RXWUDV FRPXQLFDo}HV SURWHomR DR FOLHQWH SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH SDJDPHQWR RQOLQH DFHVVR
UHVLGHQFLDOj,QWHUQHWHPEDQGDODUJDHFDUDFWHUtVWLFDVHTXDOLGDGHGHSURGXWRVHVHUYLoRV$LQGD
HVWiLQFHUWRFRPRDVOHLVH[LVWHQWHVTXHUHJHPTXHVW}HVWDLVFRPRSURSULHGDGHYHQGDVHWULEXWRV
GLIDPDomRHSULYDFLGDGHSHVVRDOVHDSOLFDULDPj,QWHUQHWHDRFRPpUFLRHOHWU{QLFR8PDUHVROXomR
GHVIDYRUiYHO FRP UHODomR D HVWDV TXHVW}HV SRGHUi SUHMXGLFDU QRVVR QHJyFLR RFDVLRQDQGR XPD
GLPLQXLomR QD GHPDQGD SRU QRVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV H XP DXPHQWR QDV QRVVDV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV
Regulamentações
adversamente.

monetárias

impostas

pelo

Governo

Federal

podem

nos

afetar

3DUDRIHUHFHUVXSRUWHjSROtWLFDPRQHWiULDR*RYHUQR)HGHUDOSRULQWHUPpGLRGR&RQVHOKR0RQHWiULR
1DFLRQDO &01 HGR%DQFR&HQWUDOLQWURGX]SHULRGLFDPHQWHUHJXODPHQWDo}HVFRPRREMHWLYRGH
FRQWURODU D WD[D GH LQIODomR SRU PHLR GD DOWHUDomR GRV UHTXLVLWRV LPSRVWRV DRV GHSyVLWRV
FRPSXOVyULRV LQFLGHQWHV VREUH RV HPSUpVWLPRV H GHSyVLWRV GH UHJXODomR GR SUD]R Pi[LPR GRV
ILQDQFLDPHQWRVHLPSRVLomRGHOLPLWDo}HVVREUHRPRQWDQWHTXHSRGHVHUILQDQFLDGRGHQWUHRXWUDV
IHUUDPHQWDV7DLVFRQWUROHVVmRXWLOL]DGRVSHOR*RYHUQR)HGHUDOFRPRREMHWLYREiVLFRGHUHJXODUD
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHSDUDUHGX]LURXDXPHQWDURFRQVXPR3RUYH]HVHVVDVUHJXODPHQWDo}HV
DIHWDP D FDSDFLGDGH GRV FOLHQWHV HP REWHU FUpGLWR $OJXQV GHVVHV FRQWUROHV SRVVXHP FDUiWHU
SHUPDQHQWHHDIHWDPRVQHJyFLRVSRUORQJRVSHUtRGRV1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXHQRIXWXUR
R *RYHUQR )HGHUDO QmR LUi DGRWDU QRYDV UHJXODPHQWDo}HV TXH SRVVDP DIHWDU QRVVD OLTXLGH]
HVWUDWpJLDGHILQDQFLDPHQWRRFUHVFLPHQWRGRVHPSUpVWLPRVRXPHVPRDOXFUDWLYLGDGHEHPFRPR
DVROYrQFLDGHQRVVRVFOLHQWHV
Podemos ser considerados responsáveis por danos causados por nossos produtos a
consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar adversamente nossos resultados.
1R %UDVLO D OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU p ULJRURVD H H[WUHPDPHQWH IDYRUiYHO DRV
FRQVXPLGRUHV $ OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU LPSXWD jV HPSUHVDV R {QXV GD SURYD QD
GHPDQGDGHXPFOLHQWHFRORFDQGRDVHPGHVYDQWDJHPHPTXDOTXHUSURFHVVRHQYROYHQGRUHODo}HV
GHFRQVXPR$SURWHomRMXGLFLDODRFRQVXPLGRUSRGHVHUH[HUFLGDSRUPHLRGHDo}HVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYDVHQRFDVRGHDo}HVFROHWLYDVDVDo}HVSRGHPVHUSURSRVWDVSRUDXWRULGDGHVHVWDGXDLVRX
IHGHUDLV PHGLDQWH yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GLUHWD RX LQGLUHWD QRWDGDPHQWH R 0LQLVWpULR
3~EOLFRRX352&21FRPRSURSyVLWRGHSURWHJHURVGLUHLWRVGRFRQVXPLGRURXSRURUJDQL]Do}HV
GH SURWHomR DR GLUHLWR GR FRQVXPLGRU $o}HV MXGLFLDLV RX SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV SRGHUmR VHU
SURSRVWRV VRE DV DOHJDo}HV GH TXH QRVVRV SURGXWRV HVWDYDP GHWHULRUDGRV DGXOWHUDGRV RX QmR
FRQWLQKDPLQIRUPDo}HVDGHTXDGDVGHQWUHRXWUDV'HFLV}HVGHVIDYRUiYHLVHQYROYHQGRLQGLYLGXDORX
FRQMXQWDPHQWH YDORUHV VXEVWDQFLDLV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVR UHVXOWDGR H FRQGLomR
ILQDQFHLUD $GLFLRQDOPHQWH GHFLV}HV MXGLFLDLV GHVIDYRUiYHLV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
UHSXWDomR GD QRVVD PDUFD H FRQVHTXHQWHPHQWH QRVVDV YHQGDV H UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV 3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
L

&RPUHODomRDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHDWXDPRV

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDWXDPRVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV
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M

5LVFRVUHODFLRQDGRVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

A Companhia está sujeita às leis e regulamentos ambientais e descumprimentos a tais normas
pode afetar adversamente a reputação e a posição financeira da Companhia
(VWDPRVVXMHLWRVDXPDDPSODOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOUHODFLRQDGDjSUHVHUYDomRH
SURWHomR GR PHLR DPELHQWH (QWUH RXWUDV REULJDo}HV HVVD OHJLVODomR HVWDEHOHFH H[LJrQFLDV GH
OLFHQoDV DPELHQWDLV H SDGU}HV SDUD R GHVFDUWH GH HIOXHQWHV HPLVV}HV DWPRVIpULFDV JHVWmR GH
UHVtGXRV VyOLGRV SDUkPHWURV GH HPLVV}HV GH UXtGRV EHP FRPR H[LJrQFLDV UHODFLRQDGDVD iUHDV
HVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDV4XDLVTXHUYLRODo}HVGDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDPELHQWDOSRGHUmR
QRVH[SRUDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHSDUDURXLQGHQL]DURVGDQRV
FDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURV
$OpPGLVVRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRQmRVHWRUQDUmRDLQGDPDLV
UtJLGDVH[LJLQGRTXHDXPHQWHPRVGHIRUPDVLJQLILFDWLYDQRVVRVLQYHVWLPHQWRVDILPGHFXPSULUPRV
FRPDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDPELHQWDO,QYHVWLPHQWRVDPELHQWDLVLPSUHYLVWRVSRGHUmRUHGX]LU
RVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDRXWURVLQYHVWLPHQWRVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVGHIRUPD
VLJQLILFDWLYD
N
5LVFRV0DFURHFRQ{PLFRV

O surto do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes paralisações em escala global podem
gerar interrupções na fabricação de produtos e crises na cadeia internacional de suprimentos,
afetando fundamentalmente as operações das empresas do setor de varejo, incluindo as
nossas. Além disso, o surto mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitais global, podendo impactar diretamente os nossos negócios, resultados e o valor de
nossas ações.
2UHFHQWHVXUWRJOREDOGH&29,'SRGHWHULPSDFWRVGHORQJRDOFDQFH±GHVGHRIHFKDPHQWRGH
IiEULFDVFRQGLo}HVGHVDILDGRUDVGHWUDEDOKRHLQWHUUXSomRGDFDGHLDGHVXSULPHQWRVJOREDO2VXUWR
GH&29,'DPHDoDDIDEULFDomRGHSURGXWRVHDLQWHUUXSomRGDFDGHLDGHSURGXWRVVXSULPHQWRV
SDUDHPSUHVDVGRVHWRUGHYDUHMR$WXDOPHQWHDFDGHLDGHVXSULPHQWRJOREDOHVWiDPHDoDGDHRV
IDEULFDQWHVGHHTXLSDPHQWRVMiUHGX]LUDPRIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVHRXGHPDWpULDVSULPDV(P
GHFRUUrQFLDGHVWDVSDUDOLVDo}HVDVHPSUHVDVFXMDFDGHLDGHVXSULPHQWRVGHSHQGHPGHIDEULFDQWHV
H[WHUQRV FRPR p R QRVVR FDVR SRGHUmR WHU VHX HVWRTXH DIHWDGR H FRQVHTXHQWHPHQWH WHU VXD
UHFHLWDUHGX]LGD
$OpPGLVVRDXWRULGDGHVS~EOLFDVHDJHQWHVSULYDGRVHPGLYHUVRVSDtVHVGRPXQGRSRGHPDGRWDU
XPDVpULHGHPHGLGDVYROWDGDVjFRQWHQomRGRVXUWRTXHSRGHPLQFOXLUUHVWULo}HVjFLUFXODomRGH
EHQVHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdown,FDQFHODPHQWRRXDGLDPHQWRGHHYHQWRVS~EOLFRV
VXVSHQVmR GH RSHUDo}HV FRPHUFLDLV IHFKDPHQWR GH HVWDEHOHFLPHQWRV DEHUWRV DR S~EOLFR HQWUH
RXWUDV PHGLGDV PDLV RX PHQRV VHYHUDV &RPR FRQVHTXrQFLD GD DGRomR GHVVDV PHGLGDV QDV
ORFDOLGDGHVHPTXHRSHUDPRVWHUtDPRVXPDUHGXomRGRFRQVXPRGRVSURGXWRVSRUQyVRIHUHFLGRV
HDWpPHVPRRIHFKDPHQWRGHORMDVRTXHSRGHLPSDFWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDRVQRVVRVUHVXOWDGRV
$LQGDFDEHGHVWDFDUTXHTXDOTXHUVXUWRGHGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPR
D &29,' SRGH WHU LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV PHUFDGRV SULQFLSDOPHQWH QR PHUFDGR
DFLRQiULR3RUFRQVHJXLQWHDDGRomRGDVPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDV
SHORVXUWRGR&29,'SURYRFDUDPXPLPSDFWRDGYHUVRQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
JOREDOLQFOXLQGRQR%UDVLOLQFOXVLYHFDXVDQGRRLWRSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HV
QD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH
$VQRVVDVDo}HVSRGHPDSUHVHQWDUXPDPDLRUYRODWLOLGDGHLPSDFWDQGRRVQRVVRVLQYHVWLGRUHVGH
PDQHLUDQHJDWLYD1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDFRWDomRGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRQmRDWLQJLUi
SDWDPDUHVLQIHULRUHVDRVPtQLPRVYHULILFDGRVGXUDQWHDGLVVHPLQDomRGDDWXDOSDQGHPLD
$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV RX QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDSRGHGLPLQXLURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPDWLYRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVGHQRVVD
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HPLVVmR R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FRWDomR GRV PHQFLRQDGRV DWLYRV DOpP GH SRGHU
GLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGHRSHUDo}HVQRIXWXURHHPWHUPRV
DFHLWiYHLV
Uma redução nas vendas a prazo pode afetar adversamente os nossos resultados.
2 *RYHUQR EUDVLOHLUR QR SDVVDGR LPSOHPHQWRX PHGLGDV SDUD UHVWULQJLU D GHPDQGD GRPpVWLFD
LPSRQGRUHVWULo}HVGHFUpGLWRDEDQFRVDDGPLQLVWUDGRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWRHDRVHWRUGHYDUHMR
HDXPHQWRXDWD[DGHMXURV&DVRR*RYHUQREUDVLOHLURYROWHDUHVWULQJLUDH[WHQVmRGHFUpGLWRDR
FRQVXPLGRU RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV GDGR TXH D
ILQDQFLDELOLGDGH GR SURGXWR p XP IDWRU LPSRUWDQWH SDUD D GHFLVmR GR FRQVXPLGRU QR PRPHQWR GD
FRPSUDHPHVSHFLDOTXDQWRWUDWDVHGHLWHQVGXUiYHLVHGHPDLRUYDORU

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, podem prejudicar o
preço de mercado dos valores mobiliários globais, dentre eles o preço de mercado das nossas
ações
2 YDORU GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV p DIHWDGR SHODV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDV H GH PHUFDGR HP RXWURV SDtVHV SULQFLSDOPHQWH RV (VWDGRV 8QLGRV H RV SDtVHV GD
(XURSDEHPFRPRHPRXWURVSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHGHRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHV$VUHDo}HV
GRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWH(VWDGRV8QLGRVH(XURSD
SRGHP WHU XP LPSDFWR DGYHUVR VREUH R YDORU GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV
EUDVLOHLURV2VSUHoRVGDVDo}HVQHJRFLDGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURSRUH[HPSORWrP
VLGRKLVWRULFDPHQWHVXVFHWtYHLVjVIOXWXDo}HVGDVWD[DVGHMXURVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRjV
YDULDo}HVGDVSULQFLSDLVEROVDVGHYDORUHVGRV(VWDGRV8QLGRV
$OpPGLVVRDVFULVHVRXDFRQWHFLPHQWRVUHOHYDQWHVHPRXWURVSDtVHVFRPRDUHFHQWHFULVHHQWUHRV
(VWDGRV 8QLGRV H D &KLQD H R VXUWR GR &RURQDYtUXV &29,'  SRGHP UHGX]LU R LQWHUHVVH GRV
LQYHVWLGRUHV HP YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR QDV Do}HV GD &RPSDQKLD
7DLV DFRQWHFLPHQWRV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH R YDORU GH PHUFDGR GDV Do}HV GR (PLVVRU
UHVWULQJLU R DFHVVR GD &RPSDQKLD DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H FRPSURPHWHQGR VXD FDSDFLGDGH GH
ILQDQFLDUVXDVRSHUDo}HVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV
Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar
adversamente o preço das nossas ações ordinárias

2VUDWLQJVGHFUpGLWRDIHWDPDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHHPFRQVHTXrQFLDRSUHoRGH
QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV H UHQGLPHQWRV QHFHVViULRV QD HPLVVmR IXWXUD GH GtYLGDV QRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLV$JrQFLDVGHratingDYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVUDWLQJVVREHUDQRV
TXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGHIDWRUHVLQFOXLQGRWHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDVFRQGLo}HVILVFDLV
HRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHHQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHDOWHUDo}HVHPTXDOTXHUXPGHVVHV
IDWRUHV2%UDVLOSHUGHXJUDXGHFODVVLILFDomRGDVXDGtYLGDVREHUDQDQDVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDV
GHFODVVLILFDomRGHULVFREDVHDGDVQRV(8$6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\¶VH)LWFK
 (PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD
JUDX GH LQYHVWLPHQWR LQIHULRU GH %%% SDUD %% FLWDQGR HQWUH RXWUDV UD]}HV D LQVWDELOLGDGH
JHUDO QR PHUFDGR EUDVLOHLUR FDXVDGD SHOD LQWHUIHUrQFLD GR JRYHUQR EUDVLOHLUR QD HFRQRPLD H
GLILFXOGDGHVRUoDPHQWiULDV$6WDQGDUG 3RRU¶VUHEDL[RXQRYDPHQWHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLO
HPIHYHUHLURGHGH%%SDUD%%HPDQWHYHVXDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDVREUHRUDWLQJFLWDQGR
XPD SLRUD QD VLWXDomR GH FUpGLWR GHVGH R UHEDL[DPHQWR GH VHWHPEUR GH  (P MDQHLUR GH
D6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXVHXUDWLQJSDUDR%%FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOWHQGRHP
YLVWDDVG~YLGDVHPUHODomRDRVHVIRUoRVGHUHIRUPDGDVDSRVHQWDGRULDVHHOHLo}HVSUHVLGHQFLDLV
GHVWHDQR

 (P GH]HPEUR GH  D 0RRG\V FRORFRX RV UDWLQJV %DD GR %UDVLO HP DQiOLVH FLWDQGR
WHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDVQHJDWLYDVHXPDGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HVILVFDLVGRJRYHUQR
3RVWHULRUPHQWHHPIHYHUHLURGHD0RRG\ VUHEDL[RXRVUDWLQJVGR%UDVLOSDUDDEDL[RGR
JUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDSHUVSHFWLYDGHGHWHULRUDomR
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DGLFLRQDOQRVHUYLoRGDGtYLGDGR%UDVLOHPXPDPELHQWHQHJDWLYRRXGHEDL[RFUHVFLPHQWRDOpP
GHGHVDILDUDGLQkPLFDSROtWLFD(PDEULOGHD0RRG\ VPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLO
HP%DPDVPXGRXVXDSHUVSHFWLYDGHQHJDWLYDSDUDHVWiYHORTXHPDQWHYHHPVHWHPEURGH
FLWDQGRH[SHFWDWLYDVGHQRYRVFRUWHVQRVJDVWRVGRJRYHUQR

 $ )LWFK WDPEpP UHEDL[RX R UDWLQJ GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SDUD %%  FRP SHUVSHFWLYD
QHJDWLYDHPGH]HPEURGHFLWDQGRRGpILFLWRUoDPHQWiULRHPUiSLGDH[SDQVmRGRSDtVHD
UHFHVVmRSLRUTXHDHVSHUDGDHIH]XPUHEDL[DPHQWRDLQGDPDLRUHPPDLRGHSDUD%%FRP
SHUVSHFWLYDQHJDWLYDTXHPDQWHYHHP(PIHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDQRWDGH
ULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGH
FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWR
HQGLYLGDPHQWR GR JRYHUQR IUDFDV SHUVSHFWLYDV GH FUHVFLPHQWR DPELHQWH SROtWLFR H TXHVW}HV
UHODFLRQDGDVjFRUUXSomR

$)LWFKPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%FRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYDHPPDLR
GHFLWDQGRDGHWHULRUDomRGRVFHQiULRVHFRQ{PLFRHILVFDOEUDVLOHLURHGHULVFRVGHSLRUDSDUD
DPEDV GLPHQV}HV GLDQWH GD UHQRYDGD LQFHUWH]D SROtWLFD DOpP GDV LQFHUWH]DV VREUH D GXUDomR H
LQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGH&29,'
4XDOTXHU UHEDL[DPHQWR DGLFLRQDO GRV UDWLQJV GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D
SHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDXPHQWDURFXVWRIXWXURGDHPLVVmRGHGtYLGD
HDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDVDo}HVRUGLQiULDV
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, podem a
causar um efeito adverso relevante nas nossas atividades e nos nossos resultados
operacionais e mesmo no preço das nossas ações
$ HFRQRPLD EUDVLOHLUD p FDUDFWHUL]DGD SRU LQWHUYHQo}HV GR *RYHUQR )HGHUDO H WDPEpP SHOD
RFRUUrQFLD GH FLFORV HFRQ{PLFRV LQVWiYHLV 2 *RYHUQR )HGHUDO IUHTXHQWHPHQWH LQWHUYpP QD
HFRQRPLDGR3DtVHRFDVLRQDOPHQWHUHDOL]DPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDV
PRQHWiULDVILVFDLVFUHGLWtFLDVHWDULIiULDV$VPHGLGDVWRPDGDVSHOR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODU
D LQIODomR DOpP GH RXWUDV SROtWLFDV H QRUPDV IUHTXHQWHPHQWH LPSOLFDUDP DXPHQWR GDV WD[DV GH
MXURV PXGDQoD GDV SROtWLFDV ILVFDLV FRQWUROH GH VDOiULRV H SUHoRV EORTXHLR DR DFHVVR D FRQWDV
EDQFiULDV GHVYDORUL]DomR FDPELDO FRQWUROH GH FDSLWDO H OLPLWDomR jV LPSRUWDo}HV GHQWUH RXWUDV
PHGLGDV $V DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H R SUHoR GH PHUFDGR GDV
QRVVDVDo}HVSRGHPYLUDVHUSUHMXGLFDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHSRUPRGLILFDo}HVQDVSROtWLFDVRX
QRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPFHUWRVIDWRUHVWDLVFRPR
• H[SDQVmRRXUHWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRQIRUPHPHGLGDSRUWD[DVGHFUHVFLPHQWRGR
3URGXWR,QWHUQR%UXWR
• LQIODomR
• SROtWLFDILVFDOHPRQHWiULD
• GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR
• FRQWUROHGHLPSRUWDomR
• WD[DVGHMXURV
• IRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD
• OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
• LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD
• PRYLPHQWRVGHWD[DVGHFkPELRHFRQWUROHFDPELDOH
• RXWURVDFRQWHFLPHQWRVHFRQ{PLFRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVHVRFLDLVTXHYHQKDPDRFRUUHUQR
%UDVLORXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDV TXH YHQKDP D DIHWDU HVVHV H RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR %UDVLO DJUDYDGD SHORV LPSDFWRVGDSDQGHPLDGH &RYLGQR DQRGH  R TXH
SRGH SUHMXGLFDU DV QRVVDV DWLYLGDGHV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHQGR LQFOXVLYH YLU D DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HV
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$OpPGLVVRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDIRLDIHWDGDSRUHYHQWRVSROtWLFRVUHFHQWHVTXHWDPEpPDIHWDUDPD
FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP JHUDO SUHMXGLFDQGR DVVLP R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR
EUDVLOHLUR $GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU IDOWD GH GHFLVmR GR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD LPSOHPHQWDU
PXGDQoDVHPFHUWDVSROtWLFDVRXUHJXODPHQWRVSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDGRV
LQYHVWLGRUHVHPUHODomRDR%UDVLOHDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyVHVREUHQRVVDVDo}HV
A crise econômica e política no Brasil pode ter um efeito adverso relevante sobre nossos
negócios, operações e condição financeira
2 DPELHQWH SROtWLFR QR %UDVLO LQIOXHQFLRX H FRQWLQXD D LQIOXHQFLDU R GHVHPSHQKR GD HFRQRPLD GR
SDtV$VFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDIHWDQGRDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHP
JHUDO SRGHQGR UHVXOWDU HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH GRV YDORUHV
PRELOLiULRVHPLWLGRVSHODVHPSUHVDVEUDVLOHLUDV
1RV ~OWLPRV DQRV RV PHUFDGRV EUDVLOHLURV HQIUHQWDUDP XP DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH GHYLGR jV
LQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVFRPRVHVFkQGDORVGHFRUUXSomRRVTXDLVFRQWLQXDPVHQGRLQYHVWLJDGRV
SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO QDV 2SHUDo}HV Lava Jato Zelotes Greenfield Eficiência GHQWUH
RXWUDVHDRLPSDFWRGRVHVFkQGDORVVREUHDHFRQRPLDHDPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLUR0HPEURVGR
*RYHUQR )HGHUDO H GR 3RGHU /HJLVODWLYR H ([HFXWLYR EHP FRPR DOWRV H[HFXWLYRV GH JUDQGHV
HPSUHVDV IRUDP SUHVRV RX HVWmR VHQGR SURFHVVDGRV RX LQYHVWLJDGRV SHOR FULPH GH FRUUXSomR
GHQWUHRXWURVFULPHVTXHHQYROYHPRSDJDPHQWRGHSURSLQD
2 GLQKHLUR UHFHELGR SRU SROtWLFRV D WtWXOR GH SURSLQD WHULD VLGR XVDGR SDUD ILQDQFLDU FDPSDQKDV
SROtWLFDVGHSDUWLGRVSROtWLFRVDWXDLVHGHJRYHUQRVDQWHULRUHVHSDUDHQULTXHFHURVEHQHILFLiULRVGR
UHJLPH GH WURFD GH IDYRUHV &RPR UHVXOWDGR GLYHUVRV SROtWLFRV LQFOXLQGR PLQLVWURV VHQDGRUHV
UHSUHVHQWDQWHVIHGHUDLVHH[HFXWLYRVGDVSULQFLSDLVHPSUHVDVHVWDWDLVIRUDPGHPLWLGRVRXSUHVRVH
RXWURV SROtWLFRV H IXQFLRQiULRV S~EOLFRV HOHLWRV HVWmR VHQGR LQYHVWLJDGRV SRU VXSRVWDV FRQGXWDV
DQWLpWLFDVHLOHJDLVLGHQWLILFDGDVGXUDQWHD2SHUDomR/DYD-DWR1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHTXDOTXHU
SHVVRDTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHVWHMDYLQFXODGDDQyVVHMDIXQFLRQiULRGLUHWRUFRQVHOKHLUR
IRUQHFHGRUSUHVWDGRUGHVHUYLoRVRXVXEFRQWUDWDGRQmRHVWiRXQmRHVWDUiHQYROYLGDQD2SHUDomR
/DYD -DWR RX HP LQYHVWLJDo}HV VLPLODUHV R TXH SRGHULD DIHWDU QHJDWLYDPHQWHD QRVVD LPDJHP H
UHSXWDomR
2 UHVXOWDGR GDV LQYHVWLJDo}HV HP FXUVR p LQFHUWR PDV Mi KRXYH LPSDFWR QHJDWLYR QD LPDJHP H
UHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD1mRSRGHPRVSUHYHUVHDV
LQYHVWLJDo}HVUHVXOWDUmRHPPDLVLQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDRXVHKDYHUiQRYDVDOHJDo}HV
FRQWUD IXQFLRQiULRV GR JRYHUQR QR IXWXUR $OpP GLVVR QmR SRGHPRV SUHYHU R UHVXOWDGR GHVVDV
LQYHVWLJDo}HVQHPVHXVHIHLWRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDVREUHRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR
HRXVREUHRVQRVVRVQHJyFLRV
2 GHVHQYROYLPHQWR GHVVHV FDVRV GH FRQGXWDV DQWLpWLFDV WHP DIHWDGR H SRGH FRQWLQXDU D DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRRSUHoRGH
QHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HV1mRSRGHPRVSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUD
XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD IXQFLRQiULRV H
H[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
$GLFLRQDOPHQWH GXUDQWH R PrV GH DEULO GH  R 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD VH HQYROYHX HP
GLVFXVV}HV SROtWLFDV TXH FXOPLQDUDP QD H[RQHUDomR GR HQWmR 0LQLVWUR GD 6D~GH /XL] +HQULTXH
0DQGHWWDHGRSHGLGRGHH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD-XVWLoD6HUJLR0RUR0HQFLRQDGRVH[
0LQLVWURV HUDP FRQVLGHUDGRV QRPHV IRUWHV GR DWXDO *RYHUQR )HGHUDO H DV RFDVL}HV HP TXH DV
DOWHUDo}HVPLQLVWHULDLVRFRUUHUmRSURYRFDUDPDLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQR
PHUFDGR GH FDSLWDLV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH R GHVHQURODU GHVVHV HYHQWRV WHUi R FRQGmR GH
SURYRFDU LPSDFWRV DGYHUVRV DGLFLRQDLV j VLWXDomR SROtWLFRHFRQ{PLFD GR %UDVLO $OpP GLVVR QmR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHRXWURVHYHQWRVSROtWLFRVQmRSURYRFDUDPDLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDQRPHUFDGRGHFDSLWDLVHQDFRWDomRGHQRVVDVDo}HV
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$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWiVHQGRLQYHVWLJDGRSHOR
6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO SHOD VXSRVWD SUiWLFD GH DWRV LPSUySULRV DOHJDGRV SHOR H[PLQLVWUR GD
-XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R SUHVLGHQWH WHULD VROLFLWDGR D QRPHDomR GH
IXQFLRQiULRV GD SROtFLD IHGHUDO EUDVLOHLUD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD FRPHWLGR WDLV DWRV TXDLVTXHU
FRQVHTXrQFLDV UHVXOWDQWHV LQFOXLQGR XPD SRWHQFLDO DEHUWXUD GH SURFHVVR GH impeachment
SRGHULDPWHUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHP
QHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLOLQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV
'HVWD IRUPD QmR SRGHPRV HVWLPDU FRPSOHWDPHQWH R LPSDFWR GRV GHVHQYROYLPHQWRV SROtWLFRV H
PDFURHFRQ{PLFRVEUDVLOHLURVHJOREDLVHPVHXVQHJyFLRV$OpPGLVVRLQVWDELOLGDGHVHFRQ{PLFDVH
SROtWLFDVSRGHPOHYDUDXPDSHUFHSomRQHJDWLYDGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHDXPDPDLRUYRODWLOLGDGH
QRVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVRTXHWDPEpPSRGHQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVVLP
FRPR RV QRVVRV YDORUHV PRELOLiULRV 4XDOTXHU LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD FRQWLQXDGD H LQFHUWH]D
SROtWLFDWDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRV
Variações nas taxas de câmbio podem afetar adversamente nossa condição financeira e
resultados operacionais.
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRKLVWRULFDPHQWHGHSUHFLDo}HVHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHRXWUDV
PRHGDV HVWUDQJHLUDV 2 JRYHUQR EUDVLOHLUR Mi LPSOHPHQWRX YiULRV SODQRV HFRQ{PLFRV H SROtWLFDV
FDPELDLVLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVSHTXHQDVGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDVFRQWUROHVGH
FkPELRPHUFDGRGHFkPELRGXSORHVLVWHPDVGHWD[DGHFkPELRIOXWXDQWH
$GHVYDORUL]DomRGRUHDOHPSHUtRGRVPDLVFXUWRVUHVXOWRXHPIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDWD[DGH
FkPELR HQWUH D PRHGD EUDVLOHLUD R GyODU GRV (VWDGRV 8QLGRV H RXWUDV PRHGDV (P  R UHDO
GHVYDORUL]RXVHSDVVDQGRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQRLQtFLRGRDQRSDUDXPD
WD[DGH5SRUGyODUQRILQDOGH(PRUHDODSUHVHQWRXXPDGHVYDORUL]DomRGH
 SDVVDQGR GH 5  SRU GyODU QRUWHDPHULFDQR QR LQtFLR GR DQR SDUD XPD WD[D GH 5
SRUGyODUQRILQDOGH1RDQRGHRUHDOVHJXLXDSUHVHQWDQGRGHVYDORUL]DomRFRP
DOWDGHQDWD[DGHFkPELRVDLQGRGHXPDFRWDomRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQR
LQtFLRGRDQRSDUDXPDWD[DGH5SRUGyODUQRILQDOGH
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRUHDOQmRVRIUDTXDOTXHUDSUHFLDomRRXGHSUHFLDomRHPUHODomRDRGyODU
QRUWHDPHULFDQR$GHSUHFLDomRGRUHDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRSRGHFULDUSUHVV}HV
LQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLOHUHVXOWDUHPDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWH
DHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHYLGRDXPDUHWUDomRQR
FRQVXPR H DXPHQWR QRV FXVWRV ILQDQFHLURV $ GHSUHFLDomR GR UHDO HP UHODomR DR GyODU QRUWH
DPHULFDQR WDPEpP SRGH DXPHQWDU RV FXVWRV RSHUDFLRQDLV UHODFLRQDGRV j LPSRUWDomR GH
PHUFDGRULDV H GHVSHVDV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV UHODFLRQDGRV DRV QRVVRV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVGHQRPLQDGRVHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRV3RGHPRVVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
SRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVGHFkPELR
$VYDULDo}HVFDPELDLVGRUHDOHPUHODomRDRXWUDVPRHGDVSULQFLSDOPHQWHRGyODUQRUWHDPHULFDQR
DIHWDUDPHFRQWLQXDUmRDIHWDQGRRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH[SUHVVRVHPUHDLV
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHPDQWHURQtYHOGHOXFUDWLYLGDGHRXTXHDVIOXWXDo}HV
QRVYDORUHVGHPRHGDTXHRSHUDQmRDIHWDUmRDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
A inflação e as medidas do governo brasileiro para controlar a inflação, inclusive aumentando
as taxas de juros, podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil e nos afetar de
maneira adversa.
2 %UDVLO H[SHULPHQWRX QR SDVVDGR WD[DV GH LQIODomR H[WUHPDPHQWH DOWDV H HP FRQVHTXrQFLD
VHJXLXSROtWLFDVPRQHWiULDVTXHFRQWULEXtUDPSDUDXPDGDVPDLRUHVWD[DVUHDLVGHMXURVGRPXQGR
$ LQIODomR H DV PHGLGDV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD FRPEDWrOD WLYHUDP H SRGHP WHU HIHLWRV
VLJQLILFDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHRVQRVVRVQHJyFLRV3ROtWLFDVPRQHWiULDVUtJLGDVFRP
DOWDVWD[DVGHMXURVHDOWDVH[LJrQFLDVGHGHSyVLWRVFRPSXOVyULRVSRGHPUHVWULQJLURFUHVFLPHQWRGR
%UDVLOHDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR3RURXWURODGRSROtWLFDVPDLVEUDQGDVGRJRYHUQRHGR%DQFR

489

PÁGINA: 49 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

&HQWUDO H TXHGDV QDV WD[DV GH MXURV SRGHP GHVHQFDGHDU DXPHQWRV GD LQIODomR H
FRQVHTXHQWHPHQWH D YRODWLOLGDGH GR FUHVFLPHQWR H D QHFHVVLGDGH GH DXPHQWRV UHSHQWLQRV H
VLJQLILFDWLYRVGDWD[DGHMXURV
&RPRUHVXOWDGRGHVVDVPHGLGDVDWD[DEiVLFDGHMXURVQR%UDVLOWHPIOXWXDGRVLJQLILFDWLYDPHQWH$
WD[DGHLQIODomREUDVLOHLUDVHJXQGRRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU,3&$PHGLGRSHOR
,%*(SDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHIRLGHH
UHVSHFWLYDPHQWH'DPHVPDIRUPDHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
DWD[DGHMXURVHVWDEHOHFLGDSHOR6LVWHPD(VSHFLDOGH/LTXLGDomRH&XVWyGLDRX6(/,&YDULRX
HQWUHHDRDQR
$VSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVSRGHPUHVXOWDUHPLQWHUYHQo}HVJRYHUQDPHQWDLVQDHFRQRPLDLQFOXLQGR
SROtWLFDVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRJHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRTXHSRGHULD
SRUVXDYH]DIHWDUDGYHUVDPHQWHRSHUDo}HVHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDVQRWDV$LQIODomR
PHGLGDVSDUDFRQWHUDLQIODomRHHVSHFXODomRVREUHPHGLGDVSRWHQFLDLVWDPEpPSRGHPFRQWULEXLU
SDUD XPD LQFHUWH]D VLJQLILFDWLYD HP UHODomR j HFRQRPLD EUDVLOHLUD H HQIUDTXHFHU D FRQILDQoD GRV
LQYHVWLGRUHVRTXHSRGHDIHWDUDQRVVDFDSDFLGDGHGHDFHVVRDRILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGRRDFHVVR
DRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVLQWHUQDFLRQDLV
0HGLGDV IXWXUDV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR LQFOXLQGR UHGXo}HV QDV WD[DV GH MXURV LQWHUYHQomR QR
PHUFDGRGHFkPELRHDo}HVSDUDDMXVWDURXIL[DURYDORUGRUHDOSRGHPGHVHQFDGHDUDXPHQWRVQD
LQIODomRDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRJHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
$LQIODomRWDPEpPSRGHDXPHQWDURVQRVVRVFXVWRVHGHVSHVDVHSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGH
WUDQVIHULUWDLVFXVWRVDRVFOLHQWHVUHGX]LQGRQRVVDVPDUJHQVGHOXFURHOXFUROtTXLGR$OpPGLVVR
tQGLFHVLQIODFLRQiULRVHOHYDGRVJHUDOPHQWHDXPHQWDPDVWD[DVGHMXURVGRPpVWLFDVHSRUWDQWRR
VHUYLoRGDGtYLGDGDSDUFHODHPUHDLVGDQRVVDGtYLGDTXHpLQGH[DGDDWD[DVIOXWXDQWHVWDPEpP
SRGHDXPHQWDUHFRPLVVRROXFUROtTXLGRSRGHGLPLQXLU$LQIODomRHVHXVHIHLWRVUHODFLRQDGRVjV
WD[DV GH MXURV GRPpVWLFDV SRGHULDP DOpP GLVVR UHGX]LU D OLTXLGH] QRV PHUFDGRV GH FDSLWDO H
ILQDQFHLUR GRPpVWLFRV R TXH DIHWDULD D FDSDFLGDGH GH UHILQDQFLDU R QRVVR HQGLYLGDPHQWR QHVVHV
PHUFDGRV$OpPGLVVRDLQIODomRWDPEpPSRGHQRVDIHWDULQGLUHWDPHQWHSRLVRVQRVVRVFOLHQWHV
WDPEpPSRGHPVHUDIHWDGRVHWHUVXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDUHGX]LGD4XDOTXHUUHGXomRHPQRVVDV
YHQGDVOtTXLGDVRXOXFUROtTXLGREHPFRPRTXDOTXHUUHGXomRQRQRVVRGHVHPSHQKRILQDQFHLURH
SUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDVQRWDV2VQRVVRVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVSRGHPVHUDIHWDGRVSRU
DOWDVWD[DVGHLQIODomRHWDLVHIHLWRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRV
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha
o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos nossos produtos
&ULVHV HFRQ{PLFDV VDQLWiULDV SROtWLFDV DPELHQWDLV RX TXDOTXHU RXWUR WLSR GH FULVH TXH WHQKD R
FRQGmRGHLPSDFWDUDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHUmRDIHWDURSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomRRTXH
SRGHUiUHVXOWDUHPXPDGLPLQXLomRGRQ~PHURGHYHQGDVGRVQRVVRVSURGXWRV
$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUHGHSRUH[HPSORSURYRFRX
RDXPHQWRGRGyODUIUHQWHDRUHDODUHVWULomRGHFUpGLWRQRPHUFDGRLQWHUQRRDXPHQWRGDVWD[DV
GHGHVHPSUHJRRDXPHQWRGDLQDGLPSOrQFLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDUHGXomRGRFRQVXPRQR%UDVLO
1R PHVPR VHQWLGR D FULVH SROtWLFRHFRQ{PLFD YLYHQFLDGD SHOR SDtV HQWUH  WHYH XP
LPSDFWR UHOHYDQWH QDV WD[DV GH GHVHPSUHJR GLPLQXLQGR R SRGHU DTXLVLWLYR GD SRSXODomR H
FRQVHTXHQWHPHQWHRFRQVXPRQRSDtV
5HFHQWHPHQWH R PXQGR WHP VLGR DIHWDGR SRU XPD SDQGHPLD &29,'  TXH WHP SURYRFDGR
LPSDFWRVHFRQ{PLFRVQHJDWLYRVJOREDLVGRVTXDLVQyVDLQGDQmRFRQVHJXLPRVTXDQWLILFDU&RPR
UHVXOWDGRGDSDQGHPLDDFUHGLWDVHTXHRSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomREUDVLOHLUDUHGX]LUiRTXH
SRGHUiSURYRFDUXPDUHGXomRUHOHYDQWHQRFRQVXPRHLPSDFWDURYROXPHGHYHQGDVGR(PLVVRU2
LPSDFWRQRYROXPHGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRVH
DQRVVDVLWXDomRHFRQ{PLFD
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'HVFULomRGRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGR
2 ULVFR GH PHUFDGR p RULXQGR GD SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD LQFRUUHU HP SHUGDV SRU FDXVD GD
H[SRVLomRDFHUWRVULVFRV±ULVFRGHWD[DGHMXURVULVFRGHWD[DVGHFkPELRULVFRGRSUHoRVGHDo}HV
HULVFRGRVSUHoRVGHFRPPRGLWLHVTXHDXPHQWHPDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDHPSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRVFDSWDGRVQRPHUFDGR

$VHJXLUDSUHVHQWDPRVLQIRUPDo}HVVREUHDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDFDGDXP
GHVVHVULVFRV

5LVFRGH7D[DGH-XURV
5LVFR GH WD[DV GH MXURV p R ULVFR GH TXH R YDORU GRV IOX[RV GH FDL[D IXWXURV GH XP LQVWUXPHQWR
ILQDQFHLURIOXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURVGHPHUFDGR

3DUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHRtQGLFHGDVWD[DVPpGLDVGH
GHSyVLWRVLQWHUEDQFiULRVDSOLFiYHLVQR%UDVLORX&',IRLGHHUHVSHFWLYDPHQWH
HWD[DGHMXURVGHORQJRSUD]RRX7-/3HPGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH

$&RPSDQKLDSRVVXLH[SRVLomRDWD[DVGHMXURVHPVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
HQRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVYLQFXODGRVDR&',HHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVYLQFXODGRVD
7-/3)RUDPUHDOL]DGDVDQiOLVHVGHVHQVLELOLGDGHHPUHODomRDSRVVtYHLVYDULDo}HVQHVWDWD[DGHMXURV

2DXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUDQRVVDFDSDFLGDGHGHREWHUHPSUpVWLPRVHDXPHQWDUR
FXVWR GR HQGLYLGDPHQWR UHVXOWDQGR HP PDLRUHV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV (VVH DXPHQWR SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDFDSDFLGDGHGHSDJDUQRVVDVREULJDo}HVQDPHGLGDHPTXHQRVVDSRVLomRGHFDL[D
VHMD UHGX]LGD $OpP GLVVR GHVFDVDPHQWRV QDV WD[DV GH LQIODomR SDUD DV TXDLV RV VHXV DWLYRV H
SDVVLYRVVmRLQGH[DGRVEHPFRPRIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVWD[DVGHMXURVSRGHPUHVXOWDUHP
SHUGDVILQDQFHLUDVSDUDQyV
1DGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRSHUtRGRILQGRD$GPLQLVWUDomRHVWLPRXFHQiULRVGHYDULDomRQD&',H
7-/33DUDRFHQiULRDWXDOIRUDPXWLOL]DGDVDVWD[DVYLJHQWHVQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRSHUtRGR
ILQGRHSDUDSURYiYHOIRUDPXWLOL]DGDVWD[DVGHDFRUGRFRPDVH[SHFWDWLYDVGHPHUFDGR
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7DLVWD[DVIRUDPHVWUHVVDGDVFRPDXPHQWRHUHGXomRHPHVHUYLQGRGHSDUkPHWURSDUD
RVWHVWHVGHVHQVLELOLGDGHGRVFHQiULRVDGYHUVRVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R

6LPXODomRFRPH[SHFWDWLYDGR&',H7-/3SURMHWDGRVFRQIRUPHDEDL[R

&HQiULRDWXDO



6DOGRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D 
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VmR SDUWHV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GHQWUH
SURFHVVRV FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO SRVVtYHO H UHPRWD $V SURYLV}HV GD &RPSDQKLD VmR
UHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRVFRQWiEHLVFRPEDVHQDDQiOLVHLQGLYLGXDOGHFDGDSURFHVVRSRU
VHXVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVVHQGRFRQVWLWXtGDVSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUVHXV
FRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO
3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSURFHVVRVHPTXH
D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP FRPR SDUWH H TXH L  SRVVDP YLU D LPSDFWDU GH IRUPD
VLJQLILFDWLYDRSDWULP{QLRRXRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRX LL LQGLYLGXDOPHQWHSRVVDPYLUDLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
'HVFUHYHPRVDVHJXLURVSULQFLSDLVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHV
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGH
&RQWLQJrQFLDV)LVFDLV
352&(662Q
D-Xt]R

'HOHJDFLDGH-XOJDPHQWRGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
3DVVLYR$UPD]pP0DWHXV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH $XWR GH ,QIUDomR ODYUDGR SDUD H[LJLU GpELWRV GH 3,6 H &2),16 GR
SHUtRGRGHMDQHLURGHDGH]HPEURGHVREDOHJDomRSHOR)LVFRGHVXSRVWD
IDOWDGHUHFROKLPHQWRGRVWULEXWRV
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX LPSXJQDomR HP  GH GH]HPEUR GH  6REUHYHLR
GHFLVmRGHMXOJDPHQWRHPSULPHLUDLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYDMXOJDQGRSDUFLDOPHQWH
SURFHGHQWHDLPSXJQDomRDSUHVHQWDGD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGRHPYLVWDTXHDGLVFXVVmRDLQGDHVWiQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHPFDVRGH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD 3RU ILP FDVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR
SDJDPHQWRGHSDUWHGRYDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


352&(6621
D-Xt]R

'HOHJDFLDGH-XOJDPHQWRGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR5HFHLWD)HGHUDO
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSDUDH[LJLUGpELWRVGH3,6H&2),16GR
SHUtRGRGHMDQHLURGHDGH]HPEURGHVREDOHJDomRSHOR)LVFRGH
VXSRVWDIDOWDGHUHFROKLPHQWRGRVWULEXWRV
$&RPSDQKLDDSUHVHQWRXLPSXJQDomRHPGHGH]HPEURGH$JXDUGDVH
MXOJDPHQWRHPSULPHLUDLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
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352&(6621
J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7HQGRHPYLVWDTXHDGLVFXVVmRDLQGDHVWiQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHPFDVRGH
SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD 3RU ILP FDVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR
SDJDPHQWRGHSDUWHGRYDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


(;(&8d2),6&$/1
D-Xt]R

9DUDGH([HFXo}HV)LVFDLVH6D~GH

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR(VWDGRGR7RFDQWLQV
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omRGH([HFXomR)LVFDODMXL]DGDSHOD)D]HQGD3~EOLFDYLVDQGRR
UHFHELPHQWRGHPXOWDSHODQmRDSUHVHQWDomRGR63('QRVDQRVGHH
*DUDQWLGRRMXt]RFRPDSUHVHQWDomRGHEHPLPyYHOTXHIRLUHMHLWDGRSHOR
(VWDGRUD]mRSHODTXDODGHFLVmRIRLDJUDYDGDSHODHPSUHVDTXHPDQWHYHR
GHIHULPHQWRGREHP,QWHUSRVWRDJUDYRUHJLPHQWDOGDTXDOR(VWDGRIRLLQWLPDGR
SDUDPDQLIHVWDomR3HQGHQWHGHGHFLVmR

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWRGHSDUWHGRYDORU
HQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRWHQGRHPYLVWDTXHRSURFHVVRHVWiJDUDQWLGR


&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV

D-Xt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH6mR/XLV0$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDHPTXHD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmR SOHLWHLD D FRQGHQDomR GD&RPSDQKLD j REULJDomR GH QmR ID]HU SDUD TXH
QHQKXPDFRQWUDWDomRQRkPELWR GDHPSUHVDVHMDSUHFHGLGDGDDSUHVHQWDomRGH
DQWHFHGHQWHVFULPLQDLV3URIHULGDVHQWHQoDMXOJDQGRLPSURFHGHQWHVRVSHGLGRVHP
GHGH]HPEURGH,QWHUSRVWR5HFXUVR2UGLQiULRSHOR037HPGHDEULO
GH5HFXUVRFRQKHFLGRHQmRSURYLGRHPGHDJRVWRGH,QWHUSRVWR
5HFXUVRGH5HYLVWDHPGHVHWHPEURGHTXHIRUDDGPLWLGRHUHPHWLGRDR
767HVWDQGRFRQFOXVRSDUDMXOJDPHQWRDLQGDQmRSDXWDGR

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR SDJDPHQWR GH SDUWH GR
YDORUHQYROYLGR
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D-Xt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH$EDHWHWXED3$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
3DVVLYR&$6'00(0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$63/H7(/

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDHPTXHD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmRHPGHFRUUrQFLDGHDFLGHQWHGHWUDEDOKRIDWDOFRPWUDEDOKDGRUFRQWUDWDGR
GHXPDHPSUHLWHLUDFRQWUDWDGDSHOD&RPSDQKLDSOHLWHLDDFRQGHQDomRGDSULPHLUD
UHFODPDGDDRFXPSULPHQWRGHGLYHUVDVREULJDo}HVGHID]HUTXDQWRDRVWUDEDOKRV
HPDOWXUDSXJQDQGRDLQGDSHODFRQGHQDomRDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRU
GDQRVPRUDLVFROHWLYRVQRLPSRUWHGH5FRPFRQGHQDomRVXEVLGLiULD
GD&RPSDQKLDHGDVGHPDLVUHFODPDGDVDRSDJDPHQWRGHVVDLQGHQL]DomR
(P  IRL FHOHEUDGD DXGLrQFLD LQLFLDO HP TXH D &RPSDQKLD IH]
UHTXHULPHQWRGHGHQXQFLDomRGDOLGHVREDUJXPHQWRGHTXHHUDDSHQDVORFDWiULD
GRLPyYHORQGHRFRUUHXRDFLGHQWH7DOUHTXHULPHQWRIRLDFROKLGRSHOR-Xt]R
(P  R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR UHTXHUHX DLQGD D LQFOXVmR GD
TXDUWDUHFODPDGDQRSRORSDVVLYRRTXHIRLGHIHULGRSHORMXt]R
(PIRLUHDOL]DGDDXGLrQFLDLQLFLDOTXHIRLDGLDGDSRULQGLVSRQLELOLGDGH
WpFQLFDGD9DUD
$SyV YiULRV DGLDPHQWRV HP GHFRUUrQFLD GD SDQGHPLD GD &RYLGIRL UHDOL]DGD
HP  DXGLrQFLD LQLFLDO QD TXDO R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR
DSUHVHQWRXSURSRVWDSDUDHQFHUUDPHQWRGRSURFHVVRVHPQHQKXPDYLQFXODomRD
WUDQVDomR D XP HYHQWXDO UHFRQKHFLPHQWR GH UHVSRQVDELOLGDGH GR LQIRUW~QLR SRU
SDUWHGDVUHFODPDGDVTXHFDGDUHFODPDGDSDJDVVHDTXDQWLDGH5HP
SDUFHODVPHQVDLV
(PDWHUFHLUDUHFODPDGDVHPDQLIHVWRXFRQFRUGDQGRFRPDSURSRVWD
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR FRPSURPHWHQGRVH D SDJDU D FRWD UHODWLYD j
&RPSDQKLD $ SULPHLUD H D TXDUWD UHFODPDGDV WDPEpP FRQFRUGDUDP FRP D
SURSRVWD
(P  D &RPSDQKLD VH PDQLIHVWRX UHMHLWDQGR D SURSRVWD GR 0LQLVWpULR
3~EOLFRGR7UDEDOKRDOHJDQGRTXHpPHUDLQTXLOLQDGRLPyYHOHPTXHRFRUUHXR
DFLGHQWHEHPFRPRGLVFRUGDQGRGHTXDOTXHUSDJDPHQWRHPVHXQRPHSRURXWUD
HPSUHVDWDOFRPRRIHUHFLGRSHODWHUFHLUDUHFODPDGD
$JXDUGDVHPDQLIHVWDomRGRMXt]RHGR0LQLVWpULR 3~EOLFRGR7UDEDOKRTXDQWRjV
PDQLIHVWDo}HVGDVUHFODPDGDV

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWRSDUFLDOGR
YDORUHQYROYLGR



D-Xt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH,PSHUDWUL]0$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR/6'6
3DVVLYR$UPD]pP0DWHXV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGR 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH UHFODPDomR WUDEDOKLVWD PRYLGD SRU YL~YD GH H[HPSUHJDGR GD
&RPSDQKLDTXHVHYLWLPRXHPDFLGHQWHGHWUkQVLWRHYHLRDyELWR'LDQWHGLVVRD
UHFODPDQWHUHTXHUDFRQGHQDomRGD&RPSDQKLDDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVSRU
GDQRV PRUDLV H GDQRV PDWHULDLV SHQVmR YLWDOtFLD HP SDUFHOD ~QLFD  EHP FRPR
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UHTXHURSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRVXEVWLWXWLYDGRVHJXURGHYLGDDX[tOLRIXQHUDO
HGLIHUHQoDVVDODULDLVSRUUHWLILFDomRGHIXQomR
(P  IRL SURIHULGD VHQWHQoD MXOJDQGR SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWHV RV
SHGLGRV IRUPXODGRV FRQGHQDQGR D &RPSDQKLD DR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR
VXEVWLWXWLYD GR VHJXUR GH YLGD H DX[tOLR IXQHUDO UHMHLWDQGR RV GHPDLV SHGLGRV
UHODWLYRV DR DFLGHQWH GH WUDEDOKR SRU WHU FRQVWDWDGR FXOSD H[FOXVLYD GD YtWLPD
FRQIRUPH FRQFOXVmR GD 3ROtFLD 5RGRYLiULD )HGHUDO IRL QR VHQWLGR TXH KRXYH
QHJOLJrQFLDSRUSDUWHGDYtWLPD
(PDVSDUWHVLQWHUSXVHUDPUHFXUVRRUGLQiULR
$WXDOPHQWHDJXDUGDVHMXOJDPHQWRGRVUHFXUVRVRUGLQiULRVLQWHUSRVWRVSRUDPEDV
DVSDUWHVSHUDQWHR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR LQWHJUDORX
SDUFLDO GRYDORUHQYROYLGR


&RQWLQJrQFLDV&tYHLV
3URFHVVRQ
D-Xt]R

 9DUD GD )D]HQGD 3~EOLFD GRV 'LUHLWRV 'LIXVRV &ROHWLYRV H ,QGLYLGXDLV
+RPRJrQHRVGD&DSLWDO%HOpP±3$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR $VVRFLDomR GH (GXFDomR &XOWXUD 3URWHomR H 'HIHVD GR &RQVXPLGRU
&RQWULEXLQWHH0HLR$PELHQWHGR%UDVLO±$'(&$0%5$6,/
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUKLVWyULFR 


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SHGLGR GH WXWHOD GH XUJrQFLD FDXWHODU DQWHFHGHQWH PRYLGR SHOD
$VVRFLDomRUHTXHUHQGRDFRQFHVVmRGHOLPLQDUSDUDGHWHUPLQDUTXHD&RPSDQKLD
DSUHVHQWH QR SUD]R GH  GLDV LQIRUPDo}HV GHWDOKDGDV GRV SUHoRV GH YHQGD
SUDWLFDGRVFRPDVGHYLGDVFRPSURYDo}HVDWUDYpVGRVFXSRQVILVFDLVGHYHQGDGH
iOFRRO HP JHO iOFRRO QRUPDOFRPXP H OXYDV WRGDV DV PDUFDV WLSRV H PRGHORV
GHVVHVSURGXWRVGHVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVVHSUHoRVQmRXQLILFDGRVLQFOXVLYHGH
VHXVHVWDEHOHFLPHQWRVVHGLDGRVQRVHVWDGRVGR0DUDQKmRH7RFDQWLQVQRSHUtRGR
GHGHMDQHLURGHDGHMDQHLURGHHGHGHPDUoRGHD
GHPDUoRGHSDUDTXHVHVHMDSRVVtYHODIHULUHOHYDomRGHSUHoRVDEXVLYLGDGH
VH H[SRQHQFLDO RX QmR QR YDORU RIHUWDGR SHORV SURGXWRV H DGTXLULGRV SHORV
FRQVXPLGRUHV HP UD]mR GD SDQGHPLD GH &RYLG $ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
FRQWHVWDomRHD~OWLPDPRYLPHQWDomRIRLDDSUHVHQWDomRGDUpSOLFDGD$VVRFLDomR

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

$SXUDQGRVHDEXVLYLGDGHSRGHUiVHUSURSRVWDDomRFLYLOS~EOLFDDOpPGD
RFRUUrQFLDGHGDQRVUHSXWDFLRQDLVHILQDQFHLURV


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOH(PSUHVDULDOGH%HOpP

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR $VVRFLDomR GH (GXFDomR &XOWXUD 3URWHomR H 'HIHVD GR &RQVXPLGRU
&RQWULEXLQWHH0HLR$PELHQWHGR%UDVLO±$'(&$0%5$6,/
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUKLVWyULFR 
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3URFHVVRQ
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDSURSRVWDSHOD$VVRFLDomRHPUD]mRGDLQRFRUUrQFLD
GHOLPSH]DGRV³FDUULQKRVGHFRPSUDV´TXHVHULDPFRQWDPLQDGRVSRUEDFWpULDVH
SRGHULDPFDXVDUJUDYHVULVFRVjVD~GHGRVFRQVXPLGRUHV)RLSURIHULGDVHQWHQoD
LQGHIHULQGRDSHWLomRLQLFLDOGLDQWHGDIDOWDGHGRFXPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDUHVROXomR
GDGHPDQGD$$VVRFLDomRLQWHUS{VUHFXUVRGHDSHODomRTXHVHHQFRQWUDSHQGHQWH
GHMXOJDPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURDOpPGHSRGHUKDYHULPSDFWR
UHSXWDFLRQDOj&RPSDQKLD


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUDGH,QWHUHVVHV'LIXVRV&ROHWLYRVGH6mR/XLV0$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR0DUDQKmR ³030$´ 
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUKLVWyULFR 


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDHPTXHR030$SOHLWHLDDFRQGHQDomRGD&RPSDQKLD
j REULJDomR GH QmR ID]HU SDUD TXH VH DEVWHQKD GH UHDOL]DU YHQGD FDVDGD
FRQVXEVWDQFLDGD QD YHQGD GH SURGXWRV HOHWU{QLFRV FRP GHVFRQWR YLQFXODGRV D
VHJXURDGLFLRQDO JDUDQWLDHVWHQGLGD 2030$UHTXHU L VHMDGHIHULGDDQWHFLSDomR
GRVHIHLWRVGDWXWHODSDUDTXHD5pJDUDQWDRGLUHLWRGRVFRQVXPLGRUHVGHHVFROKD
VHPFRQGLFLRQDORVDDTXLVLomRGHVHJXURDGLFLRQDOHQRPpULWR LL DFRQILUPDomR
GDWXWHODUHTXHULGDGHYHQGRD5pUHVSHLWDU RGLUHLWRGHHVFROKD GRFRQVXPLGRU
VRESHQDGHPXOWDGLiULDGH5UHDLVH LLL DFRQGHQDomRGD5pDDUFDU
FRPGDQRPRUDOFROHWLYRQRYDORUGH5(PD&RPSDQKLD
DSUHVHQWRX FRQWHVWDomR H HP  UHTXHUHX R MXOJDPHQWR DQWHFLSDGR GD
OLGH2SURFHVVRHVWiDJXDUGDQGRMXOJDPHQWRGHVGH

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLUR


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUDGH,QWHUHVVHV'LIXVRV&ROHWLYRVGH6mR/XLV0$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$WLYR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR0DUDQKmR ³030$´ 
3DVVLYR0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUKLVWyULFR 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDDMXL]DGDQRFRQWH[WRGDSDQGHPLDGRFRYLGHP
TXH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GR 0DUDQKmR EXVFD HP UHVXPR TXH VHMD
LPSHGLGRRIXQFLRQDPHQWRGHSDUWHGDVORMDVGHVXSHUPHUFDGRVPDLVSUHFLVDPHQWH
DSDUWHGHFRPHUFLDOL]DomRGHHOHWURGRPpVWLFRVSRUTXHWHULDUHFHELGRGHQ~QFLDGH
TXHKDYHULDDJORPHUDomRQRVHWRU(PYLVWDGLVVRR030$UHTXHUVHMDGHIHULGDD
DQWHFLSDomRGRVHIHLWRVGDWXWHODSDUDTXHVHMDLQWHUGLWDGRRVGHSDUWDPHQWRVGDV
ORMDV GD &RPSDQKLD GHVWLQDGRV j FRPHUFLDOL]DomR GH PyYHLV H HOHWURGRPpVWLFRV
FRPFDL[DH[FOXVLYREHPFRPRDREULJDomRGD&RPSDQKLDSDUDTXHDGRWHPHGLGDV
QHFHVViULDV D JDUDQWLU D VXVSHQVmR GR IXQFLRQDPHQWR GR GHSDUWDPHQWR (OHWUR
0DWHXVSDUDYHQGDGHPyYHLVHHOHWURGRPpVWLFRVFRPYLVWDDUHVJXDUGDUDVD~GH
S~EOLFDVRESHQDGHDUFDUFRPPXOWDQRYDORUGH5SRUGLDGHDWUDVR
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3URFHVVRQ
QRFXPSULPHQWRGDREULJDomRHQRPpULWRUHTXHUVHMDFRQILUPDGDDDQWHFLSDomR
GH WXWHOD UHTXHULGD )RL DEHUWR SUD]R SDUD D &RPSDQKLD VH PDQLIHVWDU (P
 D &RPSDQKLD SURWRFROR FRQWHVWDomR (P  R -Xt]R
GHWHUPLQRXDLQWLPDomRGR$XWRUSDUDDSUHVHQWDUUpSOLFD
J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

3HUGDGHUHFHLWDSHODQmRFRPHUFLDOL]DomRGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRVQDVORMDV
GXUDQWHDYLJrQFLDGHUHJUDVUHVWULWLYDVGDSDQGHPLD


&RQWLQJrQFLDV3HQDLV
,QTXpULWR3ROLFLDOQ ,3±'(0$ 
D-Xt]R

'(0$ ± 'HOHJDFLD GH 0HLR $PELHQWH GH 6mR /XLV0$ O &HQWUDO GH ,QTXpULWRV H
&XVWyGLD

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$YHULJXDGRV 0DWHXV 6XSHUPHUFDGRV 6$ &RQGRPtQLR 9LWUp H &RQGRPtQLR *UDQ
9LOODJH9LQKDLV,

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

1$

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHLQTXpULWRSROLFLDOLQVWDXUDGRHPSDUDDSXUDUDSUiWLFDGR
GHOLWRSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLHPUD]mRGRODQoDPHQWRGHHIOXHQWHV
HPiUHDGHSUHVHUYDomRSHUPDQHQWHSRUSDUWHGR&RQGRPtQLR9LWUpGDVXSUHVVmR
GHYHJHWDomRSRUSDUWHGR*UXSR0DWHXV±0DWKHXV6XSHUPHUFDGRV6$HGDQmR
DSUHVHQWDomRGHOLFHQoDDPELHQWDOSRUSDUWHGR&RQGRPtQLR*UDQ9LOODJH9LQKDLV,
2LQTXpULWRIRLLQVWDXUDGRSRUUHTXLVLomRGDSURPRWRULDGH-XVWLoD(VSHFLDOL]DGD
GR0HLR$PELHQWHTXHWRPRXFRQKHFLPHQWRGR3URFHGLPHQWRQTXH
WUDPLWRX MXQWR j 6HFUHWDULD GH (VWDGR GR 0HLR $PELHQWH H 5HFXUVRV 1DWXUDLV GR
(VWDGR GR 0DUDQKmR ± 6(0$ HP TXH KRXYH D DYHULJXDomR GH LUUHJXODULGDGHV
DPELHQWDLV DSyV D IRUPDOL]DomR GH GHQ~QFLD HP  SRU SDUWH GD
$VVRFLDomR0DUDQKHQVHGH)RWRJUDILD$0$)2721RkPELWRGR3URFHGLPHQWRGD
6(0$ MXQWDGR DRV DXWRV GR LQTXpULWR  IRL UHDOL]DGD YLVWRULD WpFQLFD HP
 TXH FRQVWDWRX D VXSUHVVmR GH YHJHWDomR HP iUHD GH HQFRVWD
RFDVLRQDGD SHOR *UXSR 0DWHXV TXH QmR DSUHVHQWRX D OLFHQoD DPELHQWDO H IRL
QRWLILFDGR DXWRQ SDUDDSUHVHQWDomRGRSURMHWRGHHVWDomRGHWUDWDPHQWR
GH HVJRWR 2ILFLDGD HP  D 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 0HLR $PELHQWH ±
6(00$0DSUHVHQWRXFySLDVGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVGRVDYHULJXDGRVGHQWUHHOHV
GR 0DWHXV 6XSHUPHUFDGRV (P  IRUDP RXYLGRV RV WUrV WpFQLFRV
UHVSRQViYHLVSHODYLVWRULDWpFQLFDUHDOL]DGDQRkPELWRGR3URFHGLPHQWRGD6(0$
TXH FRQILUPDUDP D FRQVWDWDomR j pSRFD GH VXSUHVVmR GH YHJHWDomR HP REUDV
UHIHUHQWHVDRHPSUHHQGLPHQWRGR*UXSR0DWHXV1DPHVPDGDWDR*UXSR0DWHXV
SRUPHLRGHVHXVDGYRJDGRVDSUHVHQWRXWRGDDGRFXPHQWDomR DOYDUiVVDQLWiULRV
OLFHQoDV SODQR GH FRQWUROH DPELHQWDO HWF  UHIHUHQWH DR HPSUHHQGLPHQWR
LQYHVWLJDGR(PR0LQLVWpULR3~EOLFRUHTXHUHXHQWUHRXWUDVGLOLJrQFLDV
D UHDOL]DomR GH SHUtFLD WpFQLFD SHOR ,QVWLWXWR GH &ULPLQDOtVWLFD VHQGR UHDOL]DGRV
H[DPHVSUHOLPLQDUHVHPHDJHQGDGRVH[DPHVFRPSOHPHQWDUHVSDUDR
GLDFXMRUHVXOWDGRQmRVHWHPQRWtFLDDLQGD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVR D &RPSDQKLD YHQKD VHU FRQGHQDGD Ki FKDQFHV GH GDQRV UHSXWDFLRQDLV (
DLQGD VH DSXUDGD D FXOSD GD &RPSDQKLD D GHYLGD UHJXODUL]DomR GHYHUi VHU
SURYLGHQFLDGD
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,QTXpULWR3ROLFLDOQ ,3±'(0$ 
D-Xt]R

'(0$ ± 'HOHJDFLD GH 0HLR $PELHQWH GH 6mR /XLV0$ O &HQWUDO GH ,QTXpULWRV H
&XVWyGLD

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

,QYHVWLJDGRV/LPD&RPEXVWtYHLVH'HULYDGRVGH3HWUyOHR/WGD 3RVWR0DUDFDQm 
)UDQHUH &RPpUFLR &RQVWUXo}HV H ,PRE /WGD 0DUFRVD 6275(4 6$  6PDDN
%HELGDV ,QG~VWULD H &RPpUFLR /WGD 5LYHU  6XSHUPHUFDGR 0DFLHO /WGD $3
&RPEXVWtYHLVH/XEULILFDQWHV/WGDH$UPD]pQ0DWHXV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

1$

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHLQTXpULWRSROLFLDOLQVWDXUDGRHPSDUDDSXUDUDSUiWLFDGR
GHOLWR SUHYLVWR QR DUWLJR  GD /HL  HP UD]mR GH GHVSHMR LUUHJXODU GH
HVJRWR 2 LQTXpULWR IRL LQVWDXUDGR SRU UHTXLVLomR GD  3URPRWRULD GH -XVWLoD GH
3URWHomR DR 0HLR $PELHQWH 8UEDQLVPR H 3DWULP{QLR &XOWXUDO TXH UHFHEHX
UHSUHVHQWDomRIRUPXODGDSRUPRUDGRUHVGD9LOD6DUQH\QRWLFLDQGRRHVFRUULPHQWR
GH HVJRWR SRU VXDV UHVLGrQFLDV RULXQGR GDV HPSUHVDV GR 'LVWULWR ,QGXVWULDO (P
IRLUHDOL]DGDYLVLWDQRORFDOSRUSDUWHGH,QYHVWLJDGRUHVGH3ROtFLDTXH
IRWRJUDIDUDPVVDtGDVGHHVJRWRHFRQYHUVDUDPFRPPRUDGRUHV(P
IRUDPRXYLGRVPRUDGRUHVGD9LOD6DUQH\QD'HOHJDFLD(PIRLHQYLDGR
RItFLRj6HFUHWDULDGH(VWDGRGH0HLR$PELHQWHH5HFXUVRV1DWXUDLVGR(VWDGRGR
0DUDQKmR±6(0$SDUDTXHUHDOL]DVVHGLOLJrQFLDVLQYHVWLJDWLYDVQRORFDOGRVIDWRV
DSRQWDGRV SHORV PRUDGRUHV R TXH IRL UHDOL]DGR QmR KDYHQGR FRQVWDWDomR GH
ODQoDPHQWR LUUHJXODU GH HVJRWR WHQGR VLGR QRWLILFDGDV DV HPSUHVDV HQYROYLGDV
GHQWUHHODVR$UPD]pP0DWHXV6$SDUDDSUHVHQWDUVHXSURMHWRGHHVJRWDPHQWR
VDQLWiULR)RUDPMXQWDGDVDRVDXWRVFySLDVGHLQTXpULWRFLYLOUHODFLRQDGR
DRVIDWRVHPTXHR$UPD]pP0DWHXVGLVSRQLELOL]RXFySLDVGHWRGDDGRFXPHQWDomR
SHUWLQHQWHDRVHXHPSUHHQGLPHQWRQRORFDO DOYDUiVOLFHQoDVGHRSHUDomRSURMHWR
GHHVJRWDPHQWRVDQLWiULRUHODWyULRGDHVWDomRGHWUDWDPHQWRGHUHVtGXRVHWF (P
  IRL UHTXHULGD D UHDOL]DomR GH QRYD SHUtFLD QR ORFDO SRU SDUWH GR
,QVWLWXWRGH&ULPLQDOtVWLFD ,&5,0 (PIRLRXYLGRR6UËWDOR$QW{QLR
3HUHLUD6LODUHSUHVHQWDQGRR*UXSR0DWHXVTXHDILUPRXDH[LVWrQFLDGH(VWDomR
GH 7UDWDPHQWR GH (VJRWR QR $UPD]pP 0DWHXV EHP FRPR R FXPSULPHQWR GH
UHJXODPHQWDo}HV 3RVWHULRUPHQWH RV UHSUHVHQWDQWHV GDV GHPDLV HPSUHVDV
DYHULJXDGDV WDPEpP FRPSDUHFHUDP j GHOHJDFLD SDUD RLWLYD (P  IRL
MXQWDGR DRV DXWRV R /DXGR &ULPLQDO $PELHQWDO HODERUDGR SHOR ,&5,0 VHQGR
HQFDPLQKDGDVDPRVWUDVGRVUHVtGXRVHQFRQWUDGRVQRORFDODR,QVWLWXWR/DERUDWRULDO
GH$QiOLVHV)RUHQVHV±,/$)(PIRLMXQWDGDDRVDXWRVFySLDGR/DXGR
7pFQLFRGH9LVWRULDUHDOL]DGRSHOD6(00$0HQYLDGRDR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHFRP
UHODomR DR $UPD]pP 0DWHXV FRQVWDWRX R ODQoDPHQWR LQGHYLGR GH HIOXHQWHV QR
FDQDOGHUHGHSOXYLDOVHQGRQRWLILFDGDDHPSUHVDSDUDTXHUHDOL]HDGHTXDo}HVQD
(VWDomRGH7UDWDPHQWRGHTXHGLVS}H3RUILPHPKRXYHGHVSDFKRGD
'HOHJDGD UHVSRQViYHO SHOR LQTXpULWR GHWHUPLQDQGR D WUDQVIHUrQFLD GH WRGRV RV
SURFHGLPHQWRVSDUDVHXVXEVWLWXWROHJDOHFDVRRSUD]RSURFHVVXDOVHHVJRWHTXH
VHMDPRVDXWRVHQFDPLQKDGRVSDUDRMXGLFLiULRSDUDQRYDGLODomRGHSUD]R

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVRD&RPSDQKLDYHQKDVHUFRQGHQDGDKiFKDQFHVGHGDQRVUHSXWDFLRQDLV(
DLQGDVHDSXUDGDDFXOSDGD&RPSDQKLDDGHYLGDUHJXODUL]DomRGHYHUiVHU
SURYLGHQFLDGD
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRH[LVWHSURYLVmRGHFRQWLQJrQFLDSDUDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDGDGRTXHQHQKXP
GHOHVSRVVXHPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHO
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDFRQVWLWXLXSURYLVmRSDUDRVSURFHVVRVFODVVLILFDGRVFRPRGH
SHUGDSURYiYHOQRYDORUWRWDOGH5
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  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV
FRQWUiULDVVHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHV
RXLQYHVWLGRUHV
1mRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDV
FRQWURODGDV VHMDP SDUWHV H FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGHMXVWLoDHPTXH
D&RPSDQKLDRXVXDV&RQWURODGDVVHMDPSDUWH
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  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV QmR
VLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$SUHVHQWDPRV DEDL[R RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV
EDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRGRVTXDLV
D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHV
3URFHVVRV)LVFDLVMXQWRD6()$3$
9DORUHV(QYROYLGRV

5YDORURULJLQDOGRODQoDPHQWRHP
DWXDOL]DGRHPGHMXQKRGH

5



YDORU

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

,&0667H[LJLGRGR5HPHWHQWH± $UPD]pP0DWHXV6$± GHSRLVGDPHUFDGRULDMiHVWDUFRP
RHVWDEHOHFLPHQWRGHGHVWLQR±FRQWULEXLQWHVXEVWLWXtGR3URFHVVRFRPFKDQFHGHGH
UHYHUVmRFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHO

4XDQWLGDGHGH
3URFHVVRV




3URFHVVRV7UDEDOKLVWDVGH(PSUHJDGRV3UySULRV
9DORUHV(QYROYLGRV

5YDORUDWXDOL]DGRHPGHMXQKRGH

3ULQFLSDLVSUiWLFDVTXH
FDXVDUDPDV
FRQWLQJrQFLDV
WUDEDOKLVWDV

$VDo}HVWUDEDOKLVWDVDMXL]DGDVSRUHPSUHJDGRVSUySULRVHQYROYHPGLYHUVRVWHPDVGHQWUH
RVTXDLVVHGHVWDFDP

L  DFLGHQWH GH WUDEDOKR H GRHQoDV RFXSDFLRQDLV ± Do}HV LVRODGDV TXH WUDWDP
SULQFLSDOPHQWHGHDOHJDo}HVGHOHV}HVSRUHVIRUoRUHSHWLWLYRTXHYrPVHQGRMXOJDGDV
HPVXDDPSODPDLRULDLPSURFHGHQWHV
LL  DGLFLRQDOGHSHULFXORVLGDGHHLQVDOXEULGDGH±Do}HVTXHSHGHPRHQTXDGUDPHQWRGH
DWLYLGDGHV FRPR LQVDOXEUHV RX SHULJRVDV H FRQVHTXHQWHPHQWH R SDJDPHQWR GRV
UHVSHFWLYRVDGLFLRQDLV

LLL  KRUDVH[WUDV±Do}HVTXHWUDWDPHPVXDPDLRULDVREUHSURUURJDomRGHMRUQDGDQmR
FRQFHVVmR GH LQWHUYDORV QD IRUPD OHJDO H GHVFDQVR VHPDQDO UHPXQHUDGR 1mR Ki
TXDOTXHUPHQomRDWUDEDOKRHPFRQGLo}HVDQiORJDVjHVFUDYLGmRQHVVDVGHPDQGDV

LY  DF~PXORHGHVYLRGHIXQomR±Do}HVHPTXHVHSOHLWHLDRUHFRQKHFLPHQWRGRGHVYLRRX
DF~PXORIXQFLRQDOFRPUHVSHFWLYRSDJDPHQWRGRDGLFLRQDOH

Y  HVWDELOLGDGH±Do}HVTXHWUDWDPVREUHGLYHUVRVWLSRVGHHVWDELOLGDGHFRPSHGLGRVGH
LQGHQL]DomRRXUHLQWHJUDomR

YL  UHYHUVmR GH MXVWD FDXVD ± Do}HV TXH YLVDP D FRQYHUWHU GLVSHQVDV SRU MXVWD FDXVD
HIHWXDGDVSHOD&RPSDQKLDHPGLVSHQVDVLPRWLYDGDV

4XDQWLGDGHGH
3URFHVVRV




3URFHVVRV&tYHLVGHQDWXUH]DFRQVXPHULVWD
9DORUHV(QYROYLGRV

5YDORURULJLQDOGDFDXVD


3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

&REUDQoDHRXLQVFULomRLQGHYLGDHPFDGDVWURGHSURWHomRDRFUpGLWRFRQVWUDQJLPHQWRHP
ORMDGHIHLWRHRXYtFLRGRSURGXWRRXVHUYLoRSURGXWRLPSUySULRSDUDFRQVXPRHSURSDJDQGD
HQJDQRVD

4XDQWLGDGHGH
3URFHVVRV
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3URFHVVRV&tYHLVGHDFLGHQWHHPORMD
9DORUHV(QYROYLGRV

5YDORURULJLQDOGDFDXVD


3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

$o}HVSOHLWHDQGRGDQRVPDWHULDLVHPRUDLVDMXL]DGDVSRUFRQVXPLGRUHVTXHVHDFLGHQWDUDP
HP ORMDV GD &RPSDQKLD 2V $XWRUHV DOHJDP HP VXD PDLRULD WHU HVFRUUHJDGR HP SLVR
PROKDGRRXFRPDOJXPSURGXWR

4XDQWLGDGHGH
3URFHVVRV




9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

2YDORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDHPGHMXQKRGHHUD
GH5 HPUHODomRDRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVGHHPSUHJDGRVSUySULRV 
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
7$&¶V 7UDEDOKLVWDV D &RPSDQKLD ILUPRX HQWUH  H   7HUPRV GH $MXVWH GH &RQGXWD
³7$&V´ FRPR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR ³037´ RVTXDLVYHUVDYDPVREUHGLYHUVRVWHPDVGH
QDWXUH]DWUDEDOKLVWDWDLVFRPR
L

H[FHVVR GH MRUQDGD ± RV 7$&¶V UHODFLRQDGRV D VREUHMRUQDGD WUDWDP SULQFLSDOPHQWH VREUH
WUDEDOKRVDRVGRPLQJRVGXUDomRPi[LPDGDMRUQDGDLQWHUYDORVLQWHUMRUQDGDHLQWUDMRUQDGD
GLYLVRUHVSDUDFiOFXORVGHKRUDVH[WUDRUGLQiULDVHEDQFRGHKRUDV$VREULJDo}HVDVVXPLGDV
SHOD&RPSDQKLDHVWmRSUHYLVWDVHPOHL

LL 

QRUPDVGHVD~GHHVHJXUDQoDGRWUDEDOKR±RV7$&¶VVREUHRWHPDWUDWDPVREUHRFXPSULPHQWR
GHQRUPDVGHVD~GHHVHJXUDQoDSUHYLVWDVHP1RUPDV5HJXODPHQWDGRUDVHGLWDGDVSHORH[WLQWR
0LQLVWpULRGR7UDEDOKREHPFRPRUHJUDVUHODWLYDVDR6(607

LLL 

FRWDGHDSUHQGL]HV±REULJDo}HVSDUDFRQWUDWDomRGDFRWDPtQLPDGHDSUHQGL]HVFRQVLGHUDQGR
RTXDGURJHUDODQH[RDR7$&FRPUHODomRGHFDUJRVTXHGHYHPLQWHJUDUDEDVHGHFiOFXOR

LY 

GDWDGHFRQFHVVmRGHIpULDV±REULJDo}HVVREUHSUD]RVSDUDFRQFHVVmRGHIpULDVHUHVSHFWLYRV
SDJDPHQWRVHPFDVRGHQmRVHUHPFRQFHGLGDVQRSUD]ROHJDO$VREULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD
&RPSDQKLDHVWmRSUHYLVWDVHPOHL

Y

FRWDGHHPSUHJDGRVFRPGHILFLrQFLDV 3&'¶V ±REULJDo}HVHVFDORQDGDVSDUDFXPSULPHQWRGD
FRWDSUHYLVWDQRDUWLJRGD/HL)HGHUDOQH

YL 

DVVpGLR PRUDO QR DPELHQWH GH WUDEDOKR ± R 7$& HVWDEHOHFH GLYHUVDV UHJUDV VREUH ³ERP
UHODFLRQDPHQWRQRDPELHQWHGHWUDEDOKR´$&RPSDQKLDXPDVpULHGHREULJDo}HVWDOFRPR

LPSODQWDUPHFDQLVPRVSDUDDSXUDUTXHL[DVGHQ~QFLDVGRVHPSUHJDGRVRXTXDOTXHUGHQ~QFLD
UHFHELGDUHODWLYDDVSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVGHVLJXDOGDGHDVVpGLRPRUDOHDILQVGLYXOJDUR
&yGLJR GH eWLFD D WRGRV RV FRODERUDGRUHV IXQGDPHQWDU DV GHFLV}HV GLVFLSOLQDUHV GH IRUPD
HVSHFtILFD LQGLFDQGR FODUDPHQWH R DWR IDOWRVR H DV SURYDV GDV RFRUUrQFLDV GDU FLrQFLD DR
FRODERUDGRU GD GHFLVmR GH OKH DSOLFDU SHQDOLGDGH GH IRUPD UHVHUYDGD REVHUYDU D
SURSRUFLRQDOLGDGH HQWUH R DWR IDOWRVR H D SHQD DSOLFDGD QmR H[HUFHU TXDOTXHU PHLR
FRQVWUDQJHGRUItVLFRRXPRUDOSDUDIRPHQWDUGHPLVVmRGHHPSUHJDGRPHVPRGLDQWHGHIDOWD
JUDYH

2GHVFXPSULPHQWRGDVH[LJrQFLDVOHJDLVUHIHUHQWHVDWDLVWHPDVQRSDVVDGRHVWiUHIOHWLGRWDPEpP
HP GLYHUVRV DXWRV GH LQIUDomR ODYUDGRV SHOD 6HFUHWDULD GH ,QVSHomR GR 7UDEDOKR EHP FRPR HP
$o}HVGH([HFXo}HVGRV7$&¶VDWLYDVPRYLGDVSHOR037TXHHQYROYHPRPRQWDQWHSURYLVLRQDGR
GH5
3URFHGLPHQWRV $GPLQLVWUDWLYRV SHUDQWH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR 037  D
&RPSDQKLD DWXDOPHQWH p SDUWH GH  SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV  SURFHGLPHQWRV GH
DFRPSDQKDPHQWRMXGLFLDOSURFHGLPHQWRVSUHSDUDWyULRVHLQTXpULWRVFLYLVS~EOLFRV HPWUkPLWH
SHUDQWHR037RVTXDLVYHUVDPSULQFLSDOPHQWHVREUH
L

QRUPDVGHVD~GHHVHJXUDQoDGRWUDEDOKR±FXPSULPHQWRGHQRUPDVGHVD~GHHVHJXUDQoD
SUHYLVWDV HP 1RUPDV 5HJXODPHQWDGRUDV HGLWDGDV SHOR H[WLQWR 0LQLVWpULR GR 7UDEDOKR H
HQTXDGUDPHQWRGHDGLFLRQDLVGHSHULFXORVLGDGHLQVDOXEULGDGHEHPFRPRUHJUDVUHODWLYDVDR
6(607Hj&,3$DOpPGHTXHVW}HVYROWDGDVjVLQVWDODo}HVHHUJRQRPLDGRVHPSUHJDGRV

LL 

MRUQDGDGHWUDEDOKR±TXHVW}HVUHODFLRQDGDVDMRUQDGDVGHWUDEDOKRVXSHULRUHVDROLPLWHOHJDO
EHPFRPRDOHJDo}HVGHLQFRQVLVWrQFLDVQRFRQWUROHGHSRQWR

LLL  GRHQoDV RFXSDFLRQDLV H DFLGHQWHV GH WUDEDOKR ± LQYHVWLJDo}HV VREUH DFLGHQWHV GH WUDEDOKR
SRQWXDLVRFRUULGRVDOpPGHDQiOLVHVREUHHPLVV}HVGH&$7H
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LY  UHDMXVWHV H SDJDPHQWRV SUHYLVWRV HP LQVWUXPHQWRV FROHWLYRV ± TXHVW}HV UHODFLRQDGDV DR
DGLPSOHPHQWRGHUHDMXVWHVSUHYLVWRVHPLQVWUXPHQWRVFROHWLYRVGHWUDEDOKRDOpPGHGHVFRQWRV
DWtWXORGHFRQWULEXLomRVLQGLFDODVVLVWHQFLDORXFRQIHGHUDWLYD
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Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD SRVVXL VHGH QR %UDVLO H VHXV YDORUHV PRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D 

3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$ &RPSDQKLD DGRWD XPD SROtWLFD GH JHVWmR HVWUDWpJLFD GH ULVFRV ³3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRV´ FRPRREMHWLYRGHFRQWURODURXPLWLJDUVHXVULVFRVHVWUDWpJLFRVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLURVH
GHFRQIRUPLGDGH$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHWHPDVXDDSOLFDomRPRQLWRUDGDSHOR&RPLWrGH
$XGLWRULDGD&RPSDQKLD
E 

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

2VREMHWLYRVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVVmRHVWDEHOHFHUHGLYXOJDUSULQFtSLRVFRQFHLWRV
GLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHPREVHUYDGDVQRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVQD&RPSDQKLD
GHIRUPDDSRVVLELOLWDUDLGHQWLILFDomRDYDOLDomRWUDWDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGHULVFRVLQHUHQWHVjV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDTXHSRVVDPDIHWDURDWHQGLPHQWRDRVVHXVREMHWLYRV
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVWHPFRPRUHIHUrQFLDV L RVSULQFtSLRVHGLUHWUL]HVGHJHVWmR
GHULVFRVGDQRUPD,62 LL DVGLUHWUL]HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGR(VWDWXWR6RFLDO
GD&RPSDQKLD LLL R&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLD LY R5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
GD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR Y REHQFKPDUNLQJGRPHUFDGRSULQFLSDOPHQWHFRPUHODomRDR
VHWRU H YL  R PRGHOR GR &262(50  &RPPLWWHH RI 6SRQVRULQJ 2UJDQL]DWLRQV RI 7UHDGZD\
&RPPLVVLRQ ³&262(50´ 
L 

5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$ &RPSDQKLD SURFXUD REWHU SURWHomR SDUD RV GLYHUVRV ULVFRV LGHQWLILFDGRV QRV LWHQV  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXHSRVVDPRIHUHFHULPSDFWRVQHJDWLYRVDRVREMHWLYRVWUDoDGRVSHODVXD
DGPLQLVWUDomR'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRDRVSULQFLSDLVJUXSRVGHULVFRDRVTXDLV
HVWiH[SRVWDTXDLVVHMDP
(VWUDWpJLFRV VmR DTXHOHV DVVRFLDGRV j HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD QD EXVFD GH FULDomR SURWHomR H
FUHVFLPHQWR GH YDORU 6mR FDXVDGRV SRU PXGDQoDV QR DPELHQWH H[WHUQR WDLV FRPR SROtWLFR
HFRQ{PLFRHVRFLDOHGHPHUFDGRFRPSHWLGRUHVIXV}HVHDTXLVLo}HVGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRV
LQRYDo}HVHSRUWIyOLRGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV3RGHPLPSHGLURXDIHWDURDWLQJLPHQWRGDVGHFLV}HV
HVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDSDUDRVREMHWLYRVGRQHJyFLR
2SHUDFLRQDLVVmRDTXHOHVGHFRUUHQWHVGDLQDGHTXDomRRXIDOKDQDJHVWmRGHSURFHVVRVLQWHUQRVRX
SHVVRDVTXHSRVVDPGLILFXOWDURXLPSHGLURDOFDQFHGRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDHHVWmRDVVRFLDGRV
WDQWRjRSHUDomRGRQHJyFLR±FRPRSRUH[HPSORPDUNHWLQJYHQGDVWHFQRORJLDFRPHUFLDO±TXDQWR
jJHVWmRGHiUHDVGHVXSRUWHDRQHJyFLR±FRPRFRQWDELOLGDGHFRQWURODGRULDFRQWUROHVVXSULPHQWRV
VD~GHHVHJXUDQoDGRWUDEDOKRPHLRDPELHQWHHUHODo}HVVLQGLFDLV
)LQDQFHLURVVmRDTXHOHVGHFRUUHQWHVGHHIHLWRVQmRHVSHUDGRVQRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRU
WD[D GH MXURV LQIODomR LQYHVWLPHQWRV ILQDQFHLURV HQWUH RXWURV 2V ULVFRV ILQDQFHLURV WDPEpP
HQJOREDP RV ULVFRV GH FUpGLWR FDXVDGRV SRU IDOKDV GH FOLHQWHV RX FRQWUDSDUWHV GH LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVHPFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVTXHSRGHPRFRUUHUSULQFLSDOPHQWHTXDQWR
DUHFHEtYHLVRULJLQDGRVSRUFOLHQWHVGRYDUHMRDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHULVFRVGHOLTXLGH]
&RQIRUPLGDGHVmRRVULVFRVGHLPSRVLomRGHVDQo}HVOHJDLVRXUHJXODWyULDVGHSHUGDVILQDQFHLUDV
RXGHUHSXWDomRTXHD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUFRPRUHVXOWDGRGRGHVFXPSULPHQWRGHOHLVDFRUGRV
UHJXODPHQWRVFyGLJRGHpWLFDHFRQGXWDHSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV,QFOXHPRVULVFRVGH
IUDXGHVHPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHVYLRVGHDWLYRVFRUUXSomRHFULPHVFLEHUQpWLFRV
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LL 

,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDEDVHDGRQRPRGHORGR&262(50FRPS}H
VHSRUTXDWURHWDSDV L LGHQWLILFDomRLGHQWLILFDomRGRVIDWRUHV FDXVDV GHULVFRVHLPSOLFDo}HVQRV
REMHWLYRV PHWDV H UHVXOWDGRV  SURMHWDGRV LL  DYDOLDomR FiOFXOR GR LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH
RFRUUrQFLD GRV ULVFRV VREUH RV REMHWLYRV SURMHWDGRV GHVHQYROYLPHQWR GH PRGHODJHQV D SDUWLU GH
IDWRUHVGHULVFR LLL WUDWDPHQWRGHILQLomRGHSODQRGHDomRHWUDWDPHQWRDVHUGDGRDFDGDULVFR
GH DFRUGR FRP D VXD FODVVLILFDomR FRQVLGHUDQGR DV HVWUDWpJLDV GH UHVSRVWD DR ULVFR H LY 
PRQLWRUDPHQWR SURFHVVR GH YHULILFDomR H VXSHUYLVmR GD DGHTXDomR GRV FRQWUROHV HVWDEHOHFLGRV
H[HFXWDGR GH IRUPD FRQWtQXD D ILP GH DYDOLDU PXGDQoDV GH FHQiULR REMHWLYRV H UHVSRVWDV
QHFHVViULDV2VUHVSRQViYHLVSHODVDo}HVUHIHUHQWHVDFDGDXPDGHVVDVHWDSDVHVWmRGHVFULWRVQD
3ROtWLFDGD&RPSDQKLD
9LVDQGRDSURPRYHUDSURWHomRFRQWUDRVULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDD3ROtWLFDGH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGLVS}HTXHD&RPSDQKLDDGRWDXPDPDWUL]GHULVFRVTXHYLVDDHVWDEHOHFHU
XPD FRPSDUDomR GRV ULVFRV D SDUWLU GRV LPSDFWRV H SUREDELOLGDGHV GH RFRUUrQFLD SDUD ILQV GH
SULRUL]DomRHJHVWmReXPRUJDQLVPRHPFRQVWDQWHHYROXomRHDWXDOL]DGRQRPtQLPRDQXDOPHQWH
±SRURFDVLmRGDUHYLVmRGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDHWHPSHVWLYDPHQWHHPUHODomR
DR VXUJLPHQWR GH HYHQWRV GH ULVFR HPHUJHQWHV $ DWXDOL]DomR p UHDOL]DGD FRQIRUPH SHUFHSomR GH
LPSDFWR H SUREDELOLGDGH SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD H SRVWHULRUPHQWH YDOLGDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRVVLELOLWDQGRDFRQVROLGDomRDILPGHWHUXPDRUGHPGHSULRULGDGHGH
GHVHQYROYLPHQWRGHFDGDULVFR
&RQVLGHUDQGR D DYDOLDomR GR ULVFR D &RPSDQKLD SRGH GHFLGLU SRU L  HOLPLQDU R ULVFR HOLPLQDU
WRWDOPHQWH R ULVFR SURWHJHQGR RV REMHWLYRV GD HPSUHVD GRV LPSDFWRV DVVRFLDGRV DR ULVFR LL 
WUDQVIHULU R ULVFRWUDQVIHULU R ULVFR D WHUFHLURV SRU PHLR GH FRQWUDWRV GH VHJXURV WHUFHLUL]DomR GH
RSHUDo}HVHDWLYLGDGHV LLL UHGX]LUJHULURULVFRUHGX]LUSDUFLDOPHQWHDH[SRVLomRRXDGRWDUDo}HV
SRQWXDLV YLVDQGR PLQLPL]DU SRWHQFLDLV LPSDFWRV RX LY  DFHLWDU R ULVFR DVVXPLU RV LPSDFWRV
SRWHQFLDLVGRULVFRHUHVSHFWLYDVRSRUWXQLGDGHV
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVSUHYrH[SUHVVDPHQWHTXHRGHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLUHWUL]HV
± FRPR D DVVXQomR GH ULVFRV TXH SRVVDP FRPSURPHWHU D FRQWLQXLGDGH GR QHJyFLR H D
LQREVHUYkQFLDH[WUDSRODomRGHOLEHUDGDGHOLPLWHVQRH[HUFtFLRGHIXQo}HV±HVWiVXMHLWRjDSOLFDomR
GHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHV
LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$ 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV DGRWDGD SHOD &RPSDQKLD GHILQH H FRPXQLFD RV SDSpLV H
UHVSRQVDELOLGDGHV GRV SULQFLSDLV DJHQWHV HQYROYLGRV QR SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV EXVFDQGR D
FRQVWUXomRHDLPSODQWDomRGHXPPRGHORTXHFDSWXUHDVH[SHULrQFLDVSHUFHSo}HVHRVPHOKRUHV
FRQMXQWRVGHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDWRPDGDGHGHFLVmR
$ILPGHLGHQWLILFDUDYDOLDUUHVSRQGHUHPRQLWRUDURVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
SURSRUFLRQDQGRXPPHFDQLVPRSDUDSULRUL]DomRGHVVHVULVFRVHFRQVHTXHQWHPHQWHXPDIHUUDPHQWD
GHGLUHFLRQDPHQWRGRVHVIRUoRVSDUDPLWLJDUDVXDPDWHULDOL]DomRDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGH
5LVFRVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDDDWXDomRFRQMXQWDGHWRGRVRVPHPEURVGD&RPSDQKLDHPVHXV
UHVSHFWLYRVQtYHLVKLHUiUTXLFRV1HVVHVHQWLGRGLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRVHiUHDVGD&RPSDQKLDGH
DFRUGRFRPVXDVDWULEXLo}HVHIXQo}HVVmRUHVSRQViYHLVSRULGHQWLILFDUDYDOLDUWUDWDUHPRQLWRUDU
RV 5LVFRV HP FRQIRUPLGDGH FRP D 3ROtWLFD GH  *HVWmR (VWUDWpJLD GH 5LVFRV $ HVWUXWXUD GH
JHUHQFLDPHQWRGRV5LVFRVGD&RPSDQKLDpEDVHDGDQD(VWUXWXUD,QWHJUDGDGH&RQWUROHV,QWHUQRVGR
&RPPLWWHH RI 6SRQVRULQJ 2UJDQL]DWLRQV RI WKH 7UHDGZD\ &RPPLVVLRQ &262  TXH UHFRPHQGD D
JHVWmRGH5LVFRVDWUDYpVGRPRGHORGDV WUrV OLQKDVGHGHIHVD
L

 /LQKD GH 'HIHVD D SULPHLUD OLQKD GH GHIHVD HVWi DVVRFLDGD j OLQKD GH IUHQWH GRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H LQFOXL WRGRV GLUHWDPHQWH FRPSHWHQWHV SDUD D H[HFXomR GRV
FRQWUROHVHLPSOHPHQWDomRGDVUHVSRVWDVDRV5LVFRV5HIHUHVHDJHUrQFLDVRSHUDFLRQDLV
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UHVSRQViYHLVGLUHWRVSHORVSURFHVVRVHRX3URSULHWiULRVGRV5LVFRVHLQFOXLFRODERUDGRUHV
HJHVWRUHVGDViUHDVGHQHJyFLRV
LL 

/LQKDGH'HIHVDDVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDUHIHUHVHDRVUHVSRQViYHLVSHORVFRQWUROHV
GD &RPSDQKLD FRP DWULEXLo}HV SDUD IL[DU DV GLUHWUL]HV GH JHVWmR GH 5LVFRV H
VXSHUYLVLRQDU R FXPSULPHQWR GHVWDV GLUHWUL]HV 1HVWD FDWHJRULD HVWmR R 6HWRU GH
4XDOLGDGH UHVSRQViYHOSHODVIXQo}HVGHFRPSOLDQFHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRVQRTXH
GL]UHVSHLWRDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD FRPDSRLRGR&RPLWr
GH$XGLWRULDyUJmRLQGHSHQGHQWHGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2V
PHPEURVGR6HWRUGH4XDOLGDGHQmRH[HUFHPRXWUDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVH

LLL 

/LQKDGH'HIHVDDWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDUHIHUHVHjiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDD
TXHP FRPSHWH DYDOLDU WHVWDU HVXSHUYLVLRQDU D DGHUrQFLD FRQIRUPLGDGH HHILFiFLD GR
SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDIHULUDTXDOLGDGHHD
HIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRV$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDVHUHSRUWDDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULD

$ViUHDVTXHFRPS}HPDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVVmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHP FRPSHWrQFLD SDUD PRQLWRUDU R IXQFLRQDPHQWR GR SURFHVVR GH
JHVWmREHPFRPRDFRPSDQKDURSHUILOGH5LVFRVGD&RPSDQKLDHRVSODQRVGHDomRGHILQLGRVHP
UHVSRVWD DRV 5LVFRV (QWUHWDQWR VXD DWXDomR RFRUUH GH IRUPD LQGLUHWD VH FRPSDUDGD FRP yUJmRV
GLUHWDPHQWHHQYROYLGRVFRPRJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVFRPRR6HWRUGH4XDOLGDGHHR&RPLWrGH
$XGLWRULD$FRPSHWrQFLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHQYROYHDOpPGDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQR
VHXUHJLPHQWRLQWHUQRHVSHFtILFR
L DSURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HVPDSDPDWUL]GHULVFRVOLPLWHVGHH[SRVLomRHLPSDFWRV
SURSRVWRVH
LL DYDOLDUHPSDXWDSUpYLDPXGDQoDVRXDWXDOL]Do}HVGHFDGDULVFRFXMRVOLPLWHVMiWHQKDP
VLGRDSURYDGRV
LLL )RUQHFHU SHULRGLFDPHQWH VXD SHUFHSomR GR JUDX GH H[SRVLomR D 5LVFRV TXH D
&RPSDQKLD HVWi H[SRVWD YLVmR GR DFLRQLVWD  H LQIOXHQFLDU QD SULRUL]DomR GRV ULVFRV D
VHUHPWUDWDGRV
LY $VVHJXUDU DR &RPLWr GH $XGLWRULD DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO DSURYDQGROKH R RUoDPHQWR
SUySULRGHVWLQDGRDFREULUGHVSHVDVFRPVHXIXQFLRQDPHQWRH
Y 5HFHEHUSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDRUHSRUWHGDVDWLYLGDGHVGD$XGLWRULD,QWHUQD
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&RPLWrGH$XGLWRULD

2&RPLWrGH$XGLWRULDyUJmRDXW{QRPRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HSRVVXLFRPSHWrQFLDSDUD

L

5HFRPHQGDUDLQFOXVmRDYDOLDomRHSULRUL]DomRQR0DSD0DWUL]GH5LVFRVGD&RPSDQKLD

LL

5HFRPHQGDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QD DYDOLDomR GH SROtWLFDV
/LPLWHVGH5LVFRVHSODQRVGHDomR

LLL

3URPRYHUFRPRDSRLRGR6HWRUGH4XDOLGDGHDFRQVWUXomRGHSURSRVWDVGH$SHWLWHGR
5LVFRHDVDo}HVGHIRUWDOHFLPHQWRGDFXOWXUDGHJHVWmRGH5LVFRV

LY

0RQLWRUDUR FXPSULPHQWRGHVWD 3ROtWLFD H DYDOLDU DSHUIRUPDQFHIUHQWH DRV /LPLWHV GH
5LVFRDSURYDGRV

Y

$YDOLDU D HIHWLYLGDGH GR PRGHOR GH JHVWmR GH 5LVFRV H VXJHULU DSULPRUDPHQWRV QR
SURFHVVRDSRQWDQGRDVFDXVDVHUHVSRQVDELOLGDGHV

YL

(ODERUDU DQXDOPHQWH UHODWyULR UHVXPLGR FRQWHPSODQGR DV UHXQL}HV UHDOL]DGDV H RV
SULQFLSDLV DVVXQWRV GLVFXWLGRV GHVWDFDQGR DV UHFRPHQGDo}HV IHLWDV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

YLL

$FRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD iUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD H GR 6HWRU GH 4XDOLGDGH GD
&RPSDQKLD

YLLL

$YDOLDUDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHVHXRUoDPHQWRVmR
VXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVH
















L[

$YDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD


'LUHWRULD

$ 'LUHWRULD DVVLP FRPR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DWXD GH IRUPD LQGLUHWD VH FRPSDUDGD FRP
yUJmRVGLUHWDPHQWHHQYROYLGRVFRPRJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRV$'LUHWRULDSRVVXLFRPSHWrQFLDSDUD

L

)L[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSDUDDWHQGHUVHXVREMHWLYRVGHQHJyFLR
GHDFRUGRFRPR$SHWLWHGH5LVFRGHWHUPLQDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LL

$X[LOLDU R 6HWRU GH 4XDOLGDGH H R &RPLWr GH $XGLWRULD QR GHVHQYROYLPHQWR GH Do}HV GH
IRUWDOHFLPHQWRGDFXOWXUDGHJHVWmRGH5LVFRVFRPEDVHQR$SHWLWHGH5LVFRDFHLWiYHOGD
&RPSDQKLD
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LLL

$X[LOLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDDYDOLDomRSHULyGLFDGDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDD
5LVFRVHGDHILFiFLDGRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV

LY

,PSOHPHQWDU DV HVWUDWpJLDV H GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

Y

([HFXWDUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDHVHPSUHTXHQHFHVViULR
SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGHUHYLVmRH

YL

&RQWULEXLUFRPR6HWRUGH4XDOLGDGHHR&RPLWrGH$XGLWRULDSDUDHODERUDomRGHUHODWyULRV
GH5LVFRVGD&RPSDQKLD


3URSULHWiULRVGRVULVFRV
&RODERUDGRUHV TXH SRVVXDP R PDLRU GRPtQLR H FRQKHFLPHQWR WpFQLFR DFHUFD GRV ULVFRV
FRUUHVSRQGHQWHVVHQGRUHVSRQViYHLVSHODWRPDGDGHGHFLVmRHFDSD]HVGHHVWDEHOHFHUHJHULURV
SODQRVGHDomRSDUDDGHTXDUDH[SRVLomRDRVOLPLWHVDSURYDGRV±FRPRSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDRV
3URSULHWiULRV GRV 5LVFRV WrP D DWULEXLomR GH LPSOHPHQWDU DV Do}HV FRUUHWLYDV SDUD UHVROYHU
GHILFLrQFLDVHPSURFHVVRVHFRQWUROHVDOpPGHLQIRUPDUHYHQWXDLVPRGLILFDo}HVGHVWHVSURFHVVRV
FDEHQGROKHV
L

,GHQWLILFDURVIDWRUHVGHULVFRVHLQGLFDGRUHVSDUDDPHQVXUDomRHPRQLWRUDPHQWRGRV5LVFRV
UHODFLRQDGRVDRVSURFHVVRVGHQHJyFLRVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

LL

)RUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDD0RGHODJHPGH5LVFRV

LLL

$SUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDR5LVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGH
GHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR

LY

,PSOHPHQWDU RV SODQRV GH DomR GHILQLGRV SDUD WUDWDPHQWR GRV 5LVFRV VRE VXD
UHVSRQVDELOLGDGH

Y

6XJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HVFRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDR
5LVFRVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

YL

&XPSULURVOLPLWHVGH5LVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

YLL

&RPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHDR6HWRUGH4XDOLGDGHRVHYHQWRVGH5LVFRTXHDSUHVHQWDUHP
WHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVH
DOoDGDVDSURSULDGDVH

YLLL

$SRLDURVUHVSRQViYHLVSHORVSURFHVVRVQDGHILQLomRGRVSODQRVGHDomRQHFHVViULRVSDUD
WUDWDPHQWRGRV5LVFRVUHSRUWDQGRRVDR6HWRUGH4XDOLGDGH
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6HWRUGH4XDOLGDGH

&RPRVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDR6HWRUGH4XDOLGDGHH[HUFHDVIXQo}HVGH FRPSOLDQFHFRQWUROHV
LQWHUQRVHULVFRVFRUSRUDWLYRV26HWRUGH4XDOLGDGHTXHQmRH[HUFHRXWUDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
WHPFRPSHWrQFLDSDUD

L

$SRLDU R &RPLWr GH $XGLWRULD QD FRQVWUXomR GD SURSRVWD GH $SHWLWH GR 5LVFR H QD
LPSOHPHQWDomRGDVDo}HVGHIRUWDOHFLPHQWRGDFXOWXUDGHJHVWmRGH5LVFRV

LL

&RQGX]LURVFLFORVDQXDLVGHULVFRVFRUSRUDWLYRVDWUDYpVGHHQWUHYLVWDVZRUNVKRSVHDQiOLVH
GHPDWHULDLV

LLL

&RQVFLHQWL]DURV&RODERUDGRUHVVREUHDLPSRUWkQFLDGDJHVWmRGH5LVFRVHDUHVSRQVDELOLGDGH
LQHUHQWHDFDGD&RODERUDGRUHODERUDQGRRSURJUDPDGHWUHLQDPHQWRDQXDOTXHGHYHUiVHU
UHYLVDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHVXEPHWLGRjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LY

0RQLWRUDU R FXPSULPHQWR GDV Do}HV SUHYHQWLYDV H GH PLWLJDomR H UHSRUWDU RV DWUDVRV DR
&RPLWrGH$XGLWRULD

Y

0RQLWRUDUHH[LJLUDDSOLFDomRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDSHOR&RPLWrGHeWLFDHSHODiUHD
GHFRPSOLDQFHSRUPHLRGDUHDOL]DomRGHWUHLQDPHQWRVHFRPXQLFDo}HVSDUDDGLVVHPLQDomR
GDVGLUHWUL]HVpWLFDVGD&RPSDQKLDSDUDWRGRVRV&RODERUDGRUHV

YL

(ODERUDUUHODWyULRVGHUHSRUWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDFRQVROLGDQGRDDYDOLDomRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLDHRVUHVSHFWLYRVSODQRVGHDomRH

YLL

(ODERUDUSURFHVVRVDVHUHPXWLOL]DGRVQDJHVWmRGH5LVFRV


$XGLWRULDLQWHUQD

&RPRWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDpUHVSRQViYHOSHODDXGLWRULDLQWHUQDGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWR
GH5LVFRVFRQWUROHVHJRYHUQDQoD$$XGLWRULD,QWHUQDTXHVHUHSRUWDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDSURYrDYDOLDo}HVVREUHDHILFiFLDGDJRYHUQDQoDGRJHUHQFLDPHQWR
GH5LVFRVHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVLQFOXLQGRDIRUPDFRPRDSULPHLUDHDVHJXQGDOLQKDVGHGHIHVD
DOFDQoDPRVREMHWLYRVGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHFRQWUROH(PVtQWHVHFDEHj$XGLWRULD,QWHUQD

L

$IHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROH H
JRYHUQDQoD

LL

([DPLQDURVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVSURYHQGRDR&RPLWrGH$XGLWRULDXPDDYDOLDomR
VREUHVXDHIHWLYLGDGHH

LLL

$VVHVVRUDU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU PHLR GR &RPLWr GH $XGLWRULD PRQLWRUDQGR
H[DPLQDQGRDYDOLDQGRLQIRUPDQGRHUHFRPHQGDQGRPHOKRULDVGHDGHTXDomRQRDPELHQWH
LQWHUQR
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F 
$GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHRVFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVVmRDGHTXDGRV
SDUD D YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GH VXD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV XPD YH] TXH R
PRQLWRUDPHQWRGRVFRQWUROHVVHGiSRUPHLRGHXPSURFHVVRGLQkPLFRFRQWtQXRHFRODERUDWLYRGH
PRGRDJDUDQWLUDSRVWHULRUDGRomRGHPHGLGDVHVSHFtILFDVIDFWtYHLVHWHPSHVWLYDV
$GHPDLV D &RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH UHYLVmR GD HIHWLYLGDGH GH VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV H GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWD FRP D DWXDomR GH iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD TXH SHULRGLFDPHQWH
UHDOL]DDXGLWRULDVLQWHUQDVFRPHVVHHVFRSR


514

PÁGINA: 74 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D 

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

2VULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRVmRJHUHQFLDGRVLQWHUQDPHQWHSHOR
VHWRUILQDQFHLURGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVDSURYDGDVSHOD'LUHWRULD2VHWRUILQDQFHLUR
LGHQWLILFDDYDOLDHSURWHJHD&RPSDQKLDFRQWUDHYHQWXDLVULVFRVILQDQFHLURV$'LUHWRULDHVWDEHOHFH
SULQFtSLRVSDUDDJHVWmRGHULVFRJOREDOEHPFRPRSDUDiUHDVHVSHFtILFDV
(QWUHWDQWR QmR Ki XPD SROtWLFD SUySULD TXH WUDWD GR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR
IRUPDOL]DGDXPDYH]TXHD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVTXHHQWHQGHVXILFLHQWHVSDUDJHUHQFLDPHQWR
GHVHXVULVFRVGHPHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWHDSOLFDVHDRJHUHQFLDPHQWRGHWDLVULVFRVD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLDDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
FRQIRUPH GHVFULWD QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D TXDO WUD] R SURFHVVR GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDGHPDQHLUDJHUDO
$ 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SRGH VHU DFHVVDGD L  QD VHGH GD &RPSDQKLD QD $YHQLGD
'DQLHOGH/D7RXFKHQ/RMD&RKDPD&(3QDFLGDGHGH6mR/XtV0$ LL QR
ZHEVLWHGD&RPSDQKLDZZZULJUXSRPDWHXVFRPEUH LLL QRZHEVLWHGD&90 FYPJRYEU 
E 

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHQmRSRVVXLSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV GH PHUFDGR &RQVLGHUDo}HV DGLFLRQDLV UHODFLRQDGDV D HVVH LWHP FRQVWDP GR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR
F 
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHQmRSRVVXLSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV GH PHUFDGR &RQVLGHUDo}HV DGLFLRQDLV UHODFLRQDGDV D HVVH LWHP FRQVWDP GR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D 
SULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
$ &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX H PDQWpP FRQWUROHV LQWHUQRV GH PRGR D IRUQHFHU DRV VHXV DFLRQLVWDV
UD]RiYHOVHJXUDQoDVREUHDFRQILDELOLGDGHGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHGHPDLVLQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVDGRWDQGRRVVHJXLQWHVFRQWUROHVFRQWiEHLV
L

3URFHVVRGHFRQFLOLDo}HVFRQWiEHLVSDUDDVVHJXUDUDH[DWLGmRGRVVDOGRVGREDODQFHWH

LL 

$FRPSDQKDPHQWR GR FKHFNOLVW GH DWLYLGDGHV GH URWLQDV SDUD HIHWLYR IHFKDPHQWR FRQWiELO
PHQVDO

LLL 

3URFHVVRVLQWHJUDGRVGHDYDOLDomRHUHJLVWURGDVUHFHLWDVLPSRVWRVGHVSHVDVQDFRPSHWrQFLD
MXOJDPHQWRGHSURYLV}HVHSUiWLFDVFRQWiEHLVXQLIRUPHV

LY 

&RQWUROH GH SHUILV GH XVXiULRV SDUD UDVWUHDPHQWR GH UHJLVWURV GRV ODQoDPHQWRV FRQWiEHLV
UHDOL]DGRV

Y

$GRomRGRSURFHVVRRUoDPHQWiULRFRPRIRQWHGHFRQWUROHLQWHUQRSDUDDQiOLVHGHGHVYLRVH
SRWHQFLDLVDMXVWHVQDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLV

YL 

5HYLVmR SHOD 'LUHWRULD )LQDQFHLUD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H UHODWyULRV GH QRWDV
H[SOLFDWLYDVH

YLL  3URFHVVR GH DXGLWRULD H[WHUQD QRV GHPRQVWUDWLYRV ILQDQFHLURV H FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD
7RGDV DV LQIRUPDo}HV XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD SDUD FRPSRU DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VmR
H[DPLQDGDVPHQVDOPHQWHSRUFRODERUDGRUHVUHODFLRQDGRVjViUHDVGHFRQWDELOLGDGHHFRQWURODGRULD
SDUD DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV UHIOLWDP D UHDOLGDGH GDV SUiWLFDV HFRQ{PLFDV H ILQDQFHLUDV
UHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHTXHDWHQGDPjVPHOKRUHVSUiWLFDVGHILQLGDVSHORVyUJmRVUHJXODGRUHV
$VSULQFLSDLVUXEULFDVTXHFRPS}HPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPRUHFHLWDEUXWDGHYHQGDV
VmRFRUURERUDGDVFRPDVUHFHLWDVHVWDGXDLVHFRPDVRSHUDGRUDVGHFDUWmRGHFUpGLWR2VQ~PHURV
GHFRPSUDVVmRH[DPLQDGRVGLDULDPHQWHHFRQIURQWDGRVFRPDVLQIRUPDo}HVH[LVWHQWHVQDUHFHLWD
IHGHUDO$VQRWDVILVFDLVGHVHUYLoRVVmRYDOLGDGDVHH[DPLQDGDVFRPDVUHFHLWDVPXQLFLSDLVTXDQGR
YLQFXODGDV DR VLVWHPD SDUD DVVHJXUDU D VXD UHJXODULGDGH 4XDQGR LGHQWLILFDGDV SRVVtYHLV
LPSHUIHLo}HVDVFRUUHo}HVVmRUHDOL]DGDVRPDLVUDSLGDPHQWHSRVVtYHOFRQVLGHUDQGRTXHDVSULQFLSDLV
RSHUDo}HVHVWmRVXMHLWDVDUHJXODomR
3HULRGLFDPHQWHD'LUHWRULD([HFXWLYDUHDOL]DDUHYLVmRGRVGHPRQVWUDWLYRVILQDQFHLURVPHQVDLVGH
PRGRDDYDOLDUYDULDo}HVQRVUHVXOWDGRVHQREDODQoRGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLD
VXEPHWHDQXDOPHQWHjDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRH
DV FRQWDV GD 'LUHWRULD DFRPSDQKDGRV GR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR D
SURSRVWDGHDSOLFDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
E 

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

'HPRGRDJDUDQWLUPDLRUHIHWLYLGDGHHSUHFLVmRGRVSURFHVVRVLQWHUQRVD&RPSDQKLDDGRWDXPD
JHVWmRFRODERUDWLYDGHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVHGHSUHSDUDomRGHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$ViUHDVGLUHWDPHQWHHQYROYLGDVQHVVHVSURFHVVRVVmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHUHYLVDHDSURYDDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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3UHVLGrQFLD TXH DFRPSDQKD H DSURYD WRGDV DV LQIRUPDo}HV H HQFHUUDPHQWRV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSDUDHQFDPLQKDPHQWRGDUHYLVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RQWDELOLGDGH TXH SUHSDUD GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRP D SDUWLFLSDomR GH WRGDV DV iUHDV
UHODFLRQDGDVDRVSURFHVVRVGHIHFKDPHQWRPHQVDO
&RQWURODGRULDUHVSRQViYHOSHORDFRPSDQKDPHQWRHUHYLVmRGRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV
L

5HJLVWURVFRQWiEHLV

LL 

$SXUDo}HVILVFDLV

LLL 

3UHSDUDomRGRVGHPRQVWUDWLYRVILQDQFHLURV

LY 

&RQFLOLDo}HVGDVFRQWDV

Y

,QWHJUDomR GRV VLVWHPDV GH UHFHLWD GDV XQLGDGHV FXVWRV H GHVSHVDV YHUEDV FRPHUFLDLV
UHVXOWDGRORJtVWLFRVIROKDGHSDJDPHQWRH

YL 

-XOJDPHQWRGHSURYLV}HV

$XGLWRULD,QWHUQDVXSHUYLVLRQDGDSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDpUHVSRQViYHOSRUDIHULUDTXDOLGDGHHD
HIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVSRGHQGRSURSRUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDVRXPHOKRULDVHVWUXWXUDLV
TXDQGRSHUWLQHQWH
&RPLWrGH$XGLWRULDDRTXDOFRPSHWHHQWUHRXWURV
L

2SLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

LL 

$YDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LLL 

$FRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRV

LY 

6XSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GD iUHD GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDH

Y

3RVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR5HJLPHQWR,QWHUQR
SUySULR

*HUrQFLD)LQDQFHLUDFXMDVSULQFLSDLVDWULEXLo}HVVmR
L

$QiOLVHGRVUHVXOWDGRVDSXUDGRV

LL 

$SUHFLDomRGRFRPSDUDWLYRHQWUHRUHDOL]DGRHRUoDGR

LLL 

3UHSDUDomRGRUHODWyULRGHGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRSDUDDSURYDomRHUHYLVmR
GDGLUHWRULD

LY 

3UHSDUDomRGHUHODWyULRVJHUHQFLDLVHFRQWUROHSDUDDQiOLVHGRFRPHUFLDOHGDRSHUDomRH

Y

3UHSDUDomRGHUHODWyULRVILQDQFHLURVSDUDD'LUHWRULDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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'LUHWRULD)LQDQFHLUDTXHFRRUGHQDHVXSHUYLVLRQDWRGRRVSURFHVVRVHJHVWRUHVHQYROYLGRVFRPDV
LQIRUPDo}HVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHHIHWXDRFRQWUROHVREUHRVVHJXLQWHVSURFHVVRV
L

)OX[RGHFDL[D

LL 

&DSLWDOGHJLUR HVWRTXHVUHFHEtYHLVHIRUQHFHGRUHVHFRQWDVDSDJDUHPJHUDO 

LLL 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

LY 

&RYHQDQWVFRQWUDWXDLV

Y

&RQWUROHGRVVDOGRVGRVEDQFRVHRVUHJLVWURVFRQWiEHLV

YL 

&XVWRVGRVPHLRVGHSDJDPHQWRVH

YLL 

,QDGLPSOrQFLDVHRXWURVDVSHFWRVILQDQFHLURV

*HUrQFLDGH7,FXMDVLQFXPErQFLDVVmR
L

,QWHJUDomRGRVVLVWHPDVRSHUDFLRQDLVORJtVWLFRVH(53

LL 

3URQWLGmRSDUDSHUIRUPDQFHHFRQWLQJrQFLDVGHVLVWHPDV

LLL 

$SRLRDRVHQFHUUDPHQWRVGHYHQGDVHDSXUDo}HVILVFDLV

LY 

$WXDOL]DomRHFRQWUROHGDFRQWLQXLGDGHGRVVLVWHPDVRSHUDFLRQDLVHFRQWLQJrQFLDVH

Y

*HVWmR GH FRQWUROH QDV PXGDQoDV QRV VLVWHPDV DWUDYpV GH QHFHVVLGDGHV GH PHOKRULDV H
DWXDOL]Do}HVGDVSODWDIRUPDVGH7,

7DPEpP SDUWLFLSDP GR JHUHQFLDPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV L  VHWRU ILVFDO UHVSRQViYHO SHOD
YDOLGDomR H DSXUDomR GRV LPSRVWRV UHODFLRQDGRV jV RSHUDo}HV HFRQ{PLFDV GD FRPSDQKLD LL 
GHSDUWDPHQWRMXUtGLFRUHVSRQViYHOSHODFRPSRVLomRGHFRQWLQJrQFLDVHFDUWDVGRVDGYRJDGRVH LLL 
VHWRUGH5HFXUVRV+XPDQRVTXHFRQGX]DDSXUDomRHRIHFKDPHQWRGDVIROKDVGHSDJDPHQWRV
F 
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD iUHD GH &RQWURODGRULD TXH p UHVSRQViYHO SRU VXSHUYLVLRQDU RV FRQWUROHV
LQWHUQRVHDHIHWLYLGDGHGHVHXIXQFLRQDPHQWRUHSRUWDQGRDR&RQWUROOHUGD&RPSDQKLDHDR'LUHWRU
)LQDQFHLUR GH IRUPD TXH VHMDP DWXDOL]DGRV RV SURFHVVRV H DSOLFDGDV DV HYHQWXDLV PXGDQoDV H
PHOKRULDVQHFHVViULDVjVERDVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
$ iUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD p UHVSRQViYHO SRU ILVFDOL]DU R IXQFLRQDPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV
DWUDYpV GH WUDEDOKRV GH DXGLWRULD H UHSRUWDU jV iUHDV UHVSRQViYHLV RV DVVXQWRV OHYDQWDGRV EHP
FRPR IRUQHFHU UHODWyULRV GH VLWXDomR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD R &RPLWr GH $XGLWRULD H SDUD D
'LUHWRULD([HFXWLYDGD&RPSDQKLD
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G 
GHILFLrQFLDVHUHFRPHQGDo}HVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVSUHVHQWHVQRUHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRHHQFDPLQKDGRj&RPSDQKLDSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHQRV
WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HPLWLGD SHOD &90 TXH WUDWD GR UHJLVWUR H GR H[HUFtFLR GD
DWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV FRQGX]LUDP XP HVWXGR H DYDOLDomR VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV
SURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHVHJXUDQoDSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDHPFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHIHUHQWH DRV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   GH
GH]HPEUR GH   GH GH]HPEUR GH  H R SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  FRP R
SURSyVLWRGHGHWHUPLQDUDpSRFDDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDPDVQmR
SDUDILQVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRHVSHFtILFDVREUHHVVHVFRQWUROHVLQWHUQRV
&RPR UHVXOWDGR GHVVH HVWXGR H DYDOLDomR QmR IRUDP UHSRUWDGDV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV
UHODFLRQDGDV D FRQWUROHV LQWHUQRV 1R UHODWyULR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV IRUDP LQGLFDGDV
UHFRPHQGDo}HVGHPHOKRULDHGHILFLrQFLDVPRGHUDGDVWDLVFRPR

5HFRPHQGDomR'HILFLrQFLD$SRQWDGD

5HFRPHQGDo}HVGD$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH
6XJHULPRVTXHD&RPSDQKLDSDVVHDYHULILFDUHDFRPSDQKDUDYDORUL]DomR
GDV HQWUDGDV H FRPR VmR FDUUHJDGDV QR VLVWHPD 6XJHULPRV DLQGD D
(VWRTXHV ± DXVrQFLD GD HYROXomR GH FXVWR
LPSODQWDomR GH XP PyGXOR QR VLVWHPD TXH SURSRUFLRQH D YLVXDOL]DomR H
KLVWyULFRGRHVWRTXH±  
DFRPSDQKDPHQWR 3DUD TXH RV VDOGRV FRQWiEHLV VHMDP DSUHVHQWDGRV GH
IRUPDDUHSUHVHQWDUDVPRYLPHQWDo}HVGDVHPSUHVDV
3URYLVmR
GH
MXURV
(PSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV ±D&RPSDQKLD
QmR SRVVXL FRPR SUiWLFD D UHDOL]DomR GD 6XJHULPRV TXH D SUiWLFD DGRWDGD VHMD UHYLVDGD D ILP GH TXH DV
SURYLVmR GRV MXURV D WUDQVFRUUHU VREUH GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV UHWUDWHP D UHDO VLWXDomR ILQDQFHLUD H SDWULPRQLDO
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDGTXLULGRVSRU SHODFRPSHWrQFLD
FRPSHWrQFLD DSHQDV UHFRQKHFH RV MXURV
SDJRV±  
2SHUDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV±IRUDP
LGHQWLILFDGDV RSHUDo}HV HQWUH SDUWHV
UHODFLRQDGDV FRP VDOGRV UHOHYDQWHV HQWUH 5HFRPHQGDPRV TXH WRGRV RV VDOGRV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV VHMDP
DPEDV DV SDUWHV VHQGR TXH DOJXQV GHVWHV DQDOLVDGRV H TXLWDGRV UHVSHLWDQGR RV YHQFLPHQWRV GRV WtWXORV TXH IRUDP
VDOGRVMiHVWmRYHQFLGRVDORQJDGDWDVHPD JHUDGRVQDRSHUDomRSDUDDDSUHVHQWDomROtTXLGDGRVVHXVDWLYRVHSDVVLYRV
UHVSHFWLYD EDL[D GH DPEDV SDUWHV ± 
 
5HFRPHQGDPRV TXH DV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV VHMDP DWXDOL]DGDV
(VWLPDWLYDV FRQWiEHLV QmR UHDOL]DGDV
PHQVDOPHQWH HP FRQMXQWR jV URWLQDV GH IHFKDPHQWR GRV PHVHV SHOD
WHPSHVWLYDPHQWH  
&RQWDELOLGDGH
5HFRPHQGDPRVTXHD&RPSDQKLDHYLWHODQoDPHQWRV RIIERRNHIHWXDQGRR
3UiWLFD GH HIHWXDU ODQoDPHQWRV RIIERRN Pi[LPR GH ODQoDPHQWRV FRQWiEHLV SRVVtYHLV SRVVLELOLWDQGR R UDVWUHLR H
PHPyULDGHWRGDVDVPRYLPHQWDo}HVGRVVDOGRVFRQWiEHLVHWRUQDQGRRV
 
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDPDLVHILFD]HV
5HFRPHQGDPRVjFRQWDELOLGDGHTXHIDoDRDFRPSDQKDPHQWRGRVVDOGRVGH
UDWHLRV EHP FRPR YHULILFDomR FRQVWDQWH GRV FULWpULRV GHVWH H RV FiOFXORV
,QFRQVLVWrQFLDV QDV SUiWLFDV GH UDWHLR GH
UHDOL]DGRV SDUD GHWHUPLQDU RV VDOGRV PHQVDLV SRLV LQIOXHQFLDP
GHVSHVDVFRPIROKD  
VLJQLILFDWLYDPHQWHQDVGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDLVGR$UPD]pP0DWHXV6$
H0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$
([FOXVmR GR ,&06 GD EDVH GH FiOFXOR GD 1mR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR GH TXHVWLRQDPHQWR HP XPD HYHQWXDO
FRQWULEXLomR SDUD R 3,6 H GD &RILQV VHP ILVFDOL]DomR SHOR IDWR GDV FRQWURODGDV WHUHP LQJUHVVDGR DomR MXGLFLDO QR
SURFHVVR MXGLFLDO ± $UPD]pP 0DWHXV 6$ H LQWXLWR GH SOHLWHDU D H[FOXVmR GR ,&06 GD EDVH GH FiOFXOR GD FRQWULEXLomR
SDUDR3,6HD&RILQV
0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$  
,&06±FUpGLWRVSDVVtYHLVGHTXHVWLRQDPHQWRV 1mR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR HP XPD HYHQWXDO ILVFDOL]DomR QR TXDO DV
VREUHLWHQVGR&,$3±$UPD]pP0DWHXV6$ XQLGDGHVVLWXDGDVQR(VWDGRGR3DUiHVWmRVXMHLWDVDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDV
H0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$  
QRVDUWHLQFLVR,,,GR5,&063$
1mR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR GH TXHVWLRQDPHQWR HP XPD HYHQWXDO
ILVFDOL]DomRWHQGRHPYLVWDTXHDDSURSULDomRGRFUpGLWRGH,&06VREUHEHQV
,&06 ± SDUFHOD DSURSULiYHO GR FUpGLWR VREUH GRDWLYRLPRELOL]DGRHVWiVHQGRHPYDORUVXSHULRUDRSUHYLVWRDOHJLVODomRH
DWLYR LPRELOL]DGR ± $UPD]pP 0DWHXV 6$ H SDUDDVXQLGDGHVVLWXDGDVQR(VWDGRGR3DUiHVWmRVXMHLWDVDVSHQDOLGDGHV
0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$  
SUHYLVWDVQRVDUWHLQFLVR,,,GR5,&063$-iDVHPSUHVDV
VLWXDGDVQR0DUDQKmRHVWmRVXMHLWDVDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRDUW
LQFLVR,,,DOtQHD³D´HLQFLVR9DOtQHD³E´

519

PÁGINA: 79 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

5.3 - Descrição Dos Controles Internos



$DSUHVHQWDomRGRDUTXLYRGD()'&RQWULEXLo}HVFRPLQIRUPDo}HVLQH[DWDV
LQFRPSOHWDV RX RPLWLGDV TXDQGR DSXUDGDV SHORV yUJmRV ILVFDOL]DGRUHV
()'&RQWULEXLo}HV±RPLVVmRHLQFRUUHo}HV±
VXMHLWDUmR R FRQWULEXLQWH jV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QD /HL Q 
0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$  
5HFRPHQGDPRVXPDUHYLVmRQD()'&RQWULEXLo}HVSDUDTXHDVLWXDomRVHMD
UHJXODUL]DGD
(P DPEDV LQFRQVLVWrQFLDV DSUHVHQWDGDV QmR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR HP
()',&06,3,±SUHHQFKLPHQWRGRFiOFXORGR
FDVRGHILVFDOL]DomRSHORILVFRIHGHUDOpSRVVtYHODDSOLFDomRGHPXOWDGH
GLIHUHQFLDOGHDOtTXRWDVHPFDPSRLQFRUUHWRH
WUrV SRU FHQWR  QmR LQIHULRU D 5  FHP UHDLV  GR YDORU GDV
DXVrQFLDGHHVFULWXUDomRGR%ORFR*QD()'
WUDQVDo}HVFRPHUFLDLVRXGDVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVQRFDVRGHLQIRUPDomR
,&06,3, ± $UPD]pP 0DWHXV 6$ H 0DWHXV
RPLWLGDLQH[DWDRXLQFRPSOHWDFRQIRUPHDUWLJRLQFLVR,,,DOtQHD³D´GD
6XSHUPHUFDGR6$  
0HGLGD3URYLVyULDQ
5HFROKLPHQWRV D PDLRU GR ,53- H GD &6//
6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR D SURFHGHU RV UHJLVWURV GHVWHV FUpGLWRV QDV
DSXUDGR QR H[HUFtFLR GH  ± $UPD]pP
UXEULFDVGHLPSRVWRVDUHFXSHUDUSDUDDGHTXDomRGRVVDOGRVFRQWiEHLV
0DWHXV6$
$XVrQFLDGHWUDWDPHQWRILVFDOQDDSXUDomRGR
,53-HGD&6//GRVDOXJXpLVUHFRQKHFLGRVHP
6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR UHYLVLWDU D DSXUDomR GR ,53- H GD &6// GR
DWHQGLPHQWR DR ,)56  H[HUFtFLR  H
H[HUFtFLRSDUDDGHTXDomRGRVFRQWUROHVILVFDLVHREULJDo}HVDFHVVyULDV
SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH   ±
$UPD]pP0DWHXV6$
$XVrQFLD GH UHJLVWUR GH SUHMXt]RV ILVFDLV H 6XJHULPRVDDGPLQLVWUDomRDUHYHURVFULWpULRVGHSUHHQFKLPHQWRDGRWDGRV
EDVHQHJDWLYDVGD&6//QDSDUWH%GR/$/85 QR SUHHQFKLPHQWR GD SDUWH % GD (&) HYLWDQGR DVVLP ULVFRV GH
HGR/$&6HP±$UPD]pP0DWHXV6$ TXHVWLRQDPHQWRVSRUSDUWHGDDXWRULGDGHILVFDO
(VWLPDWLYDGH,53-H&6//QmRUHFROKLGDVDR 6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXH UHYHMD R SURFHGLPHQWR
ORQJR GR H[HUFtFLR   H   ± DGRWDGR QR LQWXLWR GH HYLWDU ULVFRV GH DXWXDo}HV SRU SDUWH GDDXWRULGDGH
0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$
ILVFDO
$XVrQFLDGHWUDWDPHQWRILVFDOQDDSXUDomRGR
6XJHULPRVDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDTXHRULHQWHDVXDiUHDFRQWiELOD
,53-HGD&6//GRVDOXJXpLVUHFRQKHFLGRVHP
UHYHU D DSXUDomR GR ,53- H GD &6// GR H[HUFtFLR SDUD DGHTXDomR GRV
DWHQGLPHQWR DR ,)56   H   ±
FRQWUROHVILVFDLVHREULJDo}HVDFHVVyULDV
0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$
1D KLSyWHVH GH RV SURILVVLRQDLV SOHLWHDUHP QD -XVWLoD GR 7UDEDOKR D
&RPSDQKLD SRGHUi VHU FRPSHOLGD DR SDJDPHQWR GR )*76 H '65 FRP
3UrPLR ± DXVrQFLD GH UHFROKLPHQWR GRV
UHIOH[RVQDVGHPDLVYHUEDVGHFRUUHQWHVGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR(PFDVRGH
HQFDUJRV VRFLDLV H '65 ± $UPD]pP 0DWHXV
XPDHYHQWXDOILVFDOL]DomRDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGHUmRGHWHUPLQDU
6$  
R UHFROKLPHQWR GDV FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV ,166  VREUH RV YDORUHV
SDJRVDFUHVFLGRVGHMXURVHPXOWD
1D KLSyWHVH GH RV SURILVVLRQDLV SOHLWHDUHP QD -XVWLoD GR 7UDEDOKR R
UHFRQKHFLPHQWRGRYtQFXORHPSUHJDWtFLRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUFRPSHOLGD
DRSDJDPHQWRGHIpULDVVDOiULRHGHPDLVYHUEDVGHFRUUHQWHVGRFRQWUDWR
$XW{QRPRV±SRVVLELOLGDGHGHFDUDFWHUL]DomR
GHWUDEDOKRDOpPGRVHQFDUJRVVRFLDLV ,166H)*76 VREUHHVWHVHYHQWRV
GH YtQFXOR HPSUHJDWtFLR ± $UPD]pP 0DWHXV
(PFDVRGHXPDHYHQWXDOILVFDOL]DomRDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGHUmR
6$  
GHVFDUDFWHUL]DU D DWXDO UHODomR SDFWXDGD H GHWHUPLQDU R UHFROKLPHQWR GDV
GLIHUHQoDVGDVFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDV ,166 VREUHRVYDORUHVSDJRV
DFUHVFLGRVGHMXURVHPXOWD
 VDOiULR LQGHQL]DGR ± DXVrQFLD GH
1mR DIDVWDPRV R ULVFR GH D &RPSDQKLD VRIUHU DXWXDomR SRU SDUWH GDV
LQFLGrQFLD
SDUD
DV
FRQWULEXLo}HV
DXWRULGDGHV SUHYLGHQFLiULDV VHQGR REULJDGD D HIHWXDU R UHFROKLPHQWR GD
SUHYLGHQFLiULDV ± $UPD]pP 0DWHXV 6$
FRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDDFUHVFLGDGHPXOWDHMXURV
 
1D KLSyWHVH GH RV SURILVVLRQDLV SOHLWHDUHP QD -XVWLoD GR 7UDEDOKR R
UHFRQKHFLPHQWRGRYtQFXORHPSUHJDWtFLRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUFRPSHOLGD
DRSDJDPHQWRGHIpULDVVDOiULRHGHPDLVYHUEDVGHFRUUHQWHVGRFRQWUDWR
'LDULVWDV±SRVVLELOLGDGHGHFDUDFWHUL]DomRGH
GHWUDEDOKRDOpPGRVHQFDUJRVVRFLDLV ,166H)*76 VREUHHVWHVHYHQWRV
YtQFXORHPSUHJDWtFLR±0DWHXV6XSHUPHUFDGR
(PFDVRGHXPDHYHQWXDOILVFDOL]DomRDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGHUmR
6$  
GHVFDUDFWHUL]DU D DWXDO UHODomR SDFWXDGD H GHWHUPLQDU R UHFROKLPHQWR GDV
GLIHUHQoDVGDVFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDV ,166 VREUHRVYDORUHVSDJRV
DFUHVFLGRVGHMXURVHPXOWD
1mR DIDVWDPRV R ULVFR GH D &RPSDQKLD VRIUHU DXWXDomR SRU SDUWH GDV
6DOiULRLQGHQL]DGR±DXVrQFLDGHWULEXWDomR±
DXWRULGDGHV SUHYLGHQFLiULDV VHQGR REULJDGD D HIHWXDU R UHFROKLPHQWR GD
0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$  
FRQWULEXLomRSUHYLGHQFLiULDDFUHVFLGDGHPXOWDHMXURV

H 
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H VREUH DV PHGLGDV FRUUHWLYDV
DGRWDGDV
$'LUHWRULDHQWHQGHTXHRUHODWyULRVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVHPLWLGRSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
GD&RPSDQKLDFRPUHODomRDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGH
GHGH]HPEURGHHRSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHQmRDSRQWDGHILFLrQFLDV
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VLJQLILFDWLYDV VREUH RV SURFHGLPHQWRV H FRQWUROHV LQWHUQRV XWLOL]DGRV SDUD HODERUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
$ 'LUHWRULD HQWHQGH TXH QHQKXP GRV SRQWRV DSUHVHQWDGRV QD FDUWD GH UHFRPHQGDomR WDQWR GH
RSRUWXQLGDGHGHPHOKRULDVTXDQWRGHGHILFLrQFLDVPRGHUDGDVSRGHPFDXVDUGLVWRUo}HVVLJQLILFDWLYDV
HRXUHOHYDQWHVQDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$LQGD TXH QmR WHQKDP VLGR LGHQWLILFDGDV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV D 'LUHWRULD HQWHQGH TXH VHXV
SURFHVVRVHFRQWUROHVSUHFLVDPVHUHILFD]HVHQHVWHVHQWLGRDEDL[RIRUDPOLVWDGRVRVFRPHQWiULRV
GD 'LUHWRULD H PHGLGDV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD D UHVSHLWR GDV UHFRPHQGDo}HV GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV
5HFRPHQGDomR'HILFLrQFLD
$SRQWDGD

5HFRPHQGDo}HVGD$XGLWRULD
,QGHSHQGHQWH
6XJHULPRV TXH D &RPSDQKLD SDVVH D
YHULILFDU H DFRPSDQKDU D YDORUL]DomR GDV
HQWUDGDV H FRPR VmR FDUUHJDGDV QR
(VWRTXHV ± DXVrQFLD GD HYROXomR GH VLVWHPD6XJHULPRVDLQGDDLPSODQWDomRGH
FXVWR KLVWyULFR GR HVWRTXH ±  XPPyGXORQRVLVWHPDTXHSURSRUFLRQHD
 
YLVXDOL]DomR H DFRPSDQKDPHQWR 3DUD TXH
RVVDOGRVFRQWiEHLVVHMDPDSUHVHQWDGRVGH
IRUPDDUHSUHVHQWDUDVPRYLPHQWDo}HVGDV
HPSUHVDV
3URYLVmR GH MXURV (PSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV  ± D
&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRPRSUiWLFDD 6XJHULPRV TXH D SUiWLFD DGRWDGD VHMD
UHDOL]DomR GD SURYLVmR GRV MXURV D UHYLVDGD D ILP GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV
WUDQVFRUUHU VREUH HPSUpVWLPRV H FRQWiEHLVUHWUDWHPDUHDOVLWXDomRILQDQFHLUD
ILQDQFLDPHQWRV
DGTXLULGRV
SRU HSDWULPRQLDOSHODFRPSHWrQFLD
FRPSHWrQFLD DSHQDV UHFRQKHFH RV
MXURVSDJRV±  
2SHUDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV±
IRUDP LGHQWLILFDGDV RSHUDo}HV HQWUH 5HFRPHQGDPRV TXH WRGRV RV VDOGRV HQWUH
SDUWHV UHODFLRQDGDV FRP VDOGRV SDUWHV UHODFLRQDGDV VHMDP DQDOLVDGRV H
UHOHYDQWHV HQWUH DPEDV DV SDUWHV TXLWDGRV UHVSHLWDQGR RV YHQFLPHQWRV GRV
VHQGR TXH DOJXQV GHVWHV VDOGRV Mi WtWXORVTXHIRUDPJHUDGRVQDRSHUDomRSDUD
HVWmR YHQFLGRV D ORQJD GDWD VHP D D DSUHVHQWDomR OtTXLGD GRV VHXV DWLYRV H
UHVSHFWLYD EDL[D GH DPEDV SDUWHV ± SDVVLYRV
 

&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
DYDOLRX RV SRQWRV LGHQWLILFDGRV SHOD
HTXLSHGHDXGLWRULDHHVWiDYDOLDQGRD
LPSOHPHQWDomR GH DWLYLGDGHV GH
FRQWUROH H SURFHVVRV SDUD PLWLJDomR
GDVGHILFLrQFLDVUHSRUWDGDV

$$GPLQLVWUDomRYDLSDVVDUDDGRWDUR
UHJLVWUR GD SURYLVmR GH MXURV D
WUDQVFRUUHU VREUH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV
DGTXLULGRV
SRU
FRPSHWrQFLDWULPHVWUDOPHQWH

$ $GPLQLVWUDomR DQDOLVRX RV SRQWRV
OHYDQWDGRVSHODHTXLSHGHDXGLWRULDH
HP FRQMXQWR FRP R VHWRU ILQDQFHLUR
HIHWXRXXPDSURMHomRGHTXLWDomRGRV
VDOGRV
DEHUWRV
HQWUH
SDUWHV
UHODFLRQDGDVSDUDRVSUy[LPRVDQRV

$$GPLQLVWUDomRUHFRQKHFHRVSRQWRV
OHYDQWDGRV H VHUmR WRPDGDV DV
5HFRPHQGDPRV TXH DV HVWLPDWLYDV
SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV SDUD D
(VWLPDWLYDV FRQWiEHLV QmR UHDOL]DGDV FRQWiEHLV VHMDP DWXDOL]DGDV PHQVDOPHQWH
DGDSWDomR
H
DWXDOL]DGDV
DV
HPFRQMXQWRjVURWLQDVGHIHFKDPHQWRGRV
WHPSHVWLYDPHQWH  
HVWLPDWLYDV WULPHVWUDOPHQWH SDUD RV
PHVHVSHOD&RQWDELOLGDGH
GHYLGRV UHIOH[RV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
$GPLQLVWUDomR
DYDOLRX
R
5HFRPHQGDPRV TXH D &RPSDQKLD HYLWH $
ODQoDPHQWRVRIIERRNHIHWXDQGRRPi[LPR OHYDQWDPHQWR IHLWR H LUi WRPDU DV
GH ODQoDPHQWRV FRQWiEHLV SRVVtYHLV PHGLGDV SRVVtYHLV SDUD DGHTXDUVH
3UiWLFD GH HIHWXDU ODQoDPHQWRV RII
SRVVLELOLWDQGRRUDVWUHLRHPHPyULDGHWRGDV EHPFRPRSDUDDGDWDEDVHGHGH
ERRN  
DV PRYLPHQWDo}HV GRV VDOGRV FRQWiEHLV H MXQKR GH  RV DMXVWHV VHUmR
WRUQDQGR RV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD UHDOL]DGRV HP VHXV VLVWHPDV
UHJXODUL]DQGRRVUHJLVWURVFRQWiEHLV
PDLVHILFD]HV
5HFRPHQGDPRVjFRQWDELOLGDGHTXHIDoDR $ $GPLQLVWUDomR UHFRQKHFH D
DFRPSDQKDPHQWR GRV VDOGRV GH UDWHLRV LQIRUPDomRDSRQWDGDHIRLDMXVWDGRD
QR
PrV
EHP FRPR YHULILFDomR FRQVWDQWH GRV FRQWDELOL]DomRUDWHLR
,QFRQVLVWrQFLDVQDVSUiWLFDVGHUDWHLR FULWpULRVGHVWHHRVFiOFXORVUHDOL]DGRVSDUD VXEVHTXHQWH
GHWHUPLQDU RV VDOGRV PHQVDLV SRLV
GHGHVSHVDVFRPIROKD  
LQIOXHQFLDP
VLJQLILFDWLYDPHQWH
QDV
GHPRQVWUDo}HV LQGLYLGXDLV GR $UPD]pP
0DWHXV6$H0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$
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([FOXVmRGR,&06GDEDVHGHFiOFXOR
GDFRQWULEXLomRSDUDR3,6HGD&RILQV
VHP SURFHVVR MXGLFLDO ± $UPD]pP
0DWHXV 6$ H 0DWHXV 6XSHUPHUFDGR
6$  

1mR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR GH
TXHVWLRQDPHQWR HP XPD HYHQWXDO
ILVFDOL]DomRSHORIDWRGDVFRQWURODGDVWHUHP
LQJUHVVDGR DomR MXGLFLDO QR LQWXLWR GH
SOHLWHDU D H[FOXVmR GR ,&06 GD EDVH GH
FiOFXOR GD FRQWULEXLomR SDUD R 3,6 H D
&RILQV

1mR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR HP XPD
,&06 ± FUpGLWRV SDVVtYHLV GH
HYHQWXDO ILVFDOL]DomR QR TXDO DV XQLGDGHV
TXHVWLRQDPHQWRVVREUHLWHQVGR&,$3
VLWXDGDVQR(VWDGRGR3DUiHVWmRVXMHLWDVDV
± $UPD]pP 0DWHXV 6$ H 0DWHXV
SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QRV DUW  H 
6XSHUPHUFDGR6$  
LQFLVR,,,GR5,&063$
1mR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR GH
TXHVWLRQDPHQWR HP XPD HYHQWXDO
ILVFDOL]DomR WHQGR HP YLVWD TXH D
DSURSULDomRGRFUpGLWRGH,&06VREUHEHQV
GR DWLYR LPRELOL]DGR HVWi VHQGR HP YDORU
,&06±SDUFHODDSURSULiYHOGRFUpGLWR
VXSHULRUDRSUHYLVWRDOHJLVODomRHSDUDDV
VREUH DWLYR LPRELOL]DGR ± $UPD]pP
XQLGDGHVVLWXDGDVQR(VWDGRGR3DUiHVWmR
0DWHXV 6$ H 0DWHXV 6XSHUPHUFDGR
VXMHLWDV DV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QRV DUW
6$  
HLQFLVR,,,GR5,&063$-i
DV HPSUHVDV VLWXDGDV QR 0DUDQKmR HVWmR
VXMHLWDV DV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR DUW
LQFLVR,,,DOtQHD³D´HLQFLVR9DOtQHD
³E´
$ DSUHVHQWDomR GR DUTXLYR GD ()'
&RQWULEXLo}HV FRP LQIRUPDo}HV LQH[DWDV
LQFRPSOHWDVRXRPLWLGDVTXDQGRDSXUDGDV
()'&RQWULEXLo}HV ± RPLVVmR H
SHORV yUJmRV ILVFDOL]DGRUHV VXMHLWDUmR R
LQFRUUHo}HV ± 0DWHXV 6XSHUPHUFDGR
FRQWULEXLQWHjVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/HL
6$  
Q  5HFRPHQGDPRV XPD
UHYLVmR QD ()'&RQWULEXLo}HV SDUD TXH D
VLWXDomRVHMDUHJXODUL]DGD
(P DPEDV LQFRQVLVWrQFLDV DSUHVHQWDGDV
QmR SRGHPRV DIDVWDU R ULVFR HP FDVR GH
()',&06,3, ± SUHHQFKLPHQWR GR
ILVFDOL]DomR SHOR ILVFR IHGHUDO p SRVVtYHO D
FiOFXORGRGLIHUHQFLDOGHDOtTXRWDVHP
DSOLFDomRGHPXOWDGH WUrVSRUFHQWR 
FDPSR LQFRUUHWR H DXVrQFLD GH
QmR LQIHULRU D 5  FHP UHDLV  GR
HVFULWXUDomR GR %ORFR * QD ()'
YDORU GDV WUDQVDo}HV FRPHUFLDLV RX GDV
,&06,3, ± $UPD]pP 0DWHXV 6$ H
RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV QR FDVR GH
0DWHXV 6XSHUPHUFDGR 6$ 
LQIRUPDomRRPLWLGDLQH[DWDRXLQFRPSOHWD
 
FRQIRUPHDUWLJRLQFLVR,,,DOtQHD³D´GD
0HGLGD3URYLVyULDQ
6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR D SURFHGHU RV
5HFROKLPHQWRV D PDLRU GR ,53- H GD
UHJLVWURV GHVWHV FUpGLWRV QDV UXEULFDV GH
&6//DSXUDGRQRH[HUFtFLRGH±
LPSRVWRVDUHFXSHUDUSDUDDGHTXDomRGRV
$UPD]pP0DWHXV6$
VDOGRVFRQWiEHLV
$XVrQFLD GH WUDWDPHQWR ILVFDO QD
DSXUDomR GR ,53- H GD &6// GRV 6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR UHYLVLWDU D
DOXJXpLV
UHFRQKHFLGRV
HP DSXUDomR GR ,53- H GD &6// GR H[HUFtFLR
DWHQGLPHQWR DR ,)56  H[HUFtFLR SDUD DGHTXDomR GRV FRQWUROHV ILVFDLV H
HSHUtRGRILQGRHPGHMXQKR REULJDo}HVDFHVVyULDV
GH ±$UPD]pP0DWHXV6$
6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR D UHYHU RV
$XVrQFLD GH UHJLVWUR GH SUHMXt]RV
FULWpULRV GH SUHHQFKLPHQWR DGRWDGRV QR
ILVFDLV H EDVH QHJDWLYDV GD &6// QD
SUHHQFKLPHQWRGDSDUWH%GD(&)HYLWDQGR
SDUWH%GR/$/85HGR/$&6HP
DVVLPULVFRVGHTXHVWLRQDPHQWRVSRUSDUWH
±$UPD]pP0DWHXV6$
GDDXWRULGDGHILVFDO
(VWLPDWLYD GH ,53- H &6// QmR 6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
UHFROKLGDV DR ORQJR GR H[HUFtFLR TXH UHYHMD R SURFHGLPHQWR DGRWDGR QR
  H   ± 0DWHXV LQWXLWR GH HYLWDU ULVFRV GH DXWXDo}HV SRU
6XSHUPHUFDGR6$
SDUWHGDDXWRULGDGHILVFDO

522

$$GPLQLVWUDomRHVWiFLHQWHGRVULVFRV
HVHJXHHVVDSUHPLVVDSRUVHWUDWDUGH
XPFUpGLWRTXHMiIRLUHFRQKHFLGRSHOR
67)QmRULVFRGHTXHVWLRQDPHQWR$
$GPLQLVWUDomRUHDILUPDTXHRVYDORUHV
UHJLVWUDGRV
VH
UHIHUHP
D
FRPSHWrQFLDV SRVWHULRUHV D GHFLVmR
GR 67) H QmR UHJLVWUR GH YDORUHV
DQWHULRUHV TXH SXGHVVHP VHU REMHWR
GHGLVFXVVmRMXGLFLDO
$$GPLQLVWUDomRHVWiFLHQWHGRVULVFRV
H LUmR DYDOLDU D SRVVLELOLGDGH GH
VHJUHJDU RV DWLYRV IL[RV YLQFXODGRV D
DWLYLGDGHSDUDILQVGHDSURSULDomRGH
FUpGLWRGR,&06
$$GPLQLVWUDomRHVWiFLHQWHGRVULVFRV
H HVWDPRV DYDOLDQGR D SRVVLELOLGDGH
GHSDUDRVSUy[LPRVSHUtRGRVHIHWXDU
WDOSURSRUFLRQDOLGDGHDILPGHHIHWXDU
RDSURYHLWDPHQWRGHFUpGLWRGR,&06
GHIRUPDFRUUHWD

$$GPLQLVWUDomRLUiDYDOLDURRFRUULGR
H VH IRU R FDVR VHUmR HIHWXDGDV DV
UHWLILFDo}HVGDVREULJDo}HVDFHVVyULDV
QRLQWXLWRGHILFDUHPGHDFRUGRFRPR
EDODQFHWH

$ $GPLQLVWUDomR HVWi FLHQWH GRV
ULVFRV2GHSDUWDPHQWRGHWHFQRORJLD
GH LQIRUPDomR HVWi GHVHQYROYHQGR R
OD\RXW SDUD R SUHHQFKLPHQWR GRV
UHIHULGRVUHJLVWURVQD()',&06,3,

6LWXDomRMiFRUULJLGDHDOLQKDGDWHQGR
HP YLVWD DV GLYHUJrQFLDV GH RSLQL}HV
TXDQWRDDSOLFDomRGDOHJLVODomR
$ $GPLQLVWUDomR HVWi FLHQWH GD
VLWXDomR H LUi WRPDU DV PHGLGDV
FDEtYHLV SDUD UHDOL]DomR GDV
UHFRPHQGDo}HV
$$GPLQLVWUDomRUHFRQKHFHHLQIRUPD
TXHLUiPHOKRUDURVSURFHVVRV

(VWDPRV QRV SUHSDUDQGR MXQWR DR
QRVVR WLPH GH WHFQRORJLD SDUD
DFRPSDQKDPHQWR GRV SDJDPHQWRV
PHQVDLVRXWULPHVWUDLV
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$XVrQFLD GH WUDWDPHQWR ILVFDO QD
DSXUDomR GR ,53- H GD &6// GRV
DOXJXpLV
UHFRQKHFLGRV
HP
DWHQGLPHQWR DR ,)56   H
 ±0DWHXV6XSHUPHUFDGR6$

3UrPLR ± DXVrQFLD GH UHFROKLPHQWR
GRV HQFDUJRV VRFLDLV H '65 ±
$UPD]pP0DWHXV6$  

$XW{QRPRV ± SRVVLELOLGDGH GH
FDUDFWHUL]DomR
GH
YtQFXOR
HPSUHJDWtFLR±$UPD]pP0DWHXV6$
 

 VDOiULR LQGHQL]DGR ± DXVrQFLD GH
LQFLGrQFLD SDUD DV FRQWULEXLo}HV
SUHYLGHQFLiULDV ± $UPD]pP 0DWHXV
6$  

'LDULVWDV
±
SRVVLELOLGDGH
GH
FDUDFWHUL]DomR
GH
YtQFXOR
HPSUHJDWtFLR±0DWHXV6XSHUPHUFDGR
6$  

6DOiULR LQGHQL]DGR ± DXVrQFLD GH
WULEXWDomR ± 0DWHXV 6XSHUPHUFDGR
6$  



6XJHULPRV D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
TXH RULHQWH D VXD iUHD FRQWiELO D UHYHU D
DSXUDomR GR ,53- H GD &6// GR H[HUFtFLR
SDUD DGHTXDomR GRV FRQWUROHV ILVFDLV H
REULJDo}HVDFHVVyULDV
1D KLSyWHVH GH RV SURILVVLRQDLV SOHLWHDUHP
QD -XVWLoD GR 7UDEDOKR D &RPSDQKLD
SRGHUi VHU FRPSHOLGD DR SDJDPHQWR GR
)*76H'65FRPUHIOH[RVQDVGHPDLVYHUEDV
GHFRUUHQWHV GR FRQWUDWR GH WUDEDOKR (P
FDVR GH XPD HYHQWXDO ILVFDOL]DomR DV
DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHV
SRGHUmR
GHWHUPLQDU
R
UHFROKLPHQWR
GDV
FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV ,166  VREUH
RV YDORUHV SDJRV DFUHVFLGRV GH MXURV H
PXOWD
1D KLSyWHVH GH RV SURILVVLRQDLV SOHLWHDUHP
QD-XVWLoDGR7UDEDOKRRUHFRQKHFLPHQWRGR
YtQFXOR HPSUHJDWtFLR D &RPSDQKLD SRGHUi
VHUFRPSHOLGDDRSDJDPHQWRGHIpULDV
VDOiULR H GHPDLV YHUEDV GHFRUUHQWHV GR
FRQWUDWR GH WUDEDOKR DOpP GRV HQFDUJRV
VRFLDLV ,166H)*76 VREUHHVWHVHYHQWRV
(P FDVR GH XPD HYHQWXDO ILVFDOL]DomR DV
DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHV
SRGHUmR
GHVFDUDFWHUL]DU D DWXDO UHODomR SDFWXDGD H
GHWHUPLQDU R UHFROKLPHQWR GDV GLIHUHQoDV
GDV FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV ,166 
VREUHRVYDORUHVSDJRVDFUHVFLGRVGHMXURV
HPXOWD
1mR DIDVWDPRV R ULVFR GH D &RPSDQKLD
VRIUHU DXWXDomR SRU SDUWH GDV DXWRULGDGHV
SUHYLGHQFLiULDVVHQGRREULJDGDDHIHWXDUR
UHFROKLPHQWR
GD
FRQWULEXLomR
SUHYLGHQFLiULDDFUHVFLGDGHPXOWDHMXURV
1D KLSyWHVH GH RV SURILVVLRQDLV SOHLWHDUHP
QD-XVWLoDGR7UDEDOKRRUHFRQKHFLPHQWRGR
YtQFXOR HPSUHJDWtFLR D &RPSDQKLD SRGHUi
VHUFRPSHOLGDDRSDJDPHQWRGHIpULDV
VDOiULR H GHPDLV YHUEDV GHFRUUHQWHV GR
FRQWUDWR GH WUDEDOKR DOpP GRV HQFDUJRV
VRFLDLV ,166H)*76 VREUHHVWHVHYHQWRV
(P FDVR GH XPD HYHQWXDO ILVFDOL]DomR DV
DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHV
SRGHUmR
GHVFDUDFWHUL]DU D DWXDO UHODomR SDFWXDGD H
GHWHUPLQDU R UHFROKLPHQWR GDV GLIHUHQoDV
GDV FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV ,166 
VREUHRVYDORUHVSDJRVDFUHVFLGRVGHMXURV
HPXOWD
1mR DIDVWDPRV R ULVFR GH D &RPSDQKLD
VRIUHU DXWXDomR SRU SDUWH GDV DXWRULGDGHV
SUHYLGHQFLiULDVVHQGRREULJDGDDHIHWXDUR
UHFROKLPHQWR
GD
FRQWULEXLomR
SUHYLGHQFLiULDDFUHVFLGDGHPXOWDHMXURV

$ $GPLQLVWUDomR HVWi FLHQWH GD
VLWXDomR H LUi WRPDU DV PHGLGDV
FDEtYHLV SDUD UHDOL]DomR GDV
UHFRPHQGDo}HV
$$GPLQLVWUDomRFRQWUDWRXXPD³OHJDO
RSLQLRQ´ TXH HP FRQMXQWR FRP D
$GPLQLVWUDomR
SRVVXHP
XP
HQWHQGLPHQWRTXHDSUREDELOLGDGHGH
r[LWRHPHYHQWXDODXWXDomRSRUH[LVWLU
SROtWLFD IRUPDO H FRP GLYXOJDomR
SUpYLD DRV HPSUHJDGRV VH HQTXDGUD
QDOHLPHQFLRQDGD

$ $GPLQLVWUDomR HVWi HIHWXDQGR XP
OHYDQWDPHQWR H XPD HVWUDWpJLD SDUD
UHJXODUL]DU HVWD VLWXDomR SDUD RV
SUy[LPRVPHVHVVXEVHTXHQWHV

$ $GPLQLVWUDomR HVWi DQDOLVDQGR R
SRQWROHYDQWDGRHVHUmRGHWHUPLQDGDV
Do}HV GH FRUUHo}HV GD QDWXUH]D GR
SRQWRGHDXGLWRULD
$ $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH RV
FRQWUROHV H[LVWHQWHV UHVJXDUGDP GR
ULVFR GH FDUDFWHUL]DomR GH YtQFXOR
HPSUHJDWtFLRGHTXDOTXHUIRUPDYDL
UHYLVLWDU RV SURFHVVRV H[LVWHQWHV H
DYDOLDUQRYDPHQWH

$ &RPSDQKLD LUi DYDOLDU R SRQWR
OHYDQWDGR H EXVFDU PLWLJDU RV ULVFRV
OHYDQWDGRV

$ &RPSDQKLD YHP DQXDOPHQWH LQYHVWLQGR QD PHOKRULD GH VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV 0DQWHQGR D
HYROXomRFRQWtQXDGRVVHXVSURFHVVRVGHFRQWUROHD&RPSDQKLDHPLPSODQWRXXP&RPLWrGH
$XGLWRULD TXH DX[LOLDUi D $GPLQLVWUDomR D VXSHUYLVLRQDU D LPSOHPHQWDomR GDV UHFRPHQGDo}HV H
PHOKRULDVLQGLFDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
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3URJUDPDGHLQWHJULGDGH
(P UHODomRDRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOR HPLVVRU SDUD
SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU
D  VHRHPLVVRUSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L 
RV SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLD
RVULVFRVVmRUHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV
$&RPSDQKLDSRVVXLXP&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDTXHSDXWDDFRQGXWDGRVFRODERUDGRUHVHWHUFHLURV
FRQWUDWDGRV HYLGHQFLDQGR R FRPSURPLVVR GD &RPSDQKLD FRP D GLVVHPLQDomR GD FXOWXUD GH
KRQHVWLGDGH H ERDV SUiWLFDV GH JHVWmR H D FRQVWDQWH SURPRomR GH XP DPELHQWH FRUSRUDWLYR
WUDQVSDUHQWHHpWLFR2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHFRPRREULJDWyULR L 
TXH RV FRODERUDGRUHV FRQKHoDP DV OHJLVODo}HV UHJXODPHQWDo}HV SROtWLFDV LQWHUQDV H REULJDo}HV
DSOLFiYHLV jV VXDV DWLYLGDGHV SURILVVLRQDLV H LL  R FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDo}HV
DSOLFiYHLVEHPFRPRGRVSURFHGLPHQWRVSROtWLFDVHQRUPDWLYRVGD&RPSDQKLD
2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGHGLFDXPGHVHXVFDStWXORVDGLUHWUL]HVSDUDRUHODFLRQDPHQWRFRPD
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD ± TXH GHYH VHU FRQGX]LGR GH PDQHLUD pWLFD H WUDQVSDUHQWH HP LQWHJUDO
FRPSURPHWLPHQWR FRP DV /HLV Q  H  H FRP DV QRUPDV SROtWLFDV H
SURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
2V SULQFLSDLV REMHWLYRV GR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD VmR L  SURPRYHU D FXOWXUD GH pWLFD H
FRQIRUPLGDGH LL LPSODQWDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHDFRUGRFRPRVPDLVDOWRVSDGU}HVpWLFRV LLL 
HVWDEHOHFHUDFXOWXUDGHJHVWmRGHULVFRVDILPGHPLWLJiORVSHODSUHYHQomR LY EXVFDUDPHOKRULD
FRQWtQXD FRP EDVH QD DQiOLVH DYDOLDomR H GHVHQYROYLPHQWR UHJXODU GR SURJUDPD H GR DPELHQWH
QRUPDWLYRDSOLFiYHOH Y SURPRYHUDWUDQVSDUrQFLD
$ &RPSDQKLD WDPEpP RIHUHFH WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV DRV FRODERUDGRUHVVREUH D QHFHVVLGDGH GH
FXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDEHPFRPRGLYXOJDRFRQWLQXDPHQWH
$&RPSDQKLDUHDYDOLDRVULVFRVHDHILFiFLDGHVHXSURJUDPDGHLQWHJULGDGHDQXDOPHQWH
LL  DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRH
GDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHLQGLFDQGRVXDV
DWULEXLo}HV VH VXD FULDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmRV GR HPLVVRU D TXH VH
UHSRUWDP H RV PHFDQLVPRV GH JDUDQWLD GD LQGHSHQGrQFLD GH VHXV GLULJHQWHV VH
H[LVWHQWHV
$iUHDGH&RPSOLDQFHGR*UXSR0DWHXVpUHVSRQViYHOSHODDSOLFDomRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD
EHPFRPRSHORWUDWDPHQWRGHG~YLGDVGLOHPDVpWLFRVRXVLWXDo}HVQmRSUHYLVWDVQR&yGLJRGHeWLFD
H&RQGXWD
2 &RPLWr GH eWLFD SRU VXD YH] WHP SRU REMHWLYR ILVFDOL]DU R FXPSULPHQWR GR &yGLJR GH eWLFD H
&RQGXWDEHPFRPRGDVSROtWLFDVHGHPDLVQRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLD6mRGHFRPSHWrQFLDGR
&RPLWrGHeWLFDDDSXUDomRHRMXOJDPHQWRGDVYLRODo}HVDR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHGHPDLV
SROtWLFDVGR*UXSRTXHVHUmRUHSRUWDGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULD
2 &RPLWr GH eWLFD p XPD LQVWkQFLD LQGHSHQGHQWH H DXW{QRPD FRP UHSRUWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
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$GHPDLV RV $GPLQLVWUDGRUHV H JHVWRUHV GD &RPSDQKLD WDPEpP GHYHP FRPSURPHWHUVH FRP D
DSOLFDomRGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHGHPDLVGLUHWUL]HVGHLQWHJULGDGH
LLL  VH R HPLVVRU SRVVXL FyGLJR GH pWLFD RX GH FRQGXWD IRUPDOPHQWH DSURYDGR
LQGLFDQGR
6LPD&RPSDQKLDSRVVXLXP&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD
•

VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV H VH DEUDQJH WDPEpP WHUFHLURV WDLV FRPR
IRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD VH DSOLFD D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD ± LQFOXLQGR
IXQFLRQiULRVHVWDJLiULRVDSUHQGL]HVJHUHQWHVGLUHWRUHVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGHFRQVHOKRV
RXGHFRPLWrVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDWHUFHLURV±LQFOXLQGRIRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
SDUFHLURV LQWHUPHGLiULRV UHSUHVHQWDQWHV RX GHPDLV FRQWUDWDGRV ± TXH DWXHP HP LQWHUHVVH RX
EHQHItFLRGD&RPSDQKLD
•

VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGH
FRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

$&RPSDQKLDPDQWpPXPSODQRSDUDUHDOL]DUWUHLQDPHQWRVDQXDLVHPUHODomRDRVHX&yGLJRGHeWLFD
H &RQGXWD EHP FRPR GHPDLV SROtWLFDV UHODFLRQDGDV D WRGRV VHXV FRODERUDGRUHV LQFOXLQGR
HPSUHJDGRVGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURV$OpPGLVVRWRGRVRVFRODERUDGRUHVUHFHEHPFySLDGR&yGLJR
GHeWLFDH&RQGXWDHWUHLQDPHQWRQRPRPHQWRLQLFLDOGHVXDFRQWUDWDomR
•

DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QD KLSyWHVH GH YLRODomR DR FyGLJR RX D RXWUDV QRUPDV
UHODWLYDV DR DVVXQWR LGHQWLILFDQGR R GRFXPHQWR RQGH HVVDV VDQo}HV HVWmR
SUHYLVWDV

2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD HVWDEHOHFH TXH R GHVFXPSULPHQWR GH TXDOTXHU OHJLVODomR
UHJXODPHQWDomR RX QRUPD LQWHUQD DSOLFiYHO HVWi VXMHLWR j DSOLFDomR GDV VHJXLQWHV PHGLGDV
GLVFLSOLQDUHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDSRVLomRRFXSDGDHVHPSUHMXt]RGDDSOLFDomRGHRXWUDVPHGLGDV
OHJDLVFDEtYHLV L DGYHUWrQFLDRUDORXSRUHVFULWR LL  VXVSHQVmR LLL  GHVOLJDPHQWR H UHVFLVmR GR
FRQWUDWR GH WUDEDOKR FRP RX VHP MXVWD FDXVD 7HUFHLURV SRU VXD YH] SRGHUmR WHU SDJDPHQWRV
VXVSHQVRVRXUHODo}HVFRPHUFLDLVHQFHUUDGDV
•

yUJmR TXH DSURYRX R FyGLJR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R
FyGLJRGHFRQGXWDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR

2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHP
GHDJRVWRGHHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRVLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
DWUDYpVGROLQNZZZULJUXSRPDWHXVFRPEU
E 
•

VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOGHGHQ~QFLDVTXHpRSHUDGRSHODiUHDGH&RPSOLDQFHGD&RPSDQKLD
VHQGR SRVVtYHO R DFHVVR YLD ZHEVLWH
ZZZULJUXSRPDWHXVFRPEU  RX HPDLO
RXYLGRULD#JUXSRPDWHXVFRPEU 
•

VHRFDQDOHVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHWHUFHLURVRXVHUHFHEH
GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV
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2 FDQDO GH GHQ~QFLDV GD &RPSDQKLD HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV LQWHUQDV H GH
WHUFHLURVHPJHUDO
•

VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp

$&RPSDQKLDDVVHJXUDRVLJLORGDLGHQWLGDGHGHTXDOTXHUSHVVRDTXHXWLOL]HRFDQDOGHGHQ~QFLDV
SDUDID]HUXPDFRPXQLFDomRGHERDIp
2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD WDPEpP HVWDEHOHFH TXH D &RPSDQKLD QmR WROHUD TXDOTXHU WLSR GH
UHWDOLDomRFRQWUDDTXHOHTXHGHERDIpUHODWHSHORFDQDOGHGHQ~QFLDVXPDSUHRFXSDomRVREUHXP
IDWR SRWHQFLDOPHQWH LOHJDO RX DQWLpWLFR ± H TXH TXDOTXHU UHWDOLDomR SRGHUi JHUDU D DSOLFDomR GH
PHGLGDVGLVFLSOLQDUHV
•

yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

2&RPLWrGHeWLFDGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUDSXUDUHMXOJDURVUHODWRVUHFHELGRVUHSRUWDQGR
RVDR&RPLWrGH$XGLWRULD

F 
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV YLVDQGR j LGHQWLILFDomR GH YXOQHUDELOLGDGHV H GH ULVFR GH
SUiWLFDVLUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV
7RGDV DV IXV}HV DTXLVLo}HV H RXWUDV RSHUDo}HV VRFLHWiULDV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD GHYHP VHU
FRQGX]LGDV FRP D REVHUYkQFLD GRV GLVSRVLWLYRV OHJDLV H GH GHPDLV GLOLJrQFLDV FRPSDWtYHLV FRP D
FRPSOH[LGDGHGDVRSHUDo}HV
G  FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDV
SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHV
QHVVHVHQWLGR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDDGRWDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVSDUD
SUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
(PUHODomRDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVDTXH
D&RPSDQKLDHVWDYDH[SRVWD$GHPDLVD&RPSDQKLDDSURYRXHPGHDJRVWRGHXPD3ROtWLFD
GH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHPDWHQGLPHQWRjVUHJUDVGR1RYR0HUFDGR

527

PÁGINA: 87 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PTXHSHVHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
HP FRPSOHPHQWR DR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH YLVD
HVWDEHOHFHUHGLYXOJDUSULQFtSLRVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHPREVHUYDGDVQRSURFHVVRGH
JHVWmR GH ULVFRV QD &RPSDQKLD GH IRUPD D SRVVLELOLWDU D LGHQWLILFDomR DYDOLDomR WUDWDPHQWR
SUHYLVmR PRQLWRUDPHQWR H FRPXQLFDomR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H TXH
SRVVDP DIHWDU R DWHQGLPHQWR DRV VHXV REMHWLYRV SDGURQL]DQGR DV DWLYLGDGHV GH FRQWUROH H GH
JHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVTXHGHYHPVHUGHVHPSHQKDGDVHPWRGRVRVQtYHLVGD&RPSDQKLDHQRV
HVWiJLRVGHVHXVSURFHVVRVFRUSRUDWLYRV
5LVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
'HQWUH RV ULVFRV GH PHUFDGR LQFOXtGRV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD
EXVFDSURWHomRSDUDRULVFRGHWD[DGHMXURVTXHFRPSUHHQGHRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RV
GH FDL[D IXWXURV GH XP LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR IOXWXH GHYLGR D YDULDo}HV QDV WD[DV GH MXURV GH
PHUFDGR
(VWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmRDGRWDHVWUDWpJLDHVSHFtILFD GH SURWHomR SDWULPRQLDO
KHGJH 
,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR ID] XVR GH RSHUDo}HV HQYROYHQGR LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
3DUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV
$FRPSDQKLDWHPDUtJLGDSROtWLFDGHFDSWDUUHFXUVRVDGHTXDGRVjWD[DUHWRUQRHjPDWXUDomRGH
VHXVSURMHWRV
$VHVFROKDVGHWD[DVYDULiYHLVRXFRPFRPSRQHQWHYDULiYHOOHYDPHPFRQVLGHUDomRRSDGUmRGH
FRUUHomRGRVSUHoRVGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVSHODFRPSDQKLD+LVWRULFDPHQWHHPFDSWDo}HVFRP
WD[DVYDULiYHLVWHPVHSULRUL]DGRDLQGH[DomRSHOR&',GDGDVXDIRUWHFRUUHODomRFRPD6(/,&H
FRQVHTXHQWHPHQWHDVIOXWXDo}HVGHSUHoRQDHFRQRPLDGRPpVWLFD
&RPSUDV D FUpGLWR HRX FDSWDo}HV HP PRHGD HVWUDQJHLUD FDVR YHQKDP D RFRUUHU GHYHP VHU
VXEPHWLGDVDSROtWLFDGHKHGJH

528

PÁGINA: 88 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$JHVWmRGHULVFRGHPHUFDGRpUHDOL]DGDSHORVHWRUILQDQFHLURGD&RPSDQKLDVHJXQGRDVSROtWLFDV
DSURYDGDVSHOD'LUHWRULD2VHWRUILQDQFHLURGD&RPSDQKLDLGHQWLILFDDYDOLDHSURWHJHD&RPSDQKLD
FRQWUDHYHQWXDLVULVFRVILQDQFHLURV$'LUHWRULDHVWDEHOHFHSULQFtSLRVSDUDDJHVWmRGHULVFRJOREDO
EHPFRPRSDUDiUHDVHVSHFtILFDV
$GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH FRQVHJXH PRQLWRUDU RV ULVFRV GH PHUFDGR LQHUHQWHV DRV VHXV QHJyFLRV GH
PDQHLUDHILFD]DYDOLDQGRSHULRGLFDPHQWHDVSRVLo}HVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVXWLOL]DGRVSDUDPLWLJDU
ULVFRVGHPHUFDGRHFRUUHVSRQGHQWHVLPSDFWRVQRVVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHIOX[RGHFDL[D
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Data de Constituição do Emissor

02/05/2016

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

08/10/2020
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%UHYHKLVWyULFR
2 *UXSR 0DWHXV QDVFHX GD SHUVLVWrQFLD GH XP H[WRUQHLUR PHFkQLFR JDULPSHLUR H YHQGHGRU GH
FDFKDoDQDVFLGRHP,PSHUDWUL]LQWHULRUGR0DUDQKmR2DQRHUDTXDQGR,OVRQ0DWHXVDEULX
XPDSHTXHQDPHUFHDULDFRPDSHQDVPðQDFLGDGHGH%DOVDV(VWDGRGR0DUDQKmR6HULDRFRPHoR
GHXPDKLVWyULDGHDQRVPDUFDGDSHODVXDYLVmRHPSUHHQGHGRUDHWUDEDOKRLQFDQViYHOGHXPD
HTXLSHTXHKRMHMiXOWUDSDVVDPLOSHVVRDV

&RP  DQRV GH DWXDomRR *UXSR 0DWHXV HVWi DWXDOPHQWH HQWUH DV SULQFLSDLV UHGHV UHJLRQDLV GR
SDtV FRP FDSLWDO  QDFLRQDO RSHUDQGR QRV VHJPHQWRV GH 9DUHMR FRP D EDQGHLUD 0DWHXV
6XSHUPHUFDGRVH&DPLxR $WDFDUHMR EDQGHLUD0L[$WDFDUHMR (OHWURHOHWU{QLFRV(OHWURGRPpVWLFRVH
0yYHLV EDQGHLUD(OHWUR0DWHXV ,QG~VWULDGH3mHV EDQGHLUD%XPED0HX3mR H$WDFDGR EDQGHLUD
$UPD]pP0DWHXV ±±FRPGLVWULEXLomRGHSURGXWRVSDUDRVHVWDGRVGR3DUi3LDXt7RFDQWLQV&HDUi
%DKLDH0DUDQKmR

(PXPDOLQKDGRWHPSRSRGHPRVDFRPSDQKDURFUHVFLPHQWRHLQRYDo}HVGDHPSUHVDDRORQJRGH
SRXFRPDLVGHWUrVGpFDGDV

(PXPDYLDJHPDR3DUiDLQGDMRYHP,OVRQ0DWHXVHQFRQWURXXPDPLJRGH,PSHUDWUL]TXHOKHGLVVH
TXHDFLGDGHGH%DOVDVDRVXOGR0DUDQKmRHUDXPDFLGDGHSURPLVVRUDHWHYHDLGHLDGHPRQWDU
XPDPHUFHDULDDOXJDGDHPXPJDOSmRGHPHWURVTXDGUDGRVKiDQRV2QHJyFLRGHXWmRFHUWR
TXH D SHTXHQD PHUFHDULD HP SRXFR WHPSR LQLFLRX DV YHQGDV QR DWDFDGR H VH WRUQRX XP
$UPD]pP(PFRPRREMHWLYRGHFRQTXLVWDUQRYRVPHUFDGRVR*UXSRLQDXJXURXVXDSULPHLUD
ORMD QD FLGDGH GH ,PSHUDWUL] (VWDGR GR 0DUDQKmR'RLV DQRV PDLV WDUGH IRLFRQVWUXtGD QD FLGDGH
6DQWD,QrV(VWDGRGR0DUDQKmRXPDDPSODHPRGHUQDORMDHVWDDOpPGHVHUXPLPSRUWDQWHSRQWR
HVWUDWpJLFRGHGLVWULEXLomRIRLSRQWRHVWUDWpJLFRWDPEpPSDUDDFKHJDGDGR*UXSR0DWHXVjFDSLWDO
PDUDQKHQVH

'HSRLVGHILUPDUDPDUFDQRLQWHULRUGR0DUDQKmRR*UXSR0DWHXVLQDXJXURXGXDVORMDVHP6mR/XtV
QRDQRGHHDVVLPIRUDPVXUJLQGRPDLVORMDVQDFDSLWDOPDUDQKHQVH(PQDVFLDD%XPED
0HX 3mR HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD QD IDEULFDomR GH SmHV GRFHV H VDOJDGRV H WDPEpP XP QRYR
VHJPHQWR GH YHQGDV R FDVK DQG FDUU\ FRP DV ORMDV 0L[ 0DWHXV (P  PDLV XP 0DWHXV
6XSHUPHUFDGRVIRLLQDXJXUDGRGHVWDYH]QDFLGDGHGH$oDLOkQGLD(PR*UXSR0DWHXVFRPHoRX
DDSRVWDUQDVYHQGDVGHHOHWURHDVVLPVXUJLXR(OHWUR0DWHXV(PSRUPHLRGHXPDSDUFHULD
SURPLVVRUDFRPR%UDGHVFRRHPSUHViULRODQoRXQRPHUFDGRR0DWHXV&DUGHDXPHQWRXGHD
FDSDFLGDGHGHSURGXomRGD%XPED0HX3mR

'LDQWHGDUiSLGDH[SDQVmRDHPSUHVDSHUFHEHXDQHFHVVLGDGHGHLQYHVWLUQDIRUPDomRGHSHVVRDV
)RLTXDQGRHPFULRXVHD8/0$±8QLYHUVLGDGHGH/tGHUHV0DWHXV0DLVGHJHVWRUHVIRUDP
FDSDFLWDGRVHIRUPDGRVSDUDDVVXPLUFDUJRVGHOLGHUDQoDGHQWURGR*UXSR0DWHXV

&RPRSDUWHGHVHXSODQRHVWUDWpJLFRQRDQRGHH[SDQGLXVXDDWXDomRSDUDIRUDGR0DUDQKmR
FRPHoDQGRSRU3DOPDVFDSLWDOGR7RFDQWLQVQRDQRVHJXLQWHRHVWDGRGR3DUiHQWUDQRPDSDGH
DWXDomRGDHPSUHVDFRPDDEHUWXUDGDSULPHLUDORMDHP0DUDEiTXHHPJDQKRXPDLVXPDORMD
HQHVWHPHVPRDQRPDLVORMDVIRUDPLQDXJXUDGDVQRVHJPHQWRGHHOHWURDXWRVVHUYLoRHYDUHMRQR
0DUDQKmR

(HPDOpPGHDEULUPDLVXPVXSHUPHUFDGRHP6mR/XtVFDPLQKDQGRDSDVVRVODUJRVR*UXSR
VHJXLXDPSOLDQGRVXDHVWUXWXUDGHSURGXomRHORJtVWLFDLQDXJXUDQGRXPD&HQWUDOGH+RUWLIU~WLHXP
&HQWURGH'LVWULEXLomRHP,PSHUDWUL]VHJXQGDPDLRUFLGDGHGR0DUDQKmR$LQGDHPR*UXSR
LQDXJXURXWUrVORMDVHUHLQDXJXURXRSULPHLUR0L[0DWHXVQDFLGDGHGH%DOVDV
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)RLHPTXHR*UXSR0DWHXVLPSOHPHQWRXRVLWH&DQWRGR&KHIFRPEUHVSHFLDOL]DGRHPYHQGD
SDUD UHVWDXUDQWHV KRWpLV ODQFKRQHWHV H JDQKRX PDLV XPD IDWLD GR PHUFDGR 1R DQR VHJXLQWH
FLGDGHV FRPDWp  PLO KDELWDQWHV PDSHDGDV SHOR*UXSR QR HVWDGR GR0DUDQKmR SDVVDUDP DVHU
DWHQGLGDVSRUXPDQRYDEDQGHLUDD&DPLxR±ORMDGHYL]LQKDQoDTXHSRGHVHUSUySULDRXIUDQTXHDGD

(P  DOpP GH LQDXJXUDU R VHX QRYR &HQWUR GH 'LVWULEXLomR HP 6mR /XtV0$ ± R &HQWUR GH
'LVWULEXLomRGH,WDSHUDR*UXSRPDLVXPDYH]WUD]LQRYDomRSDUDDVXDOLQKDGHSURGXomRFRPIRFR
QDSDGURQL]DomRHFHQWUDOL]DomRGHSURGXomRGHIULRVDHPSUHVDLQDXJXUDD&HQWUDOGH)DWLDGRVQD
QRYDiUHDGR'LVWULWR,QGXVWULDOGH6mR/XtV

2DQRGHIRLPDUFDGRSHORODQoDPHQWRGR0DWHXV$SS DSSGHGHVFRQWRV HRHFRPPHUFH
0DWHXV 2QOLQH HVWH YROWDGR SDUD YHQGD RQOLQH GH SURGXWRV QmR DOLPHQWtFLRV HOHWUR PyYHLV
SDSHODULDSHUIXPDULDHEHELGDV &RPSROtWLFDGHGHVFRQWRVDWUDHQWHHORJtVWLFDGHHQWUHJDDOLQKDGD
R*UXSRDYDQoDQRVHWRUGHYHQGDVRQOLQH

2*UXSR0DWHXVDEUHHPXPDXQLGDGHGR0L[$WDFDUHMRHP7HUHVLQDFDSLWDOGR3LDXtVXD
SULPHLUDORMDQDTXHOHHVWDGR(WHQGRFRPREDVHORJtVWLFDWHFQRORJLDSHVVRDVHVHUYLoRVR*UXSR
0DWHXVGHDFRUGRFRPSHVTXLVDVLQGHSHQGHQWHVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDMiILJXUDQRPHUFDGR
QDFLRQDOFRPRDPDLRUHPSUHVDGRYDUHMRDOLPHQWDUFRPFDSLWDOQDFLRQDO
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,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomR
MXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHPTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRV
GHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
Somos a maior rede varejista de alimentos do país com capital 100% nacional1 e a quarta2 maior
empresa de varejo alimentar do país, de acordo com pesquisas independentes realizadas pela
Companhia com base nas informações divulgadas pela Abras, com operações no varejo de
supermercados, atacarejo (“cash and carry”), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de
panificação e central de fatiamento e porcionamento. Ao longo dos últimos 34 anos acreditamos que
nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do país3 e o maior das regiões Norte e Nordeste,
atendendo mais de 19.415 pontos de venda com suporte de mais de 1.750 representantes comerciais
do segmento de atacado. Atuamos com nosso conglomerado em 49 cidades com lojas físicas nos
estados do Maranhão, Pará e Piauí, além do atendimento por entrega nos estados de Tocantins,
Bahia e Ceará. Com base nas demonstrações financeiras combinadas referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, encerramos o ano de 2019 com 120 lojas e um faturamento
bruto - Combinadas de R$ 9,9 bilhões, nosso EBITDA-Combinado foi de R$652 milhões, com margem
de 8,04%, e o lucro líquido acumulado-Combinado no ano foi de R$365,7 milhões, com margem
líquida de 4,51%.
Operamos com os seguintes formatos: atacados de autosserviço (“cash and carry”) e atacados de
entrega, operados sob as bandeiras Mix Atacarejo e Armazém Mateus, respectivamente;
Supermercados, como segmento de varejo, operadas sob as bandeiras Mateus Supermercado,
Mateus Hipermercado e Camiño; eletrodomésticos, eletrônicos, bazar e móveis, também do segmento
de varejo, operados sob a bandeira Eletro Mateus. Possuímos, ainda, uma indústria de panificação
Bumba Meu Pão, que conta com duas plantas industriais, produzindo mais de 701 SKUs, 8.800
toneladas por ano, uma Central de Fatiamento e Porcionamento de Frios, que conta com uma planta
industrial, produzindo mais de 251 SKUs e 5.400 toneladas por ano, além de um Hortifrúti o qual
promove um abastecimento diário e único das lojas da Companhia. E como serviço complementar
aos nossos consumidores, também oferecemos melhores condições de pagamento com nossos
cartões MateusCard e o Crednosso.
Nossas operações atendem nossos consumidores com itens de primeira necessidade, bens de
consumo, insumos para produção própria e revenda, acompanhando a constante evolução dos seus
hábitos de compra, por meio de uma rede de 137 lojas físicas (em 30 de junho de 2020), que inclui
29 atacarejos, 23 supermercados, 2 hipermercados, 67 lojas de eletroeletrônicos, 16 lojas de
vizinhança, abastecidas por nove centros de distribuição, considerando as bandeiras Mix Atacarejo,
Supermercado Mateus, Eletro Mateus e Camiño Supermercados, além de uma plataforma de ecommerce em rápida expansão. Ainda, no segmento atacadista, atendemos os estados do Tocantins,
Bahia e Ceará por meio da bandeira Armazém Mateus.
A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, uma seleção de informações financeiras,
derivadas das nossas demonstrações financeiras combinadas para os períodos indicados, e
operacionais consolidadas, que confirmam a força do Grupo e a capacidade de desenvolvimento do
negócio:

1
2
3

Fonte: Abras (2019) / Companhia.
Fonte: Abras (2019) / Companhia.
Fonte: Ranking ABAD (2019) / Companhia.
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Período de 6 meses findo em 30 de
Junho de

Exercício social combinado encerrado em 31 de
Dezembro de

2020

AH

2019

2019

AH

2018

AH

2017

Receita Líquida

5.124.041

30%

3.933.972

8.112.686

17%

6.915.381

19%

5.802.990

Lucro Bruto

1.297.468

26%

1.033.713

2.142.456

16%

1.843.165

19%

1.546.685

26%

26%

Margem Bruta

25%

Margem Líquida

6%

27%

27%

5%

5%

Lucro Líquido

297.176

62%

183.588

365.747

12%

325.345

69%

192.813

EBITDA

478.261

56%

306.990

652.021

23%

529.879

32%

400.523

8%

8%

Margem EBITDA

9%

Depreciação Arrendamento

45.702

Despesas financeira IFRS

17.401

EBITDA Ajustado¹

415.158

Margem EBITDA Ajustado¹

8%

7%

20.851

10.787
268.458

567.742

7%

7%

8%

3%

63.428

27.745

55%

5%

7%

529.879

69%

400.523

8%

7%

(*) O EBITDA Ajustado (LAJIDA Ajustado) é definido como o EBITDA (LAJIDA) ajusto da linha “Outras Receitas (despesas)”
da demonstração do resultado. O EBITDA consiste no “Lucro líquido do exercício” (ou período) ajustado pelo “Resultado
financeiro líquido”, pelo “Imposto de renda e contribuição social” e pelas despesas de “Depreciação e amortização”. O EBITDA,
EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado considerando os impactos do IFRS 16 não são medidas de desempenho
financeiro de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS e não devem ser considerados como alternativas
ao lucro líquido ou como medidas de desempenho operacional, fluxo de caixa operacional ou liquidez.

jun/20
Segmento

2017

2018

2019

INÍCIO ABERTAS TOTAL INÍCIO ABERTAS TOTAL INÍCIO ABERTAS TOTAL INÍCIO ABERTAS TOTAL

HIPER/SUPER

25

0

25

20

3

23

23

0

23

23

2

25

MIX ATACAREJO

23

6

29

13

1

14

14

3

17

17

6

23

ELETRO

58

9

67

33

1

34

34

12

46

46

12

58

CAMINO

14

2

16

0

4

4

4

6

10

10

4

14

TOTAL

120

17

137

66

9

75

75

21

96

96

24

120

30 de junho de
2020

2019

2018

2017

MIX ATACAREJO

29

23

17

14

ELETRO

67

58

46

34

CAMINO

16

14

10

5

HIPER/SUPER

25

25

23

23

137

120

96

76

536

PÁGINA: 96 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Apresentamos abaixo a localização das nossas lojas físicas em 31 de dezembro de 2019:

Trabalho, dedicação e geração de oportunidades fazem parte do nosso DNA. Nestes 34 anos
construímos uma equipe de gestão altamente qualificada composta por profissionais experientes, em
sua grande maioria com mais de 10 anos de empresa e que tiveram a chance de passar por diversas
áreas, adquirindo conhecimento sobre todos os processos administrativos, comerciais, de produção
e logística, compondo uma visão ampla de toda a atuação da Companhia. Em 2020, apesar do cenário
de pandemia da Covid-19, crescemos organicamente com a abertura de dezessete novas lojas, seis
no formato Atacarejo (lojas que mesclam as modalidades atacado e varejo), nove Eletro e duas no
formato Camiño Supermercado, acumulando, em 30 de junho de 2020, um crescimento de 34% no
faturamento, se comparado ao mesmo período de 2019. Atualmente, possuímos mais de 29 mil
colaboradores, o que nos torna um dos maiores empregadores do Estado do Maranhão segundo
dados da Revista Abras (Associação Brasileira de Supermercados).
Ofertamos serviços financeiros para nossos consumidores por meio do MateusCard, um cartão de
crédito em parceria com o Banco Bradesco, que permite compras dentro e fora da nossa rede. Estas
compras podem ser parceladas em até 24 vezes e prazo de até 40 dias para pagamento.
O MateusCard auxilia nossas operações de varejo, atacarejo, atacado e eletroeletrônico com
condições competitivas. Atualmente são aproximadamente 215 mil contas com 327 mil cartões ativos
(titular e adicional). Possuímos, ainda, o Crednosso, uma solução financeira desenvolvida para
intermediar o pagamento dos colaboradores das empresas do Grupo, mas que ao longo do tempo foi
ampliada para gerar diversos benefícios para os funcionários e também para o público externo.
Atualmente, o Crednosso oferece vantagens competitivas como: compra no varejo cadastrado,
pagamento de contas, transferência para bancos e descontos em rede de farmácias. O cartão é aceito
em 263 ATMs (caixas eletrônicos) e conta com 112 mil cartões Private Label, ou seja, aceitos somente
na rede de lojas do Grupo Mateus.
Estamos sempre atentos às tendências de mercado e às mudanças nos hábitos de consumo. Em mais
de três décadas de atuação, maturamos a resiliência corporativa para nos adaptar a cenários adversos
e aplicar soluções para oferecer uma experiência completa de compra para os nossos clientes em
todas as nossas áreas de atuação. Para manter a estabilidade das operações diante da pandemia do
COVID-19, foram adotadas medidas para garantir a segurança sanitária nas lojas e a saúde de
colaboradores e clientes. Foi montado, inicialmente, um Comitê de Crise com a participação da
presidência, diretorias estratégicas e equipe de comunicação e marketing para discutir intensamente
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protocolos e iniciativas que garantissem o cumprimento de normas da OMS. Além da rotina de
aferição de temperatura, higienização de carrinhos e cestas como forma de controle na entrada das
lojas, a empresa ainda viabilizou convênio com clínicas para atendimento a colaboradores.
E em meio às desafiadoras condições macroeconômicas no Brasil impostas pela pandemia,
aceleramos o processo de implantação do nosso e-commerce. Lançamos o “Super – Mercado do
Futuro”, uma plataforma de venda por app que atende nas modalidades de Delivery e Drive Thru.
Por meio do aplicativo, o cliente pode escolher entre receber as suas compras em casa ou retirar no
sistema de drive thru da loja. Dessa forma, adaptamos o processo de compras ao momento de
isolamento social e ampliamos nossos canais de venda. A plataforma Super - Mercado do Futuro está
em expansão e já se encontra disponível em 13 lojas e cinco cidades no Maranhão, Pará e Piauí. O
aplicativo foi lançado no dia 28 de março de 2020. No mês de abril, já registrou um faturamento de
R$4,2 milhões. Em maio, durante o lockdown decretado na cidade de São Luís - MA, o Super Mercado do Futuro, alcançou um faturamento de R$7,4 milhões. Em junho, mesmo após a liberação
do comércio pelo governo do estado e abertura de lojas física, o aplicativo ainda se manteve um
faturamento de R$5,3 milhões em junho.
SEGMENTOS
Nossa operação está dividida nos seguintes segmentos de negócios:
Atacado
Iniciamos nossa operação com a tradicional venda de “porta a porta”, com nossos vendedores indo
aos pequenos comércios oferecendo os produtos do nosso portfólio. Para alimentar a operação de
Atacado, por meio do Armazém Mateus, contamos com cinco Centros de Distribuição (“CD”)
estrategicamente localizados, sendo dois em São Luís (MA) e os demais nas cidades de Davinópolis
(MA), Teresina (PI), Belém (PA). Os CDs são dedicados a suprir os pedidos da maioria dos varejistas
das regiões Norte e Nordeste do Brasil transportando mais de 31 mil itens de 1.470 fornecedores
com fluidez e dinamismo por meio de uma frota própria de 330 veículos, além de 596 veículos
terceirizados, totalizando 926 caminhões.
A operação de Atacado conta com 1.872 RCAs (representantes comerciais autônomos) que atendem
770 cidades e 19.415 pontos de venda nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia, Ceará.
Somente com o trabalho dos representantes comerciais, a Companhia registrou um faturamento
bruto de R$2,2 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 de acordo com
nossas demonstrações financeiras combinadas. Esse faturamento correspondeu a 22,2% de
participação nos negócios do Grupo naquele exercício social, estando dividido em 56,7% no
Maranhão, 23,8% no Pará, 17,8% no Piauí, 1,4% no Tocantins e 0,3% somados Ceará e Bahia.
Graças aos resultados obtidos por meio da nossa operação de Atacado, conquistamos a distribuição
exclusiva de algumas das mais relevantes companhias de bens de consumo nacionais e internacionais
para as regiões Norte e Nordeste, incluindo P&G, International Paper, Ontex, Nivea, Heinz, ColgatePalmolive, Mobil, Unilever, Melhoramentos, Kimberly-Clark, Reckitt Benckiser, Gallo, Kellogg’s, M. Dias
Branco e Johnson & Johnson.
Varejo
Nossa operação de Varejo consiste na venda de produtos alimentares e não-alimentares aos
consumidores finais por meio de nossos: (1) Supermercados, sob a bandeira Mateus Supermercados
e Hiper Mateus; (2) Atacarejos, sob a bandeira Mix Atacarejos; (3) lojas de vizinhança, sob a bandeira
Camiño; (4) Lojas de Eletrodomésticos, bazar e móveis, sob a bandeira Eletro Mateus; (5) produtos
não-alimentares através do nosso site de e-commerce mateusonline.com.br; (6) produtos alimentares
com foco no mercado transformador, comerciantes e restaurantes, através do e-commerce
cantodochef.com.br; e (7) produtos alimentares e não alimentares, através do aplicativo “Super –
Mercado do Futuro”.
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Mateus Supermercados e Hipermercado. Nossos supermercados e hipermercados, sendo que
este último é caracterizado como supermercados que contam com duas unidades da rede de empório
Spazio, e restaurante em suas dependências, oferecendo produtos e serviços de alto padrão e uma
relevante adega com 2.312 rótulos de vinhos. Nossas lojas estão localizadas nos estados do Maranhão
e Pará e oferecem perfumaria, bazar e produtos voltados para as necessidades básicas do lar.
Encontram-se estrategicamente localizados, seja em pequenas cidades, em bairros ou áreas centrais
de grandes cidades ou capitais. Ainda, contamos com lojas âncoras de shoppings, localizadas no Rio
Anil Shopping, Shopping da Ilha e Pátio Norte, todas em São Luís (MA).
Em 30 de junho de 2020, possuíamos 25 unidades de negócios do segmento de varejo sendo 23
unidades no formato supermercado, e duas unidades no formato hipermercado. Nossos
supermercados e hipermercados oferecem uma experiência completa de compra aos nossos clientes,
incluindo serviços altamente valorizados como açougue, peixaria, hortifrúti e padaria, tudo com
produtos frescos e de alta qualidade. O faturamento bruto dessas unidades foi de R$2,7 bilhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e R$1,4 milhões no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020, de acordo com nossas informações financeiras combinadas, o
equivalente a 26% de participação nos negócios do Grupo. A venda média por loja, no exercício social
encerrado em dezembro de 2019, foi equivalente a R$106 milhões. O tamanho médio dessas lojas é
de 2.122m2, com ticket médio de R$81,00 e margem bruta de 25,6%. Do ponto de vista da relação
mix de produtos versus serviços temos a proporção de 92,14% (produtos) e 7,86% (serviços) nessas
operações. As lojas estão distribuídas no Maranhão e no Pará, representado 66,67% e 33,33% do
total, respectivamente. A receita por m2 é de R$56.793,56 e as lojas operam com uma média de 354
funcionários.

Mix Atacarejo. Nossa operação sob a bandeira de Mix Atacarejo consiste na venda de produtos
alimentares para consumidores finais, mercado transformador (restaurantes, hotéis, lanchonetes,
etc.) e pequenos e médios varejistas do setor de serviços de alimentação que buscam preços baixos
e grande volume de compras. O Mix Atacarejo baseia-se no conceito “Cash & Carry”, apelidado no
Brasil de atacarejo, com um faturamento bruto de R$4,1 bilhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019 e R$2,8 bilhões no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020,
de acordo com nossas informações financeiras combinadas, representando 41% e 45% do total da
receita da Companhia, respectivamente.
Nossas 23 lojas, no exercício social encerrado em 2019, de atacado de autosserviço estão localizadas
em 17 cidades, sendo elas grandes e médios centros urbanos. Essas lojas possuem uma área média
de vendas de 5.041m2, uma venda média por loja de R$180 milhões e um ticket médio de R$157,00.
A proporção da oferta produtos versus serviços está equacionada em 82,95% (produtos) e 17,5%
(serviços) em cada loja. As lojas estão distribuídas em 67,57% no Maranhão e 30,43% no Pará. A
receita por m2 é de R$36.505,87 e as lojas operam com uma média de 347 funcionários dados
anteriores referentes ao exercício de 2019.

Camiño Supermercados. Consideramos o Camiño Supermercados uma operação híbrida, ou seja,
em grandes cidades, pode ser considerada uma loja de vizinhança, instalada em bairros com grande
densidade demográfica e em vias de grande fluxo de veículos no conceito Home at Way, a fim de
que os clientes visitem nossas lojas em seus caminhos para casa. Em cidades menores, Camiño tornase a loja referência, compartilhando espaço, em alguns casos, com uma operação do Eletro Mateus,
ou assumindo o protagonismo local. A operação nasceu em 2017 e em 30 de junho de 2020 contava
com 16 lojas. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 o faturamento bruto do
Camiño Supermercados foi de R$363 milhões, representando 4% do faturamento total da Companhia
e R$274 milhões no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. O tamanho médio
das lojas existentes no final de 2019 é de 732m2, uma venda média por loja de R$25,9 milhões e o
ticket médio de R$55,45. O Camiño tem uma margem bruta de 19% sendo que 78,57% das lojas
estão localizadas no Maranhão e 21,43% no Pará. A receita por m2 é R$40.741,00 e as lojas operam
com 97 funcionários em média.
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Eletro Mateus. Como serviço complementar aos nossos consumidores, possuímos lojas da rede
Eletro Mateus, que atuam com a finalidade principal de ampliar a cobertura de atendimento do Grupo
Mateus no varejo por meio de ampla oferta de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e artigos
de bazar. Também está presente em diversas lojas das redes Mateus Supermercados e Mix Atacarejo,
onde são válidas as mesmas ofertas das lojas físicas independentes. Essas lojas obtiveram um
faturamento bruto de R$538 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
momento em que sua receita representava 5% da receita bruta da Companhia e R$275 milhões no
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020. Cada unidade de negócio do Eletro Mateus
faturou bruto em média R$9 milhões durante o ano de 2019, com ticket médio de R$558,00 e margem
bruta de 23%. O tamanho médio das unidades de negócio é de 1.113m2. As lojas estão distribuídas
em 60% no Maranhão e 40% no Pará.
E-Commerce:
•

Mateus Online. Mateus Online é nossa plataforma de e-commerce mateusonline.com.br
focada em produtos não-alimentares. A plataforma oferece uma grande variedade de produtos
mediada por uma interface de compras online e de atendimento pós-venda. Apesar deste ser
um negócio novo dentro do grupo (início da operação em janeiro de 2019) ele já conta com
avaliações positivas dos clientes e crescimento além do esperado. O Mateus Online já opera
entregando em 34 cidades dos Estados do Maranhão e Pará, com ticket médio de R$720,21
(dados do primeiro semestre de 2020) e prazo médio de entrega dos produtos de quatro dias.
O faturamento do Mateus Online no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$22,2 milhões. Apenas no mês de junho de 2020, em meio a pandemia, a loja faturou R$
4,5 milhões.

•

Canto do Chef. E-commerce com foco no micro/pequeno empreendedor alimentício,
comerciantes e restaurantes. O ticket médio dessa operação é de R$1483,00 (dados do
primeiro semestre de 2020) e atende as regiões Metropolitanas de Belém (PA) e São Luís (MA).
Essa é uma plataforma com diferencial relevante para o mercado transformador pois o seu mix
de produtos é totalmente planejado para o atendimento das demandas específicas de bares,
restaurantes, hotéis e outros players desse mercado; e

•

App Super – Mercado do Futuro. Uma plataforma de venda por app que utiliza a lógica de
Delivery e Drive Thru. Nessa plataforma, o cliente pode escolher entre receber as suas compras
em casa, ou retirar no sistema de drive thru da loja. Dessa forma, adaptamos o processo de
compras ao momento de isolamento social e ampliamos nossos canais de venda. O negócio
está em expansão e já atua em 12 lojas e cinco cidades no Maranhão, Pará e Piauí. O aplicativo
iniciou suas operações em março de 2020, com faturamento de R$ 4,2 milhões, passando a
faturar R$ 7,4 milhões em maio do mesmo ano, durante o auge da pandemia, com medida de
lockdown na cidade de São Luís (MA) e, no mês de junho, atingindo ainda mantendo o
faturamento de R$ 5,3 milhões, mesmo com a retomada da abertura das lojas.
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Abaixo apresentamos a evolução das vendas on-line do Grupo Mateus nos últimos três exercícios
sociais e primeiros semestre do ano de 2019 e 2020:
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

Produtos e serviços comercializados

O nosso portfólio de produtos alimentares e não-alimentares contempla marcas líderes locais e
internacionais para cada categoria de produto.
Dentro do nosso portfólio de produtos alimentares, vendemos categorias perecíveis e não-perecíveis,
tais como frutas, vegetais, bebidas, carnes, pães, produtos lácteos, comidas prontas, lanches, doces,
entre outros. Já dentro do nosso portfólio de produtos não-alimentares, temos produtos de limpeza,
bens duráveis, móveis, equipamentos para a casa, eletrodomésticos, produtos de cuidado pessoal.
Nossa oferta de produtos até 30 de junho de 2020, chegou a cerca de 16.000 Stock Keeping Unit
(“SKUs”), ou unidade de manutenção de estoque, dentro das nossas lojas de atacados de
autosserviço, 17.000 SKUs nos atacados de entrega, 12.000 SKUs nos supermercados e cerca de
6.000 SKUs nas lojas Camiño, além dos mais de 1.500 SKUs nas plataformas de e-commerce.
(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Período de seis meses
findo em

Exercício social findo em 31 de dezembro de

30/06/2020
(em R$ milhares,
exceto %)
Receita líquida

2019

R$

% do
total

5.124.041

100%

2018

R$

% do
total

8.035.545

100%

2017

R$

% do
total

R$

% do
total

6.882.185

100%

5.705.115

100%

(c)
Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
Período de seis
meses findo em

Exercício social findo em 31 de dezembro de

30/06/2020
(em R$ milhares, exceto
%)
Lucro líquido

2019

2018

2017

R$

R$

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

297.176

100%

337.695

100%

298.659

100%

159.254

100%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(a)

Características do Processo de Produção

Substancialmente os produtos comercializados nas nossas lojas são adquiridos de terceiros, para
posterior revenda ao consumidor final. No entanto, com o crescimento do negócio ao longo dos anos,
foi criada a indústria de panificação em 2007 e a central de Fatiamentos e Porcionamento em 2018.
A Industria de Panificação é responsável pela produção da linha de pães, confeitaria e salgados em
geral, abastecendo toda as filiais da Companhia, bem como clientes externos.
Por sua vez, a central de Fatiamentos e Porcionamento faz o fatiamento e porcionamentos de queijos
em geral, fiambreria/presuntaria, defumudos e salgados suínos. Referidos produtos são entregues
por fornecedores, normalmente em peças inteiras, sendo fracionados na central e posteriormente
distribuídos para todas as lojas, já devidamente, cortados, pesados e embalados, estabelecendo um
padrão uniforme de qualidade.
Em relação aos seguros, a Companhia possui cobertura para sinistros na construção civil, máquinas,
equipamentos e mercadorias. A referida cobertura engloba todos os centros de distribuição bem como
as principais lojas do grupo.
(b)

Características do processo de distribuição

Nossos canais de vendas
Para atender às necessidades de todos os nossos consumidores e à evolução dos seus hábitos de
compra, operamos sobre uma plataforma multiformato e omnicanal composta por uma rede de 137
pontos físicos de venda em 30 de junho de 2020 complementada por uma plataforma de e-commerce
e marketplace sob as bandeiras Mateus Online, Canto do Chef e App Super – Mercado do Futuro em
rápida expansão. Nosso segmento de Atacado consiste na venda, sob nossa bandeira Armazém
Mateus, de alimentos e produtos não-alimentares selecionados aos revendedores e fornecedores do
setor de serviços de alimentação. Nosso segmento de Varejo opera sob diferentes formatos e
bandeiras e consiste na venda de produtos alimentares e não-alimentares para consumidores finais
em: (1) Mateus Supermercado; (2) Mateus Hipermercado; (3) Mix Atacarejo; (4) Camiño
Supermercados; e (5) Eletro Mateus.
Distribuição e Logística
Objetivando distribuir de maneira eficiente alimentos perecíveis, mantimentos e mercadorias em
geral, a Companhia opera 9 centros de distribuição estrategicamente localizados no Estado do
Maranhão, Piauí e Pará (sendo 5 CD´s de Distribuição, 3 CD´s de Eletro e 1 CD de Frios) com uma
capacidade total de armazenamento de aproximadamente 270.000 metros quadrados. A localização
dos centros de distribuição permite que sejam feitos envios frequentes às lojas, o que reduz a
necessidade de espaço de estoque interno e limita estoques não produtivos nas lojas.
Os centros de distribuição contam significativamente com o suporte de tecnologia da informação, para os
processos de recebimento, estocagem, gestão do estoque e expedição das mercadorias de forma rápida e
eficiente. Nossa distribuição também conta com frota de veículos própria e terceirizada, em torno de 35% e
65%, respectivamente, otimizando nossos controles e ganhos de produtividade.
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Os processos de logística e distribuição são organizados de acordo com os produtos e serviços
vendidos nas lojas. Assim, os processos de distribuição são orientados pelos procedimentos descritos
abaixo:
ATACADO
Armazém Mateus: Iniciamos nossa operação como venda de “porta a porta” com nossos vendedores
indo aos pequenos comércios oferecendo os produtos do nosso portfólio.
Para alimentar a operação de Atacado contamos com 9 Centros de Distribuição (sendo 5 CD´s de
Distribuição, 3 CD´s de Eletro e 1 CD de Frios) estrategicamente localizados nas cidades de São Luís
(MA) com 3 unidades, Davinópolis (MA), Teresina (PI), Belém (PA), Imperatriz (MA), Benevides (PA)
e Perauebas (PA) sob a bandeira Armazém Mateus, dedicados a suprir os pedidos da maioria dos
varejistas das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Esses centros de distribuição transportam mais de 31 mil itens de 1.470 fornecedores com fluidez e
dinamismo por meio de uma frota própria de 330 veículos, além de 596 terceirizados.
A operação de Atacado conta com 1.872 RCAs (representantes comerciais autônomos) que
atendem770 cidades e 19.415 pontos de venda nos Estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins,
Bahia e Ceará. Esse segmento correspondeu por aproximadamente 24% de participação nos negócios
do Grupo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A operação está dividida
proporcionalmente em 61% no Maranhão, 22% no Pará e 17% no Piauí.
Graças aos resultados obtidos através dessa grande operação, conquistamos a distribuição exclusiva
de algumas das mais relevantes companhias de bens de consumo nacionais e internacionais para as
regiões Norte e Nordeste. Entre elas estão: P&G, International Paper, Ontex, Nivea, Heinz, ColgatePalmolive, Mobil, Unilever, Melhoramentos, Kimberly-Clark, Reckitt Benckiser, Gallo, Kellogg’s, M. Dias
Branco e Johnson & Johnson.
VAREJO
Mateus Supermercados e Hipermercado: Até 30 de junho de 2020 são 26 unidades de negócios,
sendo 24 no formato supermercado e 2 no formato hipermercado. Nossos supermercados estão
localizados nos estados do Maranhão e Pará, e têm uma área média de vendas de 2.112m2,
oferecendo ampla variedade de produtos alimentares, bebidas, bem como perfumaria, bazar e
produtos voltados para as necessidades básicas do lar. Estrategicamente localizados, seja em
pequenas cidades, em bairros ou áreas centrais de grandes cidades ou capitais. Ainda contamos com
lojas âncoras de shoppings, localizadas no Rio Anil Shopping, Shopping da Ilha e Pátio Norte, todas
em São Luís (MA). Essas lojas oferecem uma experiência completa de compra, incluindo serviços que
os consumidores valorizam muito, tais como: açougue, peixaria, hortifrúti e padaria, tudo com
produtos frescos e de alta qualidade.
Mix Atacarejo: O Mix Atacarejo baseia-se no conceito “Cash & Carry”, apelidado no Brasil de atacarejo
e a operação que consiste na venda de produtos alimentares sob a bandeira Mix Atacarejo para
consumidores finais, mercado transformador (restaurantes, hotéis, lanchonetes, etc.) e pequenos e
médios varejistas do setor de serviços de alimentação que buscam preços baixos e grande volume
de compras. Nossas 23 lojas de atacado de autosserviço estão localizadas em 18 cidades, sendo elas
grandes e médios centros urbanos. Essas lojas possuem uma área média de vendas de 5.041m2, a
proporção da oferta produtos versus serviços está equacionada em 88% (produtos) e 12% (serviços)
em cada loja. As lojas estão distribuídas em 72% no Maranhão e 28% no Pará em 2019.
Camiño Supermercados: Uma operação híbrida que em grandes cidades pode ser considerada loja
de vizinhança, instalada em bairros com grande densidade demográfica e em vias de grande fluxo de
veículos no conceito Home at Way. Em cidades menores, o Camiño torna-se a loja referência da
cidade, compartilhando espaço, em alguns casos, com uma operação do Eletro Mateus, ou assumindo
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o protagonismo local. A operação nasceu em 2016 e atualmente conta com 16 lojas, sendo que 75%
das lojas estão localizadas no Maranhão e 25% no Pará. As lojas possuem um tamanho médio de
732m2 e operam com 97 funcionários na média.
Eletro Mateus – Lojas de Eletrodomésticos, bazar e móveis: Como serviço complementar aos nossos
consumidores, possuímos lojas da rede Eletro Mateus, que atuam com a finalidade principal de
ampliar a cobertura de atendimento do Grupo Mateus no varejo por meio de ampla oferta de
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e artigos de bazar. Também está presente em diversas
lojas das redes Mateus Supermercados e Mix Atacarejo, onde são válidas as mesmas ofertas das lojas
físicas independentes. O tamanho médio das unidades de negócio é de 1.113m2. As lojas estão
distribuídas em 60% no Maranhão e 40% no Pará.
E-COMMERCE
Mateus Online: Em janeiro de 2019 lançamos a nossa plataforma de e-commerce
mateusonline.com.br focada em produtos não-alimentares. A plataforma oferece uma grande
variedade de produtos mediada por uma interface de compras online e de atendimento pós-venda.
Apesar deste ser um negócio novo dentro do grupo (início da operação em janeiro de 2019) ele já
conta com avaliações positivas dos clientes e crescimento além do esperado. O Mateus Online já
opera entregando em 34 cidades dos Estados do Maranhão e Pará.
Canto do Chef: Contamos também com a plataforma Canto do Chef, e-commerce com foco no
mercado transformador, comerciantes e restaurantes. A plataforma atende as regiões Metropolitanas
de Belém(PA) e São Luís(MA). Essa é uma plataforma com diferencial relevante para o mercado
transformador pois o seu mix de produtos é totalmente planejado para o atendimento das demandas
específicas de bares, restaurantes, hotéis e outros players desse mercado. Também foi a primeira
operação de e-commerce do grupo, iniciando suas operações em 2017.
App Super – Mercado do Futuro: Além disso, no cenário da pandemia passamos a utilizar o aplicativo
“Super – Mercado do Futuro”, uma plataforma de venda por app que utiliza a lógica de Delivery e
Drive Thru. Nessa plataforma, o cliente pode escolher entre receber as suas compras em casa, ou
retirar no drive da loja. Dessa forma, adaptamos o processo de compras ao momento de isolamento
social e ampliamos nossos canais de venda. O negócio está em expansão e já atua em 12 lojas e 5
cidades no Maranhão, Pará e Piauí. O aplicativo iniciou suas operações em abril de 2020, ainda que
durante o auge da pandemia, com medida de lockdown na cidade de São Luís(MA).
(c)

Características dos mercados de atuação

(i) Participação em cada um dos mercados (market share)
A indústria de varejo de alimentos no Brasil é altamente fragmentada. De acordo com a ABRAS, as
cinco maiores cadeias de supermercados representavam aproximadamente 38,9% da indústria de
varejo de alimentos em 2019, contra 37,0% em 2018, 39,7% em 2017 e 40,6% em 2016. As vendas
brutas consolidadas da Companhia representaram 3,2% das vendas brutas da indústria de varejo de
alimentos em 2019, segundo a ABRAS. Esse número compreende o total da receita de R$299,7
bilhões de 935 respondentes, apresentados no ranking ABRAS, adicionada a receita do Grupo Mateus
para 2019 de R$9,9 bilhões.
(ii) Condições de competição nos mercados
As maiores empresas do setor varejista de alimentos brasileiro são controladas por sociedades
sediadas no exterior. A presença estrangeira no setor varejista de alimentos brasileiro começou com
a rede varejista francesa Carrefour. Em 1995, a rede norte-americana Wal-Mart ingressou também
no mercado brasileiro principalmente por meio da aquisição de redes domésticas de varejo de
alimentos, e a competição no setor intensificou-se. Assim, o setor varejista de alimentos no Brasil é
altamente competitivo.
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Recentemente, as principais empresas do setor varejista de alimentos, incluindo a Companhia,
buscaram as seguintes estratégias:
•

desenvolvimento de lojas do formato de atacado de autosserviço e de desconto;

•

migração de grandes lojas para lojas de menor formato;

•

conversão de hipermercados para lojas de atacado;

•

expansão das lojas de menor formato;

•

investimento em reformas/renovações de lojas e na qualidade dos ativos em geral;

•

investimento na estratégia de omnicanal para alcançar mais clientes;

•

foco nos programas de fidelidade para uma compreensão mais profunda dos hábitos de
consumo; e

•

aumento das atividades promocionais dos hipermercados e supermercados, que foram os mais
afetados pela migração de clientes.

Os concorrentes da Companhia variam de acordo com a localização geográfica. Na região Norte o
principal competidor nacional é o Carrefour, com presença também do Grupo Pão de Açúcar. No
Nordeste o Grupo Carrefour e Grupo Pão de Açúcar possuem forte atuação, ainda que nos Estados
do Maranhão e Piauí em menores proporções. Entre os competidores regionais, os principais
concorrentes são Supermercados Líder, Atacadão Atacarejo e Grupo Formosa.
Em outros mercados regionais, a Companhia não concorre apenas dentro do setor varejista de
alimentos organizado, mas também com várias redes de pequeno e médio porte, empresas familiares
e empresas varejistas de alimentos.
Com relação ao comércio eletrônico não alimentar, através da bandeira Eletro Mateus, os principais
concorrentes da Companhia são Magazine Luiza, Casas Bahia, Casas Sampaio e Liliani.
O Comércio Varejista Brasileiro
O IBGE divide o comércio varejista brasileiro em oito atividades (i) Combustíveis e lubrificantes; (ii)
Tecidos, vestuários e calçados; (iii) Móveis e eletrodomésticos; (iv) Artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; (v) outros artigos de uso pessoal e doméstico; (vi)
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; (vii) equipamentos para o
escritório, informática e comunicação e (viii) livros, jornais, revistas e papelaria. Essas oito atividades
compõe o comércio varejista restrito. O ampliado ainda inclui as seguintes atividades: (i) Veículos e
motos, partes e peças e (ii) material de construção.
São fatores essenciais ao desempenho do setor de varejo:
ł Nível de renda do consumidor;
ł Nível de emprego;
ł Juros;
ł Condições e prazos de financiamento ao consumidor; e
ł Inadimplência do consumidor.
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Exclusivamente ao comércio eletrônico, os seguintes fatores são essenciais ao crescimento:
ł Expansão do número de usuários de internet;
ł Aumento do número de pessoas buscando comprar produtos e serviços pela internet;
ł Aumento das vendas de computadores, smartphones e dispositivos com acesso a internet;
ł Número de usuários com acesso à banda larga; e
ł Sortimento de produtos, habilidades do usuário e facilidades para pesquisar preços.
De acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), para o fechamento do 1T20 e do ano de 2019, as vendas no varejo
recuaram 2,0% e cresceram 1,8%, respectivamente. O resultado mais recente apresentado pelo setor
foi o pior na série trimestral desde o 1T16, quando as vendas caíram 2,7%.
O gráfico abaixo mostra a evolução das vendas totais do varejo brasileiro, em bilhões de reais:
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Fonte: IBGE
(ii)

Condições de competição nos mercados

Nos mercados regionais principalmente nas cidades do Estado do Pará, Maranhão e Piauí onde
atuamos, a Companhia não concorre apenas dentro do setor varejista de alimentos organizado, mas
também com várias redes de pequeno e médio porte, empresas familiares e empresas varejistas de
alimentos. Seus principais concorrentes são Grupo Carrefour e Grupo Pão de Açucar entre os
competidores Nacionais, e Supermercados Líder, Atakadão Atakarejo e Grupo Formosa entre os
competidores regionais.
A concorrência com varejistas nacionais é pequena e restringe-se em poucas cidades em que a
Companhia possui lojas operando.
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Recentemente, as principais empresas do setor varejista de alimentos, incluindo em alguns dos casos
a Companhia, buscaram as seguintes estratégias:
•

desenvolvimento de lojas do formato de atacado de autosserviço e de desconto;

•
migração de grandes lojas para lojas de menor formato, nosso foco em rede de formato de
supermercado;
•

conversão de hipermercados para lojas de atacado;

•

expansão das lojas de menor formato;

•

investimento em reformas/renovações de lojas e na qualidade dos ativos em geral;

•

investimento na estratégia de omnicanal para alcançar mais clientes;

•
foco nos programas de fidelidade para uma compreensão mais profunda dos hábitos de
consumo; e
•
aumento das atividades promocionais dos hipermercados e supermercados, que foram os
mais afetados pela migração de clientes.
Situações de monopólio ou oligopólio
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O mercado de atuação da Companhia não é caracterizado pela presença de monopólio ou oligopólio.
Custo de matéria prima e outras despesas
Não se aplica, pois a Companhia é uma prestadora de serviço e não depende de matéria prima para
exercício de suas atividades. Ademais, a Companhia não possui outras despesas não relacionadas
com suas atividades operacionais, não possui um principal insumo e/ou matéria prima que esteja
relacionado a uma parcela significativa dos produtos comercializados ou de sua receita.
Utilização de concessões e franquias
A Companhia não utiliza concessões e franquias.
(d)

Eventual sazonalidade

A participação da receita líquida de vendas no segundo semestre é de cerca de 55% do total, devido
principalmente ao aniversário Mateus em agosto, Black Friday em novembro e festas de final de ano
em dezembro.
O período de aniversário da Companhia que ocorre todo ano no mês agosto também tem impacto
diferenciado nas nossas vendas, sendo que para esse período as negociações com os fornecedores
são intensificadas promovendo a maior disponibilidade de promoções e ofertas de produtos
acompanhada de nossas campanhas publicitárias.
Historicamente o varejo brasileiro de alimentos é impactado pela sazonalidade, principalmente no
quarto trimestre em decorrência da época de festas de final de ano e mais recentemente no Brasil a
tradicional Black Friday na última semana do mês de novembro, e que estão ajudando a impulsionar
as vendas neste período.
Nos meses de março ou abril também existe grande movimento no mercado de varejo alimentar
relacionado ao período de Páscoa e que são ofertados produtos específicos para a ocasião, o que
impulsiona as vendas principalmente nas categorias de pescados e seus derivados, chocolates e os
tradicionais ovos de Páscoa, bem como de bebidas e azeites.
A sazonalidade relacionada à disponibilidade de alguns produtos (tais como frutas e verduras) não
afeta os resultados da Companhia devido à ampla e diversificada seleção de produtos que são
oferecidas aos clientes.
(e)

Principais insumos e matérias primas

(i)
Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
As atividades da Companhia não estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental.
(ii)

Eventual dependência de poucos fornecedores

A Companhia não possui dependência de poucos fornecedores. As compras de produtos alimentares
para comercialização provêm de um grande número de fornecedores não afiliados. Como resultado,
não há dependência de um único fornecedor.
(iii)

Eventual volatilidade em seus preços

Os preços praticados pela Companhia não estão sujeitos a grande variação de volatilidade.
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Considerando os itens (i) e (iii), devido a sua base diversificada de produtos, a Companhia não possui
um principal insumo e/ou matéria prima que corresponde a uma parcela significativa dos itens
comercializados pela Companhia.
A Companhia mantém um grande número de fornecedores em seu portfólio para fins de suprimento
e melhores negociações na aquisição das mercadorias, não estando sujeita ao item (ii) de eventual
dependência dos poucos fornecedores.
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D 

0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH
E 

6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
(VWDPRVVXMHLWRVDXPDDPSODJDPDGHUHJXODPHQWDo}HVHVWDWDLVTXHVmRJHUDOPHQWHDSOLFiYHLVjV
FRPSDQKLDV TXH DWXDP QR %UDVLO LQFOXVLYH UHJXODPHQWDo}HV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV WDLV
FRPROHLVWUDEDOKLVWDVGHVD~GHS~EOLFDHDPELHQWDLVGHQWUHRXWUDV7DPEpPHVWDPRVVXMHLWRVjV
OHLVHUHJUDVTXHVmRDSOLFiYHLVjVFRPSDQKLDVHPVHWRUHVHVHJPHQWRVGHQHJyFLRVHVSHFtILFRVFRPR
GHWDOKDGRDEDL[R
D 
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
L 

5HJXODPHQWDomRSDUDRVHJPHQWRGHYDUHMRHDWDFDGR

1RVVRV VHJPHQWRV GH QHJyFLRV GH YDUHMR HVWmR VXMHLWRV D XP FRQMXQWR GH UHJUDV GH SURWHomR GR
FRQVXPLGRU 7DLV UHJUDV HVWDEHOHFHP FHUWRV GLUHLWRV EiVLFRV GR FRQVXPLGRU TXH SUHFLVDP VHU
REVHUYDGRVHPQRVVDVRSHUDo}HVGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDVHRGLUHLWRjLQIRUPDomRSUpYLDFODUDH
SUHFLVD VREUH SURGXWRV H VHUYLoRV RIHUHFLGRV QR PHUFDGR FRP HVSHFLILFDomR FRUUHWD GH
FDUDFWHUtVWLFDVDWULEXWRVHVWUXWXUDVTXDOLGDGHSUHoRVHULVFRVTXHHOHVUHSUHVHQWDPHQWUHRXWURV
2VFRQVXPLGRUHVWDPEpPWrPRGLUHLWRDRDFHVVRHGHPRGLILFDUDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVUHFROKLGDV
VREUH HOHV H DUPD]HQDGDV HP EDQFRV GH GDGRV SULYDGRV $V UHJUDV GH SURWHomR GR FRQVXPLGRU
WDPEpPWrPXPLPSDFWRQDPDQHLUDHPTXHID]HPRVSURSDJDQGD
'R SRQWR GH YLVWD GH OLFHQFLDPHQWR QRVVDV ORMDV VmR REULJDGDV D WHU DV OLFHQoDV H[LJLGDV SHODV
OHJLVODo}HV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV HQWUH DV TXDLV SRGHPRV GHVWDFDU L  D OLFHQoD
RSHUDFLRQDOHPLWLGDSHODSUHIHLWXUDORFDO DOYDUi  LL R$XWRGH9LVWRULDGR&RUSRGH%RPEHLURV LLL 
KDELWHVH HPLWLGR SHOD SUHIHLWXUD ORFDO LY  DV OLFHQoDV DPELHQWDLV VH DSOLFiYHLV Y  OLFHQoDV
VDQLWiULDVH YL $XWRUL]DomRGH)XQFLRQDPHQWRGH(PSUHVDSDUDRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR(QTXDQWR
WHPRVSURFHVVRVHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDWHUPRVQRVVDVGRFXPHQWDo}HVHDOYDUiVHPGLDSRGHPRV
QmR SRVVXLU WRGRV RV DOYDUiV HP WRGRV RV QRVVRV SRQWRV GH YHQGD LQFOXVLYH FRPR UHVXOWDGR GH
VROLFLWDo}HV GH UHQRYDomR GH DOJXQV GHVVHV DOYDUiV H DOJXPDV GHVVDV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV
DPELHQWDLV SHQGHQWHV +i SHGLGRV GH UHQRYDomR GH OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV DPELHQWDLV IHLWRV GH
IRUPD LQWHPSHVWLYD IDWR TXH DVVLP FRPR D DXVrQFLD GH OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV H DOYDUiV SRGH
SUHMXGLFDU D UHJXODULGDGH GD RSHUDomR GH FHUWDV XQLGDGHV H H[SRU D &RPSDQKLD D VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLV
LL 

5HJXODPHQWDomR,PRELOLiULD

$ RSHUDomR QRUPDO GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GD &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD HQWUH RXWURV IDWRUHV DR
FXPSULPHQWRGDVUHJUDVGH]RQHDPHQWRDSOLFiYHLVHPFDGDPXQLFtSLRHUHJLmREHPFRPRjREWHQomR
GHDOYDUiGHOLFHQoDGHXVRHIXQFLRQDPHQWRHPLWLGRSHODPXQLFLSDOLGDGHFRPSHWHQWHHOLFHQoDGR
FRUSRGHERPEHLURVFRPSHWHQWHDXWRUL]DQGRDRSHUDomRUHJXODUGRHVWDEHOHFLPHQWRHPTXHVWmR
(P GHWHUPLQDGRV PXQLFtSLRV D FRPSURYDomR GD UHJXODULGDGH GD HGLILFDomR GR SRQWR GH YLVWD
XUEDQtVWLFRHFRQVWUXWLYRWDPEpPpH[LJLGDGHPRGRTXHGHYHH[LVWLUXPKDELWHVHYiOLGRSDUDD
HGLILFDomR
(PUHODomRDWRGRVRVORFDLVTXHRFXSDSDUDRH[HUFtFLRGHVXDDWLYLGDGHD&RPSDQKLDGHYHREWHUH
UHQRYDUSHULRGLFDPHQWHDVUHVSHFWLYDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV(VWDEHOHFLPHQWRVTXHYLROHPHVVHV
UHJXODPHQWRV TXH QmR REWHQKDP RX UHQRYHP VXDV OLFHQoDV RX TXH QmR FXPSUDP FRP VXDV
UHVSHFWLYDV FRQGLo}HV SRGHP HVWDU VXMHLWRV D VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV RX FULPLQDLV WDLV FRPR D
LPSRVLomR GH DXWRV GH LQIUDomR PXOWDV SHODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV FXMR YDORU VRPHQWH p
GHWHUPLQDGRQRFDVRHVSHFtILFR FDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVLQWHUGLomRGR
UHVSHFWLYRHVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVHHPTXHD&RPSDQKLDILFDUiLPSHGLGDGHRSHUDUQRUHVSHFWLYR
LPyYHO DWp D GHYLGD UHJXODUL]DomR SRGHQGR LQFOXVLYH FXOPLQDU QR IHFKDPHQWR DGPLQLVWUDWLYR GR
LPyYHO  QmR SDJDPHQWR GR VHJXUR HP HYHQWXDO VLQLVWUR QR LPyYHO H SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP
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HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HQWUH RXWUDV VDQo}HV DOpP GD UHVSRQVDELOLGDGH GH UHSDUDU TXDLVTXHU
GDQRVFDXVDGRV
LLL 

5HJXODPHQWDomR6DQLWiULD

(P kPELWR IHGHUDO D $JrQFLD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD ³$19,6$´  p UHVSRQViYHO SHOD
SURPRomR GD SURWHomR GD VD~GH GD SRSXODomR EHP FRPR SHOR FRQWUROH VDQLWiULR GD FDGHLD GH
SURGXomRHGDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHVHUYLoRVVXEPHWLGRVjYLJLOkQFLDVDQLWiULDLQFOXLQGRRV
DPELHQWHVSURFHVVRVLQVXPRVHWHFQRORJLDVDHOHVUHODFLRQDGRV
'HQWUH RV SURGXWRV VXMHLWRV j YLJLOkQFLD VDQLWiULD GHVWDFDPVH RV FRVPpWLFRV SURGXWR GH KLJLHQH
SHVVRDO SHUIXPHV SURGXWRV SDUD VD~GH H VDQHDQWHV TXH VmR FRPHUFLDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD
(PSUHVDVTXHSUHWHQGHPSUDWLFDUDWLYLGDGHVFRPWDLVSURGXWRVGHYHPVHDWHUjVUHJUDVHH[LJrQFLD
GD$19,6$DSOLFiYHLVSDUDFDGDWLSRGHSURGXWRFRPRjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHDXWRUL]Do}HV
SDUDIXQFLRQDPHQWRGDVHPSUHVDV
$ $XWRUL]DomR GH )XQFLRQDPHQWR ³$)(´  DXWRUL]D R IXQFLRQDPHQWR GH HVWDEHOHFLPHQWRV SDUD D
SUiWLFDGHGHWHUPLQDGDDWLYLGDGHDSyVDQDOLVDGRVHDWHQGLGRVRVUHTXLVLWRVWpFQLFRVHDGPLQLVWUDWLYRV
FRQVWDQWHVQD5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGDQGHGHDEULOGH ³5'&Q´ 
9DOHUHVVDOWDUTXHD$19,6$QmRHPLWH$)(QDiUHDGHDOLPHQWRVHVSHFLILFDPHQWHSDUDUHJXODUL]DomR
GHHVWDEHOHFLPHQWRVGHDOLPHQWRVpQHFHVViULRDREWHQomRGHOLFHQoDRXDOYDUiVDQLWiULRMXQWRDR
yUJmRORFDOGHYLJLOkQFLDVDQLWiULD
'HDFRUGRFRPD5'&QDFRPHUFLDOL]DomRYDUHMLVWDGHFRVPpWLFRVSURGXWRVGHKLJLHQH
SHVVRDOSHUIXPHVSURGXWRVSDUDVD~GHGHXVROHLJR SURGXWRPpGLFRRXSURGXWRGLDJQyVWLFRSDUD
XVRLQYLWURGHXVRSHVVRDOTXHQmRGHSHQGDGHDVVLVWrQFLDSURILVVLRQDOSDUDVXDXWLOL]DomRFRQIRUPH
HVSHFLILFDomRGHILQLGDQRUHJLVWURRXFDGDVWURGRSURGXWRMXQWRj$19,6$ HVDQHDQWHVQmRLPSOLFD
D QHFHVVLGDGH GH REWHQomR GH $)( HVWDQGR RV HVWDEHOHFLPHQWRV TXH UHDOL]DP WDLV DWLYLGDGHV
GLVSHQVDGRVGHVXDREWHQomR
(QWUHWDQWRDDWLYLGDGHGHGLVWULEXLomRTXHFRPSUHHQGHRFRPpUFLRGHSURGXWRVVXMHLWRVDFRQWUROH
VDQLWiULRHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVWDLVFRPRRVSURGXWRVOLVWDGRVQRSDUiJUDIRDFLPDFRPRUHDOL]DGR
SHORV FHQWURV GH GLVWULEXLomR GD &RPSDQKLD UHTXHU $)( SDUD R UHJXODU GHVHPSHQKR GH VXDV
DWLYLGDGHV
1RkPELWRHVWDGXDOGLVWULWDORXPXQLFLSDORVGHSDUWDPHQWRVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDORFDLV ³9,6$´ 
VmRRVUHVSRQViYHLVSHODILVFDOL]DomRGDVDo}HVVDQLWiULDVDWXDQGRHPFRQMXQWRDRFRQWUROHVDQLWiULR
IHGHUDOGHIRUPDGHVFHQWUDOL]DGD
$VVLPHPSUHVDVTXHSUHWHQGDPSUDWLFDUDWLYLGDGHVFRPSURGXWRVVXMHLWRVDRFRQWUROHVDQLWiULRFRPR
SRUH[HPSORFRPpUFLRGHDOLPHQWRVGHYHPWDPEpPVHDWHUjVUHJUDVHH[LJrQFLDVGD9,6$VLWXDGD
QD UHVSHFWLYD XQLGDGH IHGHUDWLYD HP TXH R HVWDEHOHFLPHQWR VH HQFRQWUD FRPR D QHFHVVLGDGH GH
REWHQomR GH OLFHQFLDPHQWR VDQLWiULR FRQVLVWHQWH QD HPLVVmR GH DOYDUi VDQLWiULR TXH DXWRUL]D VHX
IXQFLRQDPHQWRRXRSHUDomRGHDFRUGRFRPDDWLYLGDGHGHVHQYROYLGD
3DUDDHPLVVmRGRDOYDUiVDQLWiULRVmRUHDOL]DGDVLQVSHo}HVQRORFDOSDUDDQiOLVHGDVFRQGLo}HVGH
DFRQGLFLRQDPHQWRDUPD]HQDPHQWRFRPHUFLDOL]DomRPDQXVHLRWUDQVSRUWHGHSURGXWRVPiTXLQDV
HRX HTXLSDPHQWRV TXH DSUHVHQWHP ULVFRV j VD~GH (VVH DOYDUi VDQLWiULR GHYHUi VHU UHQRYDGR
DQXDOPHQWHPHGLDQWHSDJDPHQWRGHWD[D
,PSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HP UD]mR GD HPHUJrQFLD HP VD~GH S~EOLFD GHFRUUHQWH GR QRYR
&RURQDYtUXV &29,'  HP GLYHUVDV ORFDOLGDGHV IRL HVWHQGLGR R SUD]R GH YDOLGDGH GDV OLFHQoDV
DOYDUiVRXDXWRUL]Do}HVVHQGRWDPEpPDPSOLDGRRSUD]RGHDQiOLVHGRVSURFHVVRVSDUDREWHQomR
HRXUHQRYDomRGHVWDVOLFHQoDVDOYDUiVRXDXWRUL]Do}HV7DPEpPYLVDQGRDSUHYHQomRRFRQWUROH
HDPLWLJDomRGDWUDQVPLVVmRGD&29,'HPGHMXQKRGHR0LQLVWpULRGD6D~GHHGLWRXD
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3RUWDULDQTXHHVWDEHOHFHSURWRFRORVVDQLWiULRVSDUDRIXQFLRQDPHQWRGHPRGRJHUDO
GDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVSDUDWRGRVRVVHWRUHV$LQGDHPkPELWRHVWDGXDOHRXPXQLFLSDOIRUDP
GHWHUPLQDGRVSURWRFRORVVDQLWiULRVHVSHFtILFRVDGHSHQGHUGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
&DVRDVORMDVRXRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRYLROHPRXGHL[HPGHFXPSULUUHIHULGDVQRUPDVRXQmR
REWHQKDPRXUHQRYHPDVVXDVOLFHQoDVRXDXWRUL]Do}HVRXDLQGDGHL[HPGHFXPSULUDVUHVSHFWLYDV
FRQGLFLRQDQWHVGHYDOLGDGHSRGHUmRLQFRUUHUHPSHQDOLGDGHVWDLVFRPRDVSUHYLVWDVQD/HLQ
GH  GH DJRVWR GH  ³/HL Q ´  DGYHUWrQFLD PXOWD DWp 5  SRGHQGR
LQFLGLUHPGREURHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD DSUHHQVmRGHSURGXWRLQXWLOL]DomRGHSURGXWRLQWHUGLomR
GHSURGXWRVXVSHQVmRGHYHQGDVHRXIDEULFDomRGHSURGXWRFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHSURGXWR
LQWHUGLomRSDUFLDORXWRWDOGRHVWDEHOHFLPHQWREHPFRPRRXWUDVSHQDOLGDGHVHVSHFtILFDVSUHYLVWDV
HPOHJLVODo}HVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV
3RUILPRXWUDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSRUDOJXPDVGDVILOLDLVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRPDVQmRVH
OLPLWDQGRDRDUPD]HQDPHQWRHFRPHUFLDOL]DomRGHFRVPpWLFRVWDPEpPHVWmRVXMHLWDVDRUHJLVWUR
ILVFDOL]DomR HRX REWHQomR GH OLFHQoDV SHUDQWH DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO FRPSHWHQWH WDLV FRPR
&RQVHOKRV3URILVVLRQDLV EHPFRPRjDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVHPOHJLVODo}HVHVSHFtILFDV
IHGHUDLVHVWDGXDLVHRXPXQLFLSDLV 
LY 

5HJXODPHQWDomRGHSURGXWRVGHRULJHPDQLPDO

'HQWUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHQFRQWUDVHDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHRULJHPDQLPDO$V
/HLV)HGHUDLVQGHGHGH]HPEURGHHQGHGHQRYHPEURGHGLVS}HP
VREUHDVUHJUDVGHLQVSHomRLQGXVWULDOHVDQLWiULDGHVWHWLSRGHSURGXWR1HVWHVWHUPRVDVDWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDVSRUDOJXPDVGDVILOLDLVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDDWXDomRFRPR
HQWUHSRVWR GH FDUQH OHLWH SHVFDGRV RYRV PHO H GHULYDGRV WDPEpP HVWmR VXMHLWDV DR UHJLVWUR
ILVFDOL]DomRHRXREWHQomRGHOLFHQoDVSHUDQWHDXWRULGDGHJRYHUQDPHQWDOFRPSHWHQWH SRUH[HPSOR
0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD6HFUHWDULDVRX'HSDUWDPHQWRVGH$JULFXOWXUDGRV(VWDGRV6HFUHWDULDVRX
'HSDUWDPHQWRVGH$JULFXOWXUDGRV0XQLFtSLRVÏUJmRVGHVD~GHS~EOLFDGRV(VWDGRV EHPFRPRj
DSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVHPOHJLVODo}HVHVSHFtILFDV
&DVRD&RPSDQKLDLQFRUUDHPDOJXPDLQIUDomRjOHJLVODomRUHIHUHQWHDRVSURGXWRVGHRULJHPDQLPDO
FRPRSRUH[HPSORRIXQFLRQDPHQWRVHPRUHJLVWURMXQWRDRyUJmRFRPSHWHQWHSRGHUiHVWDUVXMHLWD
jV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV L  DGYHUWrQFLD LL  PXOWD YDORU D GHSHQGHU GD JUDYLGDGH GD LQIUDomR
FRPHWLGD  LLL DSUHHQVmRGHPDWpULDSULPDHSURGXWRDFDEDGR LY VXVSHQVmR Y LPSHGLPHQWRRX
LQWHUGLomRWHPSRUiULDRXGHILQLWLYDGHIXQFLRQDPHQWRRXFDVVDomRRXFDQFHODPHQWRGRUHJLVWUR
Y 

/LFHQoDVH$XWRUL]Do}HV$PELHQWDLV

$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH GHOLQHDGD QD /HL )HGHUDO Q  GHWHUPLQD TXH D
LQVWDODomR RSHUDomR PRGLILFDomR RX DPSOLDomR GH HPSUHHQGLPHQWRV FRQVLGHUDGRV HIHWLYD RX
SRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHVTXHVHXWLOL]HPGHUHFXUVRVQDWXUDLVRXTXHGHTXDOTXHUIRUPDFDXVHP
GHJUDGDomR GR PHLR DPELHQWH HVWi FRQGLFLRQDGD DR SUpYLR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO $WLYLGDGHV
VXMHLWDVRXQmRDOLFHQFLDPHQWRDGHSHQGHUGHSURGXWRVTXHXWLOL]HPHGHSHFXOLDULGDGHVDVVRFLDGDV
DR SURFHVVR SURGXWLYRDWLYLGDGHV WDPEpP SRGHP HVWDU VXMHLWDV D UHJLVWURV DGLFLRQDLV SHUDQWH
DXWRULGDGHVGHFRQWUROHHILVFDOL]DomRDPELHQWDOGHPHVPRRXGLVWLQWRQtYHOKLHUiUTXLFRGDDXWRULGDGH
UHVSRQViYHOSHOROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
$VORMDVGD&RPSDQKLDHVHXVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHVWmRVXMHLWRVDUHJXODPHQWRVHH[LJrQFLDVGH
OLFHQFLDPHQWRHFRQWUROHHUHJLVWURDPELHQWDOIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV
2SURFHGLPHQWRGHREWHQomRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOID]VHQHFHVViULRWDQWRSDUDDVIDVHVGH
ORFDOL]DomRRSHUDomRHLPSODQWDomRLQLFLDOGRHPSUHHQGLPHQWRFRPRQDVDPSOLDo}HVQHOHSURFHGLGDV
VHQGRTXHDVOLFHQoDVFRQFHGLGDVSUHFLVDPVHUSHULRGLFDPHQWHUHQRYDGDV1RFDVRGDVOLFHQoDVGH
RSHUDomRD5HVROXomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH ³&21$0$´ QGHWHUPLQD
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TXHVXDUHQRYDomRGHYHVHUVROLFLWDGDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVGDGDWDGDH[SLUDomR
GHVHXSUD]RGHYDOLGDGHSDUDTXHDYLJrQFLDGRGRFXPHQWRHFRQVHTXHQWHPHQWHDUHJXODULGDGHGDV
RSHUDo}HVGRHPSUHHQGLPHQWROLFHQFLDGRILTXHPDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGDDWpDPDQLIHVWDomR
GHILQLWLYDGRyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWHDFHUFDGRSHGLGRGHUHYDOLGDomR1RSHUtRGRGDSDQGHPLD
GH&29,'DOJXQVyUJmRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVHGLWDUDPQRUPDVDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDQGR
RSUD]RGHYDOLGDGHGDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVPDVLVVRQmRVLJQLILFDTXHRVSUD]RVGH
UHTXHULPHQWR GH UHQRYDomR QmR GHYDP VHU WHPSHVWLYDPHQWH IRUPDOL]DGRV SDUD DVVHJXUDU D
UHJXODULGDGH GDV RSHUDo}HV FDVR DV UHQRYDo}HV QmR RFRUUDP DWp R HQFHUUDPHQWR GH GLWDV
SURUURJDo}HV
$ILVFDOL]DomRDPELHQWDOpUHDOL]DGDSRUyUJmRVHDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHPLPSRUVDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVHPFDVRGHLQREVHUYkQFLDGDOHJLVODomRDSOLFiYHO$VVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVYmRGHVGH
VLPSOHVDGYHUWrQFLDDWpPXOWDVHPEDUJRVRXSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHV
3DUD RV HPSUHHQGLPHQWRV GH LPSDFWR DPELHQWDO UHJLRQDO H GHPDLVSRVVLELOLGDGHV SUHYLVWDV QD /HL
&RPSOHPHQWDUQDFRPSHWrQFLDSDUDOLFHQFLDUpDWULEXtGDDR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR
$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV ³,%$0$´ 1RVGHPDLVFDVRVFRPH[FHomRGDTXHOHV
FRPLPSDFWRORFDOFXMDFRPSHWrQFLDpPXQLFLSDODFRPSHWrQFLDpGRVyUJmRVDPELHQWDLVHVWDGXDLV
SDUD D DQiOLVH GDV DWLYLGDGHV H HPLVVmR GH OLFHQoDV DPELHQWDLV EHP FRPR D LPSRVLomR GH
FRQGLFLRQDQWHVUHVWULo}HVHPHGLGDVGHFRQWUROHGHSROXLomRSHUWLQHQWHV
2SURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOFRPSUHHQGHXPVLVWHPDWULIiVLFRQRTXDOFDGDOLFHQoDUHVWD
FRQGLFLRQDGDjHPLVVmRGHVXDSUHFHGHQWH L /LFHQoD3UpYLD± /3 FRQFHGLGDQDIDVHSUHOLPLQDU
GH SODQHMDPHQWR GR HPSUHHQGLPHQWR RX DWLYLGDGH DSURYDQGR VXD ORFDOL]DomR H FRQFHSomR LL 
/LFHQoDGH,QVWDODomR /, TXHDXWRUL]DDLQVWDODomRGRHPSUHHQGLPHQWRH LLL /LFHQoDGH2SHUDomR
/2  TXH DXWRUL]D D HIHWLYD RSHUDomR GR HPSUHHQGLPHQWR &DGD XPD GHVWDV OLFHQoDV p HPLWLGD
FRQIRUPH D IDVH HP TXH VH HQFRQWUD D LPSODQWDomR GR HPSUHHQGLPHQWR H D PDQXWHQomR GH VXD
YDOLGDGHGHSHQGHGRFXPSULPHQWRGDVFRQGLFLRQDQWHVTXHIRUHPHVWDEHOHFLGDVSHORyUJmRDPELHQWDO
OLFHQFLDGRU
$DXVrQFLDGHOLFHQoDDPELHQWDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDDWLYLGDGHHVWDURXQmRFDXVDQGRGDQRV
HIHWLYRVDRPHLRDPELHQWHFDUDFWHUL]DDSUiWLFDGHFULPHDPELHQWDOVXMHLWDRLQIUDWRUDSHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPRPXOWDVHLQWHUGLomRGHVXDVDWLYLGDGHVEHPFRPRDRGHYHUGHUHSDUDU
HRX LQGHQL]DU HYHQWXDLV GDQRV FDXVDGRV $ &RPSDQKLD WDPEpP HVWDUi H[SRVWD HP WDLV
FLUFXQVWkQFLDVDULVFRVGHLPDJHP
3RUWDQWR TXDQGR REULJDWyULD D DXVrQFLD GH OLFHQoD DPELHQWDO RX R GHVFXPSULPHQWR GH VXDV
FRQGLFLRQDQWHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDDWLYLGDGHHVWDURXQmRFDXVDQGRGDQRVHIHWLYRVDRPHLR
DPELHQWH VXMHLWD R HPSUHHQGHGRU D VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV TXH SRGHP FXOPLQDU HP PXOWDV GH
5D5GHDFRUGRFRPDOHJLVODomRIHGHUDODOpPGHUHVSRQVDELOL]DomRQDV
HVIHUDVFULPLQDOHFtYHO,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVPXOWDVGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVDLQGDSHQDOLGDGHV
GHHPEDUJRVXVSHQVmRWRWDORXSDUFLDOGDVDWLYLGDGHVGHPROLomRDOpPGRGHYHUGHUHSDUDUHRX
LQGHQL]DU TXDLVTXHU GDQRV DR PHLR DPELHQWH H D WHUFHLURV DIHWDGRV SHOD DWLYLGDGH GHQWUHRXWUDV
1RWHVH TXH HVVDV SHQDOLGDGHV WDPEpP VmR DSOLFiYHLV FDVR R HPSUHHQGHGRU GHL[H GH DWHQGHU jV
FRQGLFLRQDQWHVHVWDEHOHFLGDVQDVUHVSHFWLYDVOLFHQoDVDPELHQWDLV
(YHQWXDLVGHPRUDVRXLQGHIHULPHQWRVSRUSDUWHGRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHVQDHPLVVmRRX
UHQRYDomR GHVVDV OLFHQoDV DVVLP FRPR R SHGLGR LQWHPSHVWLYR GH VXD UHQRYDomR H D HYHQWXDO
LPSRVVLELOLGDGHGHDWHQGHUjVH[LJrQFLDVHVWDEHOHFLGDVSRUyUJmRVDPELHQWDLVQRFXUVRGRSURFHVVR
GHOLFHQFLDPHQWRSRGHUmRSUHMXGLFDURXPHVPRLPSHGLUFRQIRUPHRFDVRDLQVWDODomRHRSHUDomR
UHJXODUGHVVHVHPSUHHQGLPHQWRV
$ &RPSDQKLD SRGH QmR GHWHU WRGDV DV OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV H UHJLVWURV DPELHQWDLV DSOLFiYHLV H
QHFHVViULRVjH[HFXomRGHVXDVDWLYLGDGHV$GHPDLVD&RPSDQKLDWDPEpPUHTXHUHXDUHQRYDomRGH
DOJXPDVGHVVDVOLFHQoDVGHIRUPDLQWHPSHVWLYD$PEDVDVVLWXDo}HVSRGHPH[SRUD&RPSDQKLDD
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VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVEHPFRPRDRGHYHUGHUHSDUDUHRXLQGHQL]DUGDQRVFDXVDGRV
DRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURV
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWRGRVRVVHXVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRLQFOXLQGRRVUHVSRQViYHLV
SHODGHVWLQDomRRXGLVSRVLomRILQDODGHTXDGDGRVUHVtGXRVHUHMHLWRVJHUDGRVGHWHQKDPHPDQWHQKDP
YLJHQWHVDVGHYLGDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVQHFHVViULDVDRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
RXVHPSUHH[HUoDPVXDVDWLYLGDGHVHPHVWULWDFRQVRQkQFLDFRPWDLVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
YL 

(FRPPHUFH

1RVVR QHJyFLR GH HFRPPHUFH HVWi VXMHLWR D XP Q~PHUR GH OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV jV
FRPSDQKLDVTXHID]HPQHJyFLRVQDLQWHUQHWPXLWRVGRVTXDLVDLQGDHVWmRHYROXLQGRHSRGHULDPVHU
LQWHUSUHWDGRVGHIRUPDTXHSRVVDPLPSDFWDRQRVVRQHJyFLRDH[HPSORGDVQRYDVUHJUDVGR%DQFR
&HQWUDO TXH SDVVRX D FRQVLGHUDU DOJXQV RSHUDGRUHV GH PDUNHWSODFH FRPR VXEFUHGHQFLDGRUHV H
SRUWDQWR VXMHLWRV D UHJUDV HVSHFtILFDV (PERUD VHMD GLItFLO DSXUDU SOHQDPHQWH HP TXH PHGLGD RV
QRYRVGHVHQYROYLPHQWRVQRFDPSRMXUtGLFRDIHWDUmRQRVVRVQHJyFLRVKiXPDWHQGrQFLDQRVHQWLGR
GRDXPHQWRQDSURWHomRGDSULYDFLGDGHGHGDGRVGRFRQVXPLGRUFRPRD/HL*HUDOGH3URWHomRGH
'DGRV Q  SXEOLFDGD HP  GH DJRVWR GH  H TXH HQWUDUi HP YLJRU  PHVHV DSyV D
SXEOLFDomR e SRVVtYHO TXH UHJXODPHQWRV H OHLV JHUDLV GH QHJyFLRV RX DTXHOHV TXH UHJHP
HVSHFLILFDPHQWHD,QWHUQHWRXHFRPPHUFHSRVVDPVHULQWHUSUHWDGRVHDSOLFDGRVGHXPDIRUPDTXH
SRVVDPYLUDFRORFDUUHVWULo}HVVREUHDFRQGXomRGRVQRVVRVQHJyFLRV
YLL 

5HJXODPHQWDomRUHODWLYDjSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRV

$VOHLVVREUHSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVWrPHYROXtGRQRV~OWLPRVDQRVGHPRGRDHVWDEHOHFHU
UHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRVGDGRVSHVVRDLVSRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV
2VGLUHLWRVjLQWLPLGDGHHjYLGDSULYDGDVmRJHQHULFDPHQWHDVVHJXUDGRVSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
%UDVLOHLUD   H SHOR &yGLJR &LYLO   PDV QD DXVrQFLDGH UHJUDV PDLV HVSHFtILFDV VREUH R
WHPDDOHJLWLPLGDGHGDVSUiWLFDVHQYROYHQGRRXVRGH'DGRV3HVVRDLVIRLKLVWRULFDPHQWHDYDOLDGD
GHIRUPDFDVXtVWLFDSHORMXGLFLiULR2&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ QDGpFDGD
GHSURFXURXWUD]HUFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRVSDUDDDEHUWXUDGHEDQFRVGHGDGRVGHFRQVXPLGRUHV
HFDGDVWURGHPDXVSDJDGRUHV&RPDHYROXomRGDWHFQRORJLDGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRVD/HLGR
&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DSURYDGDHPWDPEpPWHYHFRPRREMHWLYRHVWDEHOHFHUUHJUDV
HVSHFtILFDV SDUD D FULDomR GH EDQFRV GH GDGRV GH ERQV SDJDGRUHV $ /HL GR &DGDVWUR 3RVLWLYR IRL
UHFHQWHPHQWHDOWHUDGDHPDEULOGHSDUDGHWHUPLQDUDDGHVmRDXWRPiWLFDGHLQGLYtGXRVDRV
EDQFRVGHGDGRVGRVLVWHPDGR&DGDVWUR3RVLWLYRFRPRSomRGHVROLFLWDUVXDH[FOXVmR20DUFR&LYLO
GD ,QWHUQHW /HL Q   DSURYDGR HP  WDPEpP WHYH FRPR REMHWLYR UHJXODU R XVR H
WUDWDPHQWRGHGDGRVFROHWDGRVSRUPHLRGDLQWHUQHW
$VVLPDWpDJRVWRGHTXDQGRIRLDSURYDGDD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ
³/*3'´ DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRXVRGH'DGRV3HVVRDLVHUDPUHJXODGDVSRUDOJXPDVQRUPDV
HVSDUVDVHVHWRULDLVDSHQDV1RFRQWH[WRGDSDQGHPLDGR&RYLGHPGHMXQKRGHIRL
VDQFLRQDGD D /HL  TXH HQWUH RXWUDV PHGLGDV DGLRX D DSOLFDELOLGDGH GDV VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQD/*3'SDUDGHDJRVWRGH(PSDUDOHORD0HGLGD3URYLVyULDQ
HGLWDGDHPDEULOGHVWHDQRDGLDULDDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'SDUDGHPDLRGH
$SyVYRWDomRGR6HQDGR)HGHUDOQRGLDGHDJRVWRRDUWLJRTXHDGLDYDDHQWUDGDHPYLJRUGD
/*3'SDUDRGLDGHPDLRGHIRLFRQVLGHUDGRFRPRQmRHVFULWR1HVVHVHQWLGRD/*3'HQWUDUi
HP YLJRU DSyV D VDQomRYHWR GR 3URMHWR GH /HL GH &RQYHUVmR UHIHUHQWH j 03 TXH HQGHUHoDYD R
DGLDPHQWR GD OHL GH DFRUGR FRP R DUW    GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO 2 3URMHWR GH /HL Mi IRL
UHFHELGRSHOD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDLQLFLDQGRRSUD]RGHFRQWDJHPGHGLDV~WHLVSDUDDVDQomR
RXYHWR,VVRVLJQLILFDTXHD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDWHUiDWpRGLDGHVHWHPEURSDUDDQDOLVDUD
TXHVWmRHD/*3'GHYHUiHQWUDUHPYLJRUQDVHTXrQFLDGDGHFLVmRILQDOGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
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HPUHODomRDR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR
$ /*3' WURX[H XP VLVWHPD GH UHJUDV QRYR FRP UHODomR DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV PDLV
FRPSOHWRHGHDSOLFDomRWUDQVYHUVDODIHWDQGRWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLDLQFOXLQGRDVHPSUHVDV
TXHWUDWDPXPPDLRUYROXPHGHGDGRVSHVVRDLVFRPRpRFDVRGD&RPSDQKLDTXHSRVVXLFRQWUDWRV
UHOHYDQWHVHQYROYHQGRRSHUDo}HVFRPRGHDFHVVRHGHHQULTXHFLPHQWRGHEDVHGHGDGRV5HIHULGD
OHLWHPFRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWHGHPDLRUFRQWUROHGRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGH
PDLRUHV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD DV RUJDQL]Do}HV TXH WUDWDP WDLV LQIRUPDo}HV WUD]HQGR QRYDV
REULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDUHGHGHFRQWUDWRVH[WHQVDHQYROYHQGRRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHP
HVSHFLDO FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV SRU PHLR GD GLVSRQLELOL]DomR GH LQIRUPDo}HV FRPR VFRUH GH
FUpGLWRPHGLDQWHFRQVXOWD2VSULQFLSDLVFRQWUDWRVGD&RPSDQKLDHQYROYHPRIRUQHFLPHQWRHDFHVVR
DWDLVLQIRUPDo}HVSDUDILQVGHDX[LOLDUHPGHFLV}HVGHFUpGLWRHDSRLRDQHJyFLRVGHVHXVFOLHQWHV
6REUHRWHPDHPMXOKRGHIRLDSURYDGDD/HLQSRUPHLRGDTXDOVHFULRXD
$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRVTXHpDHQWLGDGHUHVSRQViYHOSRUUHJXODPHQWDUHILVFDOL]DU
DDSOLFDomRGD/*3'HGHPDLVOHLVVREUHSURWHomRGHGDGRVEHPFRPRLPSRUVDQo}HVQDVKLSyWHVHV
GHGHVFXPSULPHQWRGDVUHJUDVHREULJDo}HVOHJDLV
$SyVDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'FDVRDVRSHUDo}HVHRPRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWHMDP
HP GHVFRQIRUPLGDGH FRP DV GLVSRVLo}HV SUHYLVWDV HP UHIHULGD OHL D &RPSDQKLD HVWDUi VXMHLWD jV
VHJXLQWHVSHQDOLGDGHV D DGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV
E PXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDRXGRJUXSRREVHUYDGRROLPLWHGH5PLOK}HV
SRULQIUDomR F SXEOLFL]DomRGDLQIUDomRDSyVGHYLGDPHQWHDSXUDGDHFRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLD
G EORTXHLRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRDWpDVXDUHJXODUL]DomRH H HOLPLQDomR
GRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomR
$ UHLQFLGrQFLD SRGHUi DFDUUHWDU DLQGD VDQo}HV PDLV VHYHUDV j &RPSDQKLD FRPR D  VXVSHQVmR
SDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH
VHLV PHVHVSURUURJiYHLVDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGH E VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRH F SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDV
DWUDWDPHQWRGHGDGRV
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGHUi VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX
FROHWLYRVFDXVDGRVSRUHODHVHUFRQVLGHUDGDVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLV
LQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVFDXVDGRVSRUVXDVVXEVLGLiULDVGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
HVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOSRGHPDFDUUHWDUPXOWDVHOHYDGDVGLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDR
PHUFDGRHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDEDVHHDWpDVXVSHQVmRGHVXDVDWLYLGDGHVRTXHSRGHUi
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHVXDUHSXWDomRHVHXVUHVXOWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHVXDVDo}HV
$OpP GLVVRDV DOWHUDo}HVD OHLGR &DGDVWUR 3RVLWLYRHQWUDUDP HP YLJRU HP GH MXOKR GH  H
SRVWHULRUPHQWHIRLUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQHD5HVROXomR&01Q
2'HFUHWRQGLVFLSOLQDDIRUPDomRHDFRQVXOWDDEDQFRVGHGDGRVFRPLQIRUPDo}HVGH
DGLPSOHPHQWRGHSHVVRDVQDWXUDLVRXGHSHVVRDVMXUtGLFDVSDUDIRUPDomRGHKLVWyULFRGHFUpGLWR
1HVVHVHQWLGRWDOGHFUHWRFULDUHTXLVLWRVPtQLPRVSDUDDFULDomRGRVJHVWRUHVGHEDQFRVGHGDGRV
JUXSRGRTXDOD&RPSDQKLDID]SDUWHWDLVFRPRSDWULP{QLROtTXLGRPtQLPRHQWUHRXWURV
3RUFRQWDGHVWHGHFUHWRKiXPDVpULHGHSURFHGLPHQWRVTXHGHYHUmRVHUDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLD
QRFDVRGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDWDLVFRPR L FRPXQLFDomRGRIDWR D j$XWRULGDGH1DFLRQDOGH
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3URWHomR GH 'DGRV QD KLSyWHVH GH RFRUUrQFLD TXH HQYROYD R IRUQHFLPHQWR GH GDGRV GH SHVVRDV
QDWXUDLV E DR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOQDKLSyWHVHGHRFRUUrQFLDTXHHQYROYDRIRUQHFLPHQWRGH
GDGRV SUHVWDGRV SRU LQVWLWXLo}HV DXWRUL]DGDV D IXQFLRQDU SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H F  j
6HFUHWDULD 1DFLRQDO GR &RQVXPLGRU GR 0LQLVWpULR GD -XVWLoD H 6HJXUDQoD 3~EOLFD QD KLSyWHVH GH
RFRUUrQFLDTXHHQYROYDRIRUQHFLPHQWRGHGDGRVGHFRQVXPLGRUHV
7DLVLQFLGHQWHVGHYHUmRVHUFRPXQLFDGRVHPDWpGRLVGLDV~WHLVFRQWDGRGDGDWDGRFRQKHFLPHQWR
GR LQFLGHQWH H GHYHUi PHQFLRQDU QR PtQLPR L  D GHVFULomR GD QDWXUH]D GRV GDGRV SHVVRDLV
DIHWDGRV LL  DV LQIRUPDo}HV VREUH RV FDGDVWUDGRV HQYROYLGRV LLL  D LQGLFDomR GDV PHGLGDV GH
VHJXUDQoDXWLOL]DGDVSDUDDSURWHomRGRVGDGRVLQFOXVLYHRVSURFHGLPHQWRVGHHQFULSWDomR LY RV
ULVFRVUHODFLRQDGRVDRLQFLGHQWHH Y DVPHGLGDVTXHIRUDPRXTXHVHUmRDGRWDGDVSDUDUHYHUWHURX
PLWLJDURVHIHLWRVGRSUHMXt]R
$SyVDFRPXQLFDomRVHUiDYDOLDGDHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGHD&RPSDQKLDFRPSURYDUTXHDGRWRXDV
PHGLGDVWpFQLFDVDGHTXDGDVSDUDWRUQDURVGDGRVSHVVRDLVDIHWDGRVLQLQWHOLJtYHLVSDUDWHUFHLURVQmR
DXWRUL]DGRV D DFHVViORV VHP SUHMXt]R GH FRPXQLFDU REULJDWyULD H SURQWDPHQWH DRV FDGDVWUDGRV
DIHWDGRVSHORLQFLGHQWHGHVHJXUDQoD
E 
SROtWLFD DPELHQWDO GD &RPSDQKLD H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD
UHJXODomRDPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRD
SDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$LQGDTXHVXDVDWLYLGDGHVQmRFDXVHPLPSDFWRVQHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVDRPHLRDPELHQWHR*UXSR
0DWHXVWHPGHVHQYROYLGRSUiWLFDVGHFRQVHUYDomRHFRQVFLHQWL]DomRDPELHQWDO7RGDYLDDWpDGDWD
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R *UXSR 0DWHXV QmR KDYLD DGHULGR D SDGU}HV LQWHUQDFLRQDLV GH
SURWHomRDPELHQWDO
2*UXSR0DWHXVFXPSUHDOHJLVODomRDPELHQWDOYLJHQWHH[LJLQGRGHVHXVSDUFHLURVHIRUQHFHGRUHV
HVVH PHVPR SULQFtSLR 0DQWpP QR kPELWR GH VXD SODWDIRUPD GH JHVWmR GD VXVWHQWDELOLGDGH
IHUUDPHQWDVHFRQWUROHVTXHYLVDPPLWLJDUULVFRVDPELHQWDLVQDVVXDVDWLYLGDGHVGHDFRUGRFRPVXDV
GLUHWUL]HVPXQGLDLVSDUDRWHPDHGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRYLJHQWH


5HVSRQVDELOL]DomR$PELHQWDO

2 FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR DPELHQWDO p ILVFDOL]DGR SRU yUJmRV H DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV H
HYHQWXDOLQREVHUYkQFLDGDVQRUPDVSRGHVXMHLWDUDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVVDQo}HVFULPLQDLVDOpP
GDREULJDomRGHUHSDUDUHRXLQGHQL]DURVGDQRVTXHHYHQWXDOPHQWHWHQKDPVLGRFDXVDGRVDRPHLR
DPELHQWHHRXDWHUFHLURV
&DVRD&RPSDQKLDRXDOJXPDGHVXDVVXEVLGLiULDVFDXVHPRXGHRXWUDIRUPDVHMDPFRQVLGHUDGDV
UHVSRQViYHLVSRUDOJXPGDQRRXLOtFLWRDPELHQWDOD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPHIHLWRDGYHUVRHP
VHXVUHVXOWDGRVHQHJyFLRVLQFOXVLYHHPDVSHFWRVUHSXWDFLRQDLV
L 

5HVSRQVDELOLGDGH$GPLQLVWUDWLYD$PELHQWDO

1R TXH VH UHIHUH j UHVSRQVDELOLGDGH DGPLQLVWUDWLYD SUHYLVWD JHQHULFDPHQWH SHOD /HL )HGHUDO Q
HUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR)HGHUDOQWRGDDomRRXRPLVVmRTXHYLROHDV
UHJUDVMXUtGLFDVGHXVRJR]RSURPRomRSURWHomRHUHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWHpFRQVLGHUDGD
LQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO$UHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDGHFRUUHGHXPDDomRRXRPLVVmR
GR DJHQWH TXH LPSRUWH QD YLRODomR GH TXDOTXHU QRUPD GH SUHVHUYDomR SURWHomR RX
UHJXODPHQWDomRGRPHLRDPELHQWHHWDOFRPRDUHVSRQVDELOLGDGHSHQDOGHSHQGHGDYHULILFDomRGH
FXOSDRXGRORSDUDVXDFDUDFWHUL]DomRQRVWHUPRVGDUHFHQWHMXULVSUXGrQFLDGR6XSHULRU7ULEXQDOGH
-XVWLoD
$VVDQo}HVDVHUHPDSOLFDGDVjVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVSHORFRPHWLPHQWRGHHYHQWXDOLQIUDomR
DGPLQLVWUDWLYD SRGHP LQFOXLU DGYHUWrQFLD PXOWDV LQXWLOL]DomR GR SURGXWR VXVSHQVmR GH YHQGD H
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IDEULFDomRGRSURGXWRHPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGHGHPROLomRGHREUDVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDO
GHDWLYLGDGHVDOpPGDVVDQo}HVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRTXHHQYROYHPDVXVSHQVmRGHUHJLVWUROLFHQoD
RX DXWRUL]DomR SHUGD RX VXVSHQVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV H FDQFHODPHQWR RX LQWHUUXSomR GH
SDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVSRUEDQFRVHVWDWDLVDOpPGHSURLELomRGHVHUFRQWUDWDGR
SRUHQWHVS~EOLFRV
LL 

5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO$PELHQWDO

1DHVIHUDFLYLODOHJLVODomRDPELHQWDOGHOLQHDGDSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHDGRWDR
UHJLPH GD UHVSRQVDELOLGDGH REMHWLYD RX VHMD R SROXLGRU VHUi UHVSRQViYHO SHOD UHSDUDomR RX
LQGHQL]DomR GRV GDQRV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH H D WHUFHLURV DIHWDGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
H[LVWrQFLDGHFXOSD$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRUGDQRVDRPHLRDPELHQWHSRGHUiDOFDQoDUWDQWRR
SROXLGRUGLUHWRFRPRRSROXLGRULQGLUHWRGHPRGRTXHRVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSRUWHUFHLURV
TXHYHQKDPRVDFRQWUDWDUSRGHUmRGDUHQVHMRjQRVVDREULJDomRGHRVUHSDUDUHRXLQGHQL]DU,VWR
VLJQLILFDTXHDREULJDomRGHUHSDUDUHRXLQGHQL]DUDGHJUDGDomRFDXVDGDSRGHUiDIHWDUWRGRVRV
HQYROYLGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRPSURYDomRGHFXOSDGRVDJHQWHV

LLL 

5HVSRQVDELOLGDGH&ULPLQDO

1DHVIHUDFULPLQDOD/HL)HGHUDOQ /HLGH&ULPHV$PELHQWDLV VXMHLWDDRVVHXVHIHLWRV
TXDOTXHU SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD TXH FRQFRUUHU SDUD D SUiWLFD GH FHUWDV FRQGXWDV FRQVLGHUDGDV
OHVLYDVDRPHLRDPELHQWHVHQGRQHFHVViULDDFRPSURYDomRGHGROR LQWHQomR RXFXOSD QHJOLJrQFLD
LPSUXGrQFLDRXLPSHUtFLD $UHVSRQVDELOLGDGHGDSHVVRDMXUtGLFDQmRH[FOXLDUHVSRQVDELOLGDGHGDV
SHVVRDVItVLFDVDXWRUDVFRDXWRUDVRXSDUWtFLSHVUHVXOWDQGRQDH[WHQVmRGDUHVSRQVDELOLGDGHGHWDLV
DWRV DRV PHPEURV GDV SHVVRDV MXUtGLFDV TXH WHQKDP SDUWLFLSDGR GH WDLV GHFLV}HV RX WHQKDP VH
RPLWLGRTXDQGRSRGHULDPHYLWDURVSUHMXt]RVGHODVDGYLQGRV

(PUHODomRjVSHVVRDVMXUtGLFDVD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSUHYrDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVGHIRUPD
LVRODGDFXPXODWLYDRXDOWHUQDWLYDPXOWDSHQDVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRV WDLVFRPRVXVSHQVmRSDUFLDO
RX WRWDO GH DWLYLGDGHV LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR REUD RX DWLYLGDGH SURLELomR GH
FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR EHP FRPR GHOH REWHU VXEVtGLRV VXEYHQo}HV RX GRDo}HV  HRX
SUHVWDomR GH VHUYLoRV j FRPXQLGDGH WDLV FRPR FXVWHLR GH SURJUDPDV H GH SURMHWRV DPELHQWDLV
H[HFXomR GH REUDV GH UHFXSHUDomR GH iUHDV GHJUDGDGDV PDQXWHQomR GH HVSDoRV S~EOLFRV H
FRQWULEXLo}HVDHQWLGDGHVDPELHQWDLVRXFXOWXUDLVS~EOLFDV 




ÈUHDV&RQWDPLQDGDV

$VFRQWDPLQDo}HVGHVRORHRXiJXDVUHSUHVHQWDPSDVVLYRVDPELHQWDLVTXHGHYHPVHUDGPLQLVWUDGRV
FRP FDXWHODXPD YH] TXH D SUHWHQVmR UHSDUDWyULD GR GDQR DPELHQWDO p LPSUHVFULWtYHO RX VHMDD
UHVSRQVDELOLGDGHSRUGDQRDPELHQWDOQmRVHH[WLQJXHSRUGHFXUVRGHSUD]RHWDPSRXFRSHODVXFHVVmR
LQWHUSDUWHV

6mR FRQVLGHUDGDV iUHDV FRQWDPLQDGDV DTXHODV TXH FRQWHQKDP TXDQWLGDGHV RX FRQFHQWUDo}HV GH
TXDLVTXHU VXEVWkQFLDV RX UHVtGXRV HP FRQGLo}HV TXH FDXVHP RX SRVVDP FDXVDU GDQRV j VD~GH
KXPDQD DR PHLR DPELHQWH RX D RXWUR EHP D SURWHJHU $ GHWHFomR GH FRQWDPLQDomR H[LJH
SURYLGrQFLDVSRUSDUWHGRVDJHQWHVJRYHUQDPHQWDLVGDVHQWLGDGHVFDXVDGRUDVGRGDQRDPELHQWDOH
GRV SURSULHWiULRV HQYROYLGRV 1HVVH VHQWLGR GHYHUmR VHU DSOLFDGDV PHGLGDV FRUUHWLYDV YLVDQGR
HVWDEHOHFHUQtYHLVGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHLVFRPXPGHWHUPLQDGRXVRIXWXUR
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(PkPELWRIHGHUDOD5HVROXomRQGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH ³&21$0$´ 
GLVS}HVREUHFULWpULRVHYDORUHVRULHQWDGRUHVGHTXDOLGDGHGRVRORTXDQWRjSUHVHQoDGHVXEVWkQFLDV
TXtPLFDV H HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV SDUD R JHUHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH iUHDV FRQWDPLQDGDV HP
GHFRUUrQFLDGHDWLYLGDGHVDQWUySLFDV

&DXVDUSROXLomRGHTXDOTXHUQDWXUH]DHPQtYHLVWDLVTXHUHVXOWHPRXSRVVDPUHVXOWDUHPGDQRVj
VD~GH KXPDQD RX TXH SURYRTXHP D PRUWDQGDGH GH DQLPDLV RX D GHVWUXLomR VLJQLILFDWLYD GD
ELRGLYHUVLGDGH FDUDFWHUL]D LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD SDVVtYHO GH PXOWD GH 5  D
5 QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD DOpP GH FULPH DPELHQWDO H GD REULJDomR GH UHSDUDU R
PHLRDPELHQWH

6HQGRSURSULHWiULDRXSRVVXLGRUDGHLPyYHOQRTXDOKiLGHQWLILFDomRGHFRQWDPLQDomRGHVRORHiJXD
VXEWHUUkQHDD&RPSDQKLDSRGHUiLQFRUUHUQDUHVSRQVDELOLGDGHSDUDUHPHGLDomRGHWDOFRQWDPLQDomR
HHPDUFDUFRPFXVWRVHQYROYLGRVYLVWRTXHDOHJLVODomRDPELHQWDOGHWHUPLQDTXHRSURSULHWiULRHRX
SRVVXLGRU GHEHP LPyYHOTXH VHHQFRQWUH HPiUHDFRP FRQWDPLQDomR DPELHQWDO HRX HP FHUWRV
FDVRVTXHPGDiUHDVHEHQHILFLDUSRGHUiLQGHSHQGHQWHPHQWHGHWHUVLGRRXQmRRHIHWLYRFDXVDGRU
VHUUHVSRQVDELOL]DGRHFRPSHOLGRDUHDOL]DUDUHPHGLDomRHUHFXSHUDomRGRVGDQRVDVVRFLDGRVWDQWR
SRUSDUWHGHyUJmRVDPELHQWDLVTXDQWRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GH
FXPSULUFRPVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVSRGHPVHWRUQDUDOYRGHSURFHVVRVGHUHPHGLDomRSHUDQWHRV
yUJmRV FRPSHWHQWHV H DLQGD SRGH VHU FRQVLGHUDGD REMHWLYDPHQWH UHVSRQViYHO SHOD VXD LQWHJUDO
UHFXSHUDomR ILFDQGR REULJDGD D SURPRYHU D UHPRomR GH VXEVWkQFLDV QRFLYDV RX Wy[LFDV IRUD GRV
SDUkPHWURVH[LJLGRVSHODOHJLVODomRDSOLFiYHOH[LVWHQWHVHPWDLVSURSULHGDGHV

7DLV SURFHVVRV GH UHPHGLDomR WHQGHP D VH SURORQJDU SRU SHUtRGRV UHOHYDQWHV H SRGHP HQVHMDU R
GHVHPEROVR GH YDORUHV VLJQLILFDWLYRV DWp D FRQFOXVmR GD UHPHGLDomR RV TXDLV SRGHP DIHWDU RV
QHJyFLRVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHLPDJHPGD&RPSDQKLD

$FRQWDPLQDomRWDPEpPH[S}HD&RPSDQKLDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLV




2XWRUJDSDUDFDSWDomRGHiJXDODQoDPHQWRGHHIOXHQWHV

$FDSWDomRHGHULYDomRGHiJXDDVVLPFRPRRGHVFDUWHGHHIOXHQWHVHPFRUSRVKtGULFRVGHSHQGHGH
SUpYLDDXWRUL]DomRGRyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWHGHDFRUGRFRPOHJLVODomRIHGHUDOHHVWDGXDO$
LQWHUYHQomRHPUHFXUVRVKtGULFRVVXSHUILFLDLVRXVXEWHUUkQHRVVHPDUHVSHFWLYDRXWRUJDGHGLUHLWRGH
XVRRXHPGHVDFRUGRFRPDVFRQGLo}HVQHODHVWDEHOHFLGDVSRGHFDUDFWHUL]DULQIUDomRDGPLQLVWUDWLYD
HDFDUUHWDUDDSOLFDomRGHDGYHUWrQFLDPXOWDRXDLQGDRHPEDUJRGDDWLYLGDGH DUWLJRVLQFLVRV,
H9HGD/HL)HGHUDOQGH (PWHVHRLOtFLWRSRGHULDWDPEpPGDURULJHPDULVFRV
FULPLQDLVHDRGHYHUGHUHSDUDURXLQGHQL]DURVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH

$OJXPDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLDFDSWDPiJXDSRUSRoRVDUWHVLDQRVFRQVWUXtGRVQDVGHSHQGrQFLDV
GDV XQLGDGHV H RXWUDV VmR DEDVWHFLGDVSHOR VLVWHPD S~EOLFR GH GLVWULEXLomR GH iJXD H HVJRWR +i
XQLGDGHVGDGD&RPSDQKLDTXHSRVVXHP(VWDo}HVGH7UDWDPHQWRGH(IOXHQWHV ³(7(V´ SDUDWUDWDU
RVHIOXHQWHVGRPpVWLFRVJHUDGRVHPVXDVXQLGDGHV1HPWRGDVDVRXWRUJDVHPLWLGDVHPIDYRUGD
&RPSDQKLD HVWmR YLJHQWHV H D &RPSDQKLD QmR GHWpP WRGDV DV OLFHQoDV DPELHQWDLV DXWRUL]DQGR D
RSHUDomR GDV (7(V IDWRV TXH SRGHP VXMHLWDU D &RPSDQKLD jV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV LQGLFDGDV
DFLPDDOpPGHH[SRVLomRQDHVIHUDFLYLOHFULPLQDOHULVFRVUHSXWDFLRQDLV
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*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVH3ROtWLFDGH/RJtVWLFD5HYHUVD

$/HL)HGHUDOQLQVWLWXLXD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV ³3156´ SDUDYLDELOL]DU
DJHVWmRLQWHJUDGDHRJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOPHQWHDGHTXDGRGHUHVtGXRVVyOLGRVGLVFLSOLQDQGR
DVHJUHJDomRDUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHGHVWLQDomRHGLVSRVLomRILQDODPELHQWDOPHQWHDGHTXDGD
GHVVHVUHVtGXRV

$FRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUGDVHWDSDVGHJHUHQFLDPHQWRGRVUHVtGXRV
VyOLGRVJHUDGRVSHOD&RPSDQKLDQmRDH[LPHGHUHVSRQVDELOLGDGHVREUHWXGRQDHVIHUDFLYLO GHYHU
GHUHSDUDUHLQGHQL]DU FDVRHVVHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRFDXVHPGDQRVDRPHLRDPELHQWHHRXD
WHUFHLURV QR H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV 1HVVHV FDVRV D &RPSDQKLD SRGH VHU FRQVLGHUDGD
VROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOFRPWDLVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSHODUHFRPSRVLomRHRXLQGHQL]DomRGRV
GDQRV FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH H D WHUFHLURV H HP WHVH WDPEpP HVWDULD H[SRVWD QD HVIHUD
DGPLQLVWUDWLYDHFULPLQDODGHSHQGHUGRVHXHQYROYLPHQWRQRVDWRVTXHVWLRQDGRV2GHVFXPSULPHQWR
GHUHJUDVDPELHQWDLVSRUIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRSRGHH[SRUD&RPSDQKLDWDPEpPD
ULVFRVUHSXWDFLRQDLV

$IRUDLVVRDLQREVHUYkQFLDGDVUHJUDVGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVSHODSUySULD&RPSDQKLDSRGH
FDXVDUSROXLomRDPELHQWDOH[SRQGRDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFLYLVHFULPLQDLV

$ 3156 SUHYLX DGHPDLV D REULJDWRULHGDGH GH IDEULFDQWHV LPSRUWDGRUHV GLVWULEXLGRUHV H
FRPHUFLDQWHV GH FHUWRV SURGXWRV HVWUXWXUDUHP H LPSOHPHQWDUHV VLVWHPDV GH ORJtVWLFD UHYHUVD
PHGLDQWH UHWRUQR GRV SURGXWRV DSyV R XVR SHOR FRQVXPLGRU GH IRUPD LQGHSHQGHQWH GR VHUYLoR
S~EOLFRGHOLPSH]DXUEDQD

$WXDOPHQWHD LPSOHPHQWDomR GHVLVWHPDV GH ORJtVWLFD UHYHUVD Mi p RXVH WRUQDUiREULJDWyULD QRV
SUy[LPRV PHVHV HP QtYHO IHGHUDO DRV HQYROYLGRV QD FDGHLD GH yOHRV OXEULILFDQWHV H HPEDODJHQV
SOiVWLFDVGHyOHRVOXEULILFDQWHVOkPSDGDVIOXRUHVFHQWHVGHYDSRUGHVyGLRHPHUF~ULRHPEDODJHQV
HPJHUDOHPEDODJHQVGHDoRSURGXWRVHOHWURHOHWU{QLFRVHVHXVFRPSRQHQWHVPHGLFDPHQWRVSQHXV
LQVHUYtYHLVHPEDODJHQVGHDJURWy[LFRVSLOKDVHEDWHULDV

$&RPSDQKLDGHYHREVHUYDUQRUPDVGHORJtVWLFDUHYHUVDHPQtYHOIHGHUDOHWDPEpPHP(VWDGRVHP
TXHDWXD&DVRGHVFXPSUDDVUHJUDVYLJHQWHVHVWDUiVXMHLWDVREUHWXGRDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
HJLQFOXLQGRGLILFXOGDGHVRXLPSRVVLELOLGDGHGHREWHUOLFHQoDVDPELHQWDLV $&RPSDQKLDQmRSRVVXL
DWXDOPHQWHXPDSROtWLFDGHORJtVWLFDUHYHUVDLPSOHPHQWDGD




ÈUHDV$PELHQWDOPHQWH3URWHJLGDV

$/HL)HGHUDOQGHILQHÈUHDGH3UHVHUYDomR3HUPDQHQWH ³$33´ FRPR³iUHDSURWHJLGD
FREHUWDRXQmRSRUYHJHWDomRQDWLYDFRPDIXQomRDPELHQWDOGHSUHVHUYDURVUHFXUVRVKtGULFRVD
SDLVDJHP D HVWDELOLGDGH JHROyJLFD H D ELRGLYHUVLGDGH IDFLOLWDU R IOX[R JrQLFR GH IDXQD H IORUD
SURWHJHU R VROR H DVVHJXUDU R EHPHVWDU GDV SRSXODo}HV KXPDQDV´ ,QWHUYHQo}HV DQWURSROyJLFDV
QHVVDViUHDVVRPHQWHVmRSHUPLWLGDVHPFDVRVGHXWLOLGDGHS~EOLFDLQWHUHVVHVRFLDOHEDL[RLPSDFWR
DPELHQWDO$GHVSHLWRGHHVVDVKLSyWHVHVHVWDUHPSUHYLVWDVHPOHLRyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
GHYHDQDOLVDURFDVRFRQFUHWRHDGHSHQGHUGDVXDGLVFULFLRQDULHGDGHWpFQLFDSRGHRXQmRHPLWLU
DXWRUL]DomRSDUDLQWHUYHQomRHP$33
,QWHUYHQomRHP$33VHPDDXWRUL]DomRDSOLFiYHOHPLWLGDSHORyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWHpLOtFLWR
DGPLQLVWUDWLYRHSHQDOHSRGHVXMHLWDURLQIUDWRUHQWUHRXWUDVDVDQo}HVFRPRPXOWDVHPEDUJRGD
REUDHDWpGHPROLomRGHFRQVWUXo}HVLUUHJXODUHV1DHVIHUDFLYLOR0LQLVWpULR3~EOLFRSRGHLQVWDXUDU
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LQTXpULWRFLYLOSDUDDSXUDUHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVHP$33RXDMXL]DUDomRFLYLOS~EOLFDEXVFDQGRD
UHSDUDomRHRXLQGHQL]DomRGRVGDQRVFDXVDGRVEHPFRPRGHPROLomRGHFRQVWUXo}HVLUUHJXODUHV
+iUHJLVWURVGDH[LVWrQFLDGH$33HPDOJXQVGRVLPyYHLVRFXSDGRVSHODVXQLGDGHVGD&RPSDQKLD
TXHSRGHQmRGHWHUWRGDVDVDXWRUL]Do}HVDSOLFiYHLVSDUDLQWHUYHQomRQDViUHDVHVWDQGRH[SRVWD
QRVWHUPRVUHIHULGRVDFLPD
F 
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R %UDVLO D SURSULHGDGH GH XPD PDUFD DGTXLUHVH VRPHQWH SRU PHLR GR UHJLVWUR YDOLGDPHQWH
H[SHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR
GH PDUFDV H SDWHQWHV H RXWURV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO VHQGR DVVHJXUDGR DR WLWXODU GH
UHJLVWUR GH PDUFD VHX XVR H[FOXVLYR HP WRGR WHUULWyULR QDFLRQDO SRU XP SUD]R GHWHUPLQDGR GH 
DQRVSDVVtYHOGHVXFHVVLYDVUHQRYDo}HV
'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURRGHSRVLWDQWHWHPDSHQDVXPDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRSDUDXWLOL]DomR
GDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRV(VVDH[SHFWDWLYD
SRGH YLU D QmR VH FRQFUHWL]DU HP GLUHLWR QDV KLSyWHVHV GH L  IDOWD GH SDJDPHQWR GDV WD[DV
UHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR
LLL  QmR FRQWHVWDomR RX QmR FXPSULPHQWR GH H[LJrQFLD IRUPXODGD SHOR yUJmR UHVSRQViYHO SHOR
UHJLVWUR
6RPRVWLWXODUHVHPQRPHSUySULRRXGHQRVVDVVXEVLGLiULDVGHPDUFDVUHJLVWUDGDVHGHSHGLGRV
GHUHJLVWURGHPDUFDMXQWRDR,13,HPGLIHUHQWHVFODVVHVGHVHUYLoRVHSURGXWRVUHODWLYDVjVQRVVDV
DWLYLGDGHVQDVIRUPDVQRPLQDWLYDVHPLVWDLQFOXLQGR³0$7(86´³0$7(86683(50(5&$'26´³0
0$7(86´ ³6+233,1* &(17(5 0$7(86´ ³0,; $7$&$5(-2´ ³%80%$ 0(8 32´ H ³*5832 0
0$7(86´
7DPEpPSRVVXtPRVQRPHVGHGRPtQLRVGHLQWHUQHWGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVHXWLOL]DGRVFRPRFDQDLV
GH LQIRUPDomR DR S~EOLFR LQFOXLQGR RV GRPtQLRVDUPDWHXVFRPEU! JUXSRPDWHXVFRPEU! H
FDQWRGRFKHIFRPEU!
2V QRPHV GH GRPtQLR DUPD]HPPDWHXVFRPEU! H PDWHXVRQOLQHFRPEU! LQGLFDGRV FRPR
UHOHYDQWHV SHOD &RPSDQKLD HVWmR VRE WLWXODULGDGH GD HPSUHVD 7DNDVKL 3URSDJDQGD /7'$ $
&RPSDQKLDLQIRUPRXTXHVHUiIHLWDDWUDQVIHUrQFLDGHWLWXODULGDGHQRHQWDQWRDLQGDQmRUHFHEHPRV
GRFXPHQWRTXHFRPSURYHDWUDQVIHUrQFLD
1R PDLV D &RPSDQKLD SRVVXL VRIWZDUHV SUySULR SDUD D H[HFXomR GH VXDV DWLYLGDGHV FRPR
³*0&25(´³:06,QG~VWULD´³)RUoDGH9HQGDV´³3ULFH&RQWiELO´HGHWpPRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOUHIHUHQWHVDRVVRIWZDUHVHPTXHVWmR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWDPEpPXWLOL]DVRIWZDUHV
GH WLWXODULGDGH GH WHUFHLURV SDUD H[HUFHU VXDV DWLYLGDGHV WDLV FRPR ³3ULFHI\´ H ³,WLP´ TXH VH
HQFRQWUDPGHYLGDPHQWHOLFHQFLDGRVHXWLOL]DGRVGHQWURGRHVFRSRGHVXDVOLFHQoDV
$ &RPSDQKLD LQIRUPRX TXH HVWi VH GHGLFDQGR D HQFRQWUDU FRQVXOWRULD H[WHUQD SDUD GDU LQtFLR DR
SURFHVVRGHDGHTXDomRj/*3'
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D 
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
E 
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV D FDGD SDtV HVWUDQJHLUR H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
F 
UHFHLWD WRWDO SURYHQLHQWH GH SDtVHV HVWUDQJHLURV H VXD SDUWLFLSDomR QD UHFHLWD
OtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOSRLVD&RPSDQKLDQmRDXIHULXUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas Socioambientais

3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D 

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
E 
0HWRGRORJLD VHJXLGD SHOD &RPSDQKLD QD HODERUDomR GDV LQIRUPDo}HV
VRFLRDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
F 
,QGLFDU VH DV LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV VmR DXGLWDGDV RX UHYLVDGDV SRU
HQWLGDGHLQGHSHQGHQWH
$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
 G  ,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDV
DVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(YHQWRV5HFHQWHV
$SyVPDLVGHDQRVVHPTXDOTXHUDFLGHQWHUHOHYDQWHHPTXDOTXHUGHQRVVDVXQLGDGHVHPGH
RXWXEURGHXPDFLGHQWHHPXPGHQRVVRV6XSHUPHUFDGRVHP6mR/XLVGR0DUDQKmRRFDVLRQRX
DTXHGDHPFDVFDWDGHJ{QGRODVGHSURGXWRV ³$FLGHQWH´ (PGHFRUUrQFLDGR$FLGHQWHRLWRSHVVRDV
HQWUHFOLHQWHVHIXQFLRQiULRVVRIUHUDPIHULPHQWRVOHYHVHQTXDQWRXPDGHQRVVDVFRODERUDGRUDVYHLR
DyELWR$&RPSDQKLDUHIRUoDTXHUHDOL]DUHJXODUPHQWHLQVSHo}HVHPWRGDVDVVXDVXQLGDGHVVHQGR
SOHQDPHQWHFRPSURPHWLGDFRPDVHJXUDQoDHEHPHVWDUGHQRVVRVFOLHQWHVHIXQFLRQiULRV
$Wp R PRPHQWR DV FDXVDV GR DFLGHQWH SHUPDQHFHP VRE LQYHVWLJDomR H QyV SHUPDQHFHPRV
FRPSURPHWLGRVHPLGHQWLILFDUDVFDXVDVGR$FLGHQWHEHPFRPRSUHVWDUDSRLRHDVVLVWrQFLDjVYtWLPDV
HVXDVIDPtOLDV(PUHVSHLWRjVYtWLPDVGR$FLGHQWHDVQRVVDVXQLGDGHVHP6mR/XLVGR0DUDQKmR
SHUPDQHFHUDPIHFKDGDVHPGHRXWXEURGH
&RQWLQXDPRV SUHVWDQGR DVVLVWrQFLD D WRGDV DV YtWLPDV GR $FLGHQWH H VXDV IDPtOLDV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVYLGHRIDWRUGHULVFR³8PDFLGHQWHHPXPGHQRVVRV6XSHUPHUFDGRVHP6mR/XLVGR

0DUDQKmR RFDVLRQRX HIHLWR DGYHUVR VREUH QRVVRV QHJyFLRV H LPDJHP SRGHQGR DLQGD RFDVLRQDU
IXWXUDPHQWHHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHDGLFLRQDO´QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.1 - Negócios Extraordinários

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDO QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H TXH QmR WHQKDP VLGR PHQFLRQDGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR


569

PÁGINA: 129 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
&RQWUDWRVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRVSHORHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDVQmRGLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HVGHDFRQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWRUHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLD
RXSRUVXDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHPTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRV
GHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVRXWURV
$OpP GRV EHQV GR DWLYR QmRFLUFXODQWH LPRELOL]DGRV PHQFLRQDGRV QR LWHP D D &RPSDQKLD
FRQVLGHUDRVLPyYHLVDEDL[RGHVFULWRVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVVXDVDWLYLGDGHVDSHVDU
GHVHUHPREMHWRGHDOXJXHOGHWHUFHLURV
'HVFULomRGREHPGRDWLYRLPRELOL]DGR
$YHQLGD3LDXt

3DtVGH
ORFDOL]DomR

8)GH
ORFDOL]DomR

0XQLFtSLRGH
ORFDOL]DomR

7LSRGH
SURSULHGDGH

%UDVLO

0$

7LPRQ

$OXJDGD

$YHQLGD-HU{QLPRGH$OEXTXHUTXH0DUDQKmR

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD

5XD/H{QFLR3LUHV'RXUDGR%DFXUL

%UDVLO

0$

,PSHUDWUL]

$OXJDGD

5RGRYLD±7UDQVDPD]{QLFD.0

%UDVLO

0$

0DUDEi

$OXJDGD

$YHQLGD-RmR3HVVRDQ-RmR3DXOR

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD

$YHQLGD0RQomR-DUGLP5HQDVFHQoD

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD

5RGRYLD3$Q.P3DUTXHGRV
&DUDMiV,,

%UDVLO

3$

3DUDXDSHEDV

5RGRYLD%54XDGUD.P

%UDVLO

0$

6DQWD,QrV

5XD3URI-RFD5HJRQ%DLUUR&HQWUR

%UDVLO

0$

%DOVDV

$Y 7DQFUHGR 1HYHV DQWLJD (VWUDGD GD 0DWD
0DLRELQKD

%UDVLO

0$

6mR/XLV

5RGRYLD $XJXVWR 0RQWHQHJUR 61 .0 
7HQRQp

%UDVLO

3$

%HOpP

$YHQLGD *XDMDMDUDV  4XDGUD  6O %
7LULULFDO

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$YHQLGD5DLPXQGR)pOL[&HQWUR

%UDVLO

0$

%DOVDV

$YHQLGD 1RYD $OWDPLUD 61 /RWHDPHQWR
&LGDGH1RYD/RWH4XDGUD%HOD9LVWD

%UDVLO

3$

$OWDPLUD

5RGRYLD0$(VWUDGDGH5LEDPDU7LMXSi
4XHLPDGR

%UDVLO

0$

6mR-RVpGH
5LEDPDU

$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD

5XD7DPDQGDUp5RGRYLiULR,PSHUDWUL]

%UDVLO

0$

,PSHUDWUL]

$OXJDGD

5XD'RUJLYDO3LQKHLURGH6RXVD&HQWUR

%UDVLO

0$

$oDLOkQGLD

$OXJDGD

5RGRYLD%5.061&HQWUR

%UDVLO

0$

%DFDEDO

$OXJDGD

$YHQLGD*XD[HQGXED&HQWUR

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD

$YHQLGD GRV +RODQGHVHV Q  4XDGUD 
/RMD6KRS'R$XWRPyYHO&DOKDX

%UDVLO

0$

6mR/XLV

5XD )UDQFLVFR 0DUWLQV %DUDWD Q  1RYD
2OLQGD

%UDVLO

3$

&DVWDQKDO

5RGRYLD %5  Q  3DUTXH 0RLVpV
$PRULP

%UDVLO

0$

&KDSDGLQKD

5XD*RLiVQ-DUGLP7UrV3RGHU

%UDVLO

0$

,PSHUDWUL]

$OXJDGD

%UDVLO

0$

6mR-RVpGH
5LEDPDU

$OXJDGD

$YHQLGD&DVWHOR%UDQFR)RPHQWR

%UDVLO

0$

3LQKHLUR

$OXJDGD

5RGRYLD3$'U-RmR0LUDQGD.P

%UDVLO

3$

$EDHWHWXED

$OXJDGD

$YHQLGD-RmRGR9DOH61$QMRGD*XDUGD

%UDVLO

0$

3HGUHLUDV

$OXJDGD

$YHQLGD&DVWHOR%UDQFRQ/DUDQMHLUDV

%UDVLO

0$

6DQWD,QrV

$OXJDGD

$YHQLGD$&RKDWUDF/RWH-DUGLP$UDoDJ\,

$OXJDGD
$OXJDGD
$OXJDGD

4XDGUD)OQ1RYD0DUDEi

%UDVLO

3$

0DUDEi

$OXJDGD

$YHQLGD6mR/XtV5HLGD)UDQoD7XUX

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD
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$YHQLGD(QJHQKHLUR(PLOLDQR0DFLHLUDQ
'HSyVLWR0DUDFDQm

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$YHQLGD(QJHQKHLUR(PLOLDQR0DFLHLUDQ
.P5XD3URMHWDGD3HGULQKDV

%UDVLO

0$

6mR/XLV

5RGRYLD%561.P9LOD'DYL,,

%UDVLO

0$

'DYLQySROLV

$OXJDGD

$YHQLGD'DQLHOGH/D7RXFKHQ&RKDPD

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD

5XD8PQ4XDGUD/RWH
-DUGLP6mR&ULVWRYDomR

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$YHQLGD614XDGUD*&2+$%$1,/

%UDVLO

0$

6mR/XLV

$OXJDGD
$OXJDGD

$OXJDGD
$OXJDGD
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País de localização
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Av. Engenheiro Emiliano Macieira, nº 5

Av. José Reinaldo Tavares Lote 01A, Quadra 56 Residencial Tropical
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MA

MA

UF de localização

Açailândia

São Luís

Município de localização

Própria

Própria
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No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.
No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 822922975 Até 17/10/2026
para a marca
nominativa “MATEUS”,
na Classe NCL (7) 05

Registro nº 828772878 Até 17/05/2021
para a marca
nominativa “MATEUS”,
na Classe NCL (8) 41

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 822922983 Até 17/10/2026
para a marca
nominativa “MATEUS”,
na Classe NCL (7) 21

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 822922967 Até 17/10/2026
para a marca
nominativa “MATEUS”,
na Classe NCL (7) 03

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 901617920 Até 30/10/2022
para a marca mista
“BUMBA MEU PÃO”,
na Classe NCL (9) 43

Registro nº 901620386 Até 30/10/2022
para a marca
nominativa “EL
CAMINÕ”, na Classe
NCL (9) 35

Marcas

Registro nº 826091920 Até 13/10/2020
para a marca mista
“HIPER MATEUS”, na
Classe NCL (8) 35

Marcas

Marcas

Registro nº 826091911 Até 13/10/2020
para a marca mista
“MATEUS
SUPERMERCADOS”,
na Classe NCL (8) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 900407034 Até 19/01/2030
para a marca mista “M
MIX MATEUS”, na
Classe NCL (9) 35

www.armateus.com.br

Marcas

Nome de domínio na internet

Válido até 05/10/2020

Registro nº 902619365 Até 19/05/2025
para a marca mista
“ARMAZÉM M
MATEUS”, na Classe
NCL (9) 35

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 907534104 Até 01/11/2026
para a marca mista
“MIX ATACAREJO”, na
Classe NCL (10) 35

Marcas

Marcas

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

Registro nº 901635162 Até 30/10/2022
para a marca
nominativa “EL
CAMINÕ”, na Classe
NCL (9) 43

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

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.
Há ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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www.grupomateus.com Válido até 20/10/2022
.br

www.cantodochef.com. Válido até 27/10/2020
br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Consequência da perda dos direitos
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23.439.441/0034-58

ARMAZÉM MATEUS
S.A.

0,000000
0,000000

25,210000

15,310000

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

31/12/2017

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

MA

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

0,000000
0,000000
0,000000

5,260000

2,500000

1,890000

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

MA

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Sociedade por meio da qual a Companhia desenvolve as atividades de venda e revenda no mercado de varejo

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

2,090000

-

31/12/2019

03.995.515/0013-09

30/06/2020

MATEUS
SUPERMERCADOS
S.A.

Sociedade por meio da qual a Companhia desenvolve as atividades de industrialização de produtos de padaria e frios, revenda, importação

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

9,560000

0,000000

11,790000

-

31/12/2018

1,990000

08.898.073/0001-54

31/12/2019

30/06/2020

Indústria de Pão e
Massas Mateus Ltda.

MA

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

Sociedade por meio da qual a Companhia desenvolve as atividades de venda, revenda, importação no mercado de atacado.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

15,510000

21,960000

30/06/2020

31/12/2019

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

78.197.000,00

São Luís

43.082.000,00

São Luís

2.135.696.000,00

São Luís

Valor (Reais)

Município sede
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Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios - supermercados

Fabricação de produtos de panificação
industrial

Comércio atacadista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios.

Descrição das atividades
desenvolvidas
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99,990000

98,000000

99,990000

Participação do emisor
(%)
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27.352.414/0001-50

POSTERUS
SUPERMERCADOS
LTDA.

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

RIO BALSAS
PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

MA

Data

UF sede

Brasil

MA

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

Sociedade por meio da qual a Companhia desenvolve as atividades de venda e revenda no mercado de varejo

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

61,110000

30/06/2020

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

São Luís

68.729.000,00

São Luís

Valor (Reais)

Município sede
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(i) holdings de instituições não-financeiras,
participação no capital de outras
sociedades, na condição de acionista,
sócia ou quotista, em caráter permanente
ou temporário, como controladora ou
coligada; (ii) serviço de táxi aéreo e
locação de aeronaves com tripulação; (iii)
locação de aeronaves sem tripulação; (iv)
aluguel de imóveis próprios; (v) locação
de Outros Meios de Transporte Não
Especificados Anteriormente, Sem
Condutor (caminhões, micro ônibus); (vi)
comércio atacadista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios; e (vii) comércio varejista de
hortifrutigranjeiros

(i) comércio Varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios – supermercados; (ii)
restaurantes e similares; (iii)
administração de cartões de crédito; (iv)
emissão de vales-alimentação, valestransportes e similares; (v) Serviços
combinados de escritório e apoio
administrativo; (vi) preparação de
documentos e serviços especializados de
apoio administrativo não especificados
anteriormente (apoio de escritório em
geral); (vii) outras atividades de serviços
prestados principalmente as empresas
não especificadas anteriormente
(Inventário de Bens); (viii) padaria e
confeitaria com predominância de
revenda; (ix) comércio varejista de peixes
– Peixaria; (x) comércio varejista de
carnes – Açougues; (xi) comércio varejista
de hortifrutigranjeiros; e (xii) promoção de
vendas

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 141 de 340

99,000000

96,270000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

582

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

País sede

Holding de instituições não financeiras por meio da qual a Companhia realiza a gestão de seus ativos intangíveis.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

9,790000

30/06/2020

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

10.776.000,00

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 142 de 340

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.
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&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQWLGDVQRVLWHQVDGHYHPVHUOLGDVHPFRQMXQWRFRPQRVVDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV DXGLWDGDV LQWHUPHGLiULDV UHIHUHQWHV DRV SHUtRGRV GH VHLV
PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  H  H FRP DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV
DXGLWDGDVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHDVTXDLV
IRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO $V SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO FRPSUHHQGHP DTXHODV SUHYLVWDV QD OHJLVODomR
VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H QRV SURQXQFLDPHQWRV RULHQWDo}HV H LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ HDSURYDGRVSHOD&90
$DQiOLVHGRV'LUHWRUHVHVFODUHFHQGRRVUHVXOWDGRVREWLGRVHDVUD]}HVSDUDDIOXWXDomRQRVYDORUHV
GDV FRQWDV SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD FRQVWLWXHP XPD RSLQLmR VREUH RV LPSDFWRV RX HIHLWRV GRV
GDGRV DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VREUH D VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD $
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVREWLGRVQR
SDVVDGRYHQKDPDVHUHSURGX]LUQRIXWXUR
$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORVQRVVRV'LUHWRUHV'HVVD
IRUPDDVDYDOLDo}HV RSLQL}HV H FRPHQWiULRV GRV QRVVRV 'LUHWRUHV RUD DSUHVHQWDGDV WUDGX]HP D
YLVmRHSHUFHSomRGHQRVVRV'LUHWRUHVVREUHQRVVDVDWLYLGDGHVQHJyFLRVHGHVHPSHQKREHPFRPR
YLVDP IRUQHFHU DRV LQYHVWLGRUHV LQIRUPDo}HV TXH RV DMXGDUmR D FRPSDUDU QRVVDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSDUD L DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHGHMXQKRGHHGHMXQKRGH
LL RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH LLL DVPXGDQoDVQDV
OLQKDV SULQFLSDLV GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH SHUtRGR SDUD SHUtRGR H LY  RV SULQFLSDLV
IDWRUHVTXHH[SOLFDPWDLVDOWHUDo}HV
2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGH
OLQKD HP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DR ORQJR GH XP SHUtRGR GH WHPSR $ $QiOLVH 9HUWLFDO
UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV OtTXLGDV SDUD RV SHUtRGRV
DSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRDRDWLYRWRWDOQDVGDWDVDSOLFiYHLV
SDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO
'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
7HQGRHPYLVWDTXHHPGHMXQKRGHD5LR%DOVDV3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGDH
D3RVWHUXV6XSHUPHUFDGRV/WGDWRUQDUDPVHFRQWURODGDVGLUHWDVGD&RPSDQKLDHSRUHQWHQGHUTXH
DDQiOLVHGHPRGRLVRODGRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
DWpGHGH]HPEURGHQmRUHIOHWHDVXDDWXDOHVWUXWXUDVRFLHWiULDD$GPLQLVWUDomRRSWRXSRU
DSUHVHQWDUQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDo}HVGHULYDGDVGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPELQDGDVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHDVTXDLVDSUHVHQWDP
SDUDILQVFRPSDUDWLYRVRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
7DLVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVWrPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDULQIRUPDo}HVPDLV~WHLVHUHSUHVHQWDWLYDV
DRVVHXVGHVWLQDWiULRVSDUDTXHDVRSHUDo}HVDJHVWmRHDSRVLomRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV VHMDP FRPSUHHQGLGDV GHQWUR GH VXD DWXDO HVWUXWXUD VRFLHWiULD DOpP GH SURSLFLDU
FRPSDUDELOLGDGH jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GHPRQVWUDU R KLVWyULFR GDV DWXDLV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDVXDSRVLomRILQDQFHLUDRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVIOX[RVGHFDL[DGHIRUPD
FRPELQDGDFRQVROLGDGDEHPFRPRFRPHQWDURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDUDPRVHXGHVHPSHQKRQRV
SHUtRGRVLQGLFDGRVSRVVLELOLWDQGRXPDDQiOLVHUD]RiYHOSDUDWRPDGDGHGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRQDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLV GH FRQWDELOLGDGH HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6% 
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LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ ,QWHUSUHWDWLRQ &RPPLWWHH ,)5,&  H
SHORVUHVSHFWLYRVyUJmRVDQWHFHVVRUHV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVQmRGHYHPVHUXWLOL]DGDVHP~OWLPDDQiOLVH
SDUD D WRPDGD GH TXDOTXHU GHFLVmR GH LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD SRLV QmR VmR LQGLFDWLYDV GH
UHVXOWDGRVTXHWHULDPRFRUULGRVHRVQHJyFLRVWLYHVVHPVLGRFRQGX]LGRVFRPRXPD~QLFDXQLGDGHGH
QHJyFLRVGXUDQWHRSHUtRGRDSUHVHQWDGRHQmRUHSUHVHQWDPLQGLFDWLYRVGRVUHVXOWDGRVRXSRVLomR
ILQDQFHLUDFRQVROLGDGRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
D 

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

(QWHQGHPRV TXH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD VmR VXILFLHQWHV SDUD
LPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDL[DHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVGH
FXUWRHPpGLRSUD]R7DLVQHFHVVLGDGHVVmRVXSRUWDGDVSULQFLSDOPHQWHSHODFDSDFLGDGHGHJHUDomR
GHFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD$JHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDMXQWDPHQWHFRPDVOLQKDVGH
FUpGLWR GLVSRQtYHLV p VXILFLHQWH SDUD DWHQGHU R ILQDQFLDPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV H FREULU VXD
QHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGRVHXSODQRGHQHJyFLRV$&RPSDQKLDYHPDRORQJRGRV
~OWLPRVDQRVPDQWHQGRLQGLFDGRUHVGHHQGLYLGDPHQWRHPQtYHLVFRQVWDQWHVHFRPSDWtYHLVFRPDV
SHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHVHXSODQRGHQHJyFLRV
(PGHMXQKRGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOGD&RPSDQKLDIRLGH UHSUHVHQWDGR
SRUSDVVLYRFLUFXODQWHDFUHVFLGRGHSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HVXD
GtYLGDEUXWDWRWDOGH5PLO1DPHVPDGDWDDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
HUDGH5PLOHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWRWDOL]DYDP5PLOHDGtYLGDOtTXLGDEDQFiULD
WRWDOL]DYD 5 PLO FRP XP tQGLFH GH GtYLGD OtTXLGD EDQFiULD VREUH R SDWULP{QLR OtTXLGR GH
$GLFLRQDOPHQWHR(%,7'$GD&RPSDQKLDHUDGH5PLOVHQGRTXHRtQGLFHGH'tYLGD
/tTXLGDVREUHR(%,7'$QHVVDGDWDHTXLYDOLDD RXVHFRQVLGHUDGRR(%,7'$GHFUHVFLGR
GDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GH DUUHQGDPHQWR QR PRQWDQWH GH 5 PLO H GHSUHFLDomR GH
DUUHQGDPHQWRGH5PLO 
(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOGD&RPSDQKLDIRLGHHVXDGtYLGD
EUXWD WRWDO GH  1D PHVPD GDWD D SRVLomR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D HUD GH
5PLO H D DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV WRWDOL]DYDP 5 PLO H D GtYLGD OtTXLGD EDQFiULD
WRWDOL]DYD 5 PLO FRP XP tQGLFH GH GtYLGD OtTXLGD EDQFiULD VREUH R SDWULP{QLR OtTXLGR GH
$GLFLRQDOPHQWHR(%,7'$GD&RPSDQKLDHUDGH5PLOVHQGRTXHRtQGLFHGH'tYLGD
/tTXLGDVREUHR(%,7'$QHVVDGDWDHTXLYDOLDD RXVHFRQVLGHUDGRR(%,7'$GHFUHVFLGR
GDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GH DUUHQGDPHQWR QR PRQWDQWH GH 5 PLO H GHSUHFLDomR GH
DUUHQGDPHQWRGH5PLO 2FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DSDVVRXGH5PLOHPGH
GH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGHXPDXPHQWRGH5PLO
QRSHUtRGR$YDULDomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DIRLUHIOH[RGH3RUVXDYH]DGtYLGD
OtTXLGDSDVVRXGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEUR
GHXPDUHGXomRGH5PLOQRSHUtRGRHPGHFRUUrQFLDSULQFLSDOPHQWHGDUHGXomRGR
HQGLYLGDPHQWR GD &RPSDQKLD (P  GH GH]HPEUR GH  R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO GD
&RPSDQKLDIRLGHHVXDGtYLGDEUXWDWRWDOGH5PLO1DPHVPDGDWDDSRVLomRGHFDL[D
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5PLOHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWRWDOL]DYDP5PLOH
DGtYLGDOtTXLGDEDQFiULDWRWDOL]DYD5PLOFRPXPtQGLFHGHGtYLGDOtTXLGDEDQFiULDVREUHR
SDWULP{QLROtTXLGRGH$GLFLRQDOPHQWHR(%,7'$GD&RPSDQKLDHUDGH5PLOVHQGR
TXHRtQGLFHGH'tYLGD/tTXLGDVREUHR(%,7'$QHVVDGDWDHTXLYDOLDD QmRWHQGRKDYLGRSDUDR
SHUtRGR HP TXHVWmR GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GH DUUHQGDPHQWR QR PRQWDQWH RX GHSUHFLDomR GH
DUUHQGDPHQWR 2FDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DSDVVRXGH5PLOHPGHGH]HPEURGH
SDUD5PLOHPGHGH]HPEURGHXPDXPHQWRGH5PLOQRSHUtRGR
$YDULDomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DRIRLUHIOH[RGH3RUVXDYH]DGtYLGDOtTXLGD
SDVVRXGH5PLOHPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH
 XP DXPHQWR GH 5 PLO QR SHUtRGR HP GHFRUUrQFLD SULQFLSDOPHQWH GD FDSWDomR GH
QRYRVHPSUpVWLPRVSDUDDPSOLDomRGDVRSHUDo}HVHFRQ{PLFDVGD&RPSDQKLD(PGHGH]HPEUR
GH  R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO GD &RPSDQKLD IRL GH  H VXD GtYLGD EUXWD WRWDO GH
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1DPHVPDGDWDDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5PLOHDGtYLGD
OtTXLGDEDQFiULDWRWDOL]DYD5PLOFRPXPtQGLFHGHGtYLGDOtTXLGDEDQFiULDVREUHRSDWULP{QLR
OtTXLGRGH$GLFLRQDOPHQWHR(%,7'$GD&RPSDQKLDHUDGH5PLOVHQGRTXHRtQGLFH
GH'tYLGD/tTXLGDVREUHR(%,7'$QHVVDGDWDHTXLYDOLDD QmRWHQGRKDYLGRSDUDRSHUtRGRHP
TXHVWmRGHVSHVDVILQDQFHLUDVGHDUUHQGDPHQWRQRPRQWDQWHRXGHSUHFLDomRGHDUUHQGDPHQWR 
(PUHODomRDRHQGLYLGDPHQWRHVSHFLDOPHQWHVREUHRtQGLFHGH'tYLGD/tTXLGDVREUHR(%,7'$ 'tYLGD
)LQDQFHLUD'LVSRQLELOLGDGHVH7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV (%,7'$ QRWDVHTXHD&RPSDQKLD
SRVVXLXPtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRKLVWRULFDPHQWHEDL[RWHQGRGHFUHVFLGRGHPDQHLUDFRQVWDQWHDR
ORQJRGRVSHUtRGRVVREDQiOLVHSDUDWRGRVRVDQRVGHDFRUGRFRPDWDEHODDEDL[R


(QGLYLGDPHQWR±&RQVROLGDGR



HP50LO







'tYLGD%UXWD
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV





































'tYLGD/tTXLGD









(%,7'$





















'tYLGD/tTXLGD(%,7'$
'HSUHFLDomR$UUHGDPHQWR
'HVSHVDILQDQFHLUD$UUHQGDPHQWR
(%,7'$H[,)56
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$H[,)56
3DWULP{QLR/tTXLGR
'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGR






































E 

(VWUXWXUDGH&DSLWDO

$FUHGLWDPRVTXHDDWXDOHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXQRVSHUtRGRVLQGLFDGRVXPD
HVWUXWXUDGHFDSLWDOHTXLOLEUDGDHQWUHFDSLWDOSUySULRHGHWHUFHLURVHFRQGL]HQWHHPQRVVDYLVmR
FRPVXDVDWLYLGDGHVQDSURSRUomRDSUHVHQWDGDQDWDEHODDEDL[R
HP5PLOKDUHVH[FHWR 


3HUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGR
HP


([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH







&DSLWDO GH WHUFHLURV SDVVLYR FLUFXODQWH 
SDVVLYRQmRFLUFXODQWH 









&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 

















3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV









3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR









&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 
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F 

&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

(QWHQGHPRVTXH D &RPSDQKLD DSUHVHQWD FRQGLo}HV ILQDQFHLUDVVXILFLHQWHV SDUD FXPSULU FRP VHXV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV2VtQGLFHVGHOLTXLGH]JHUDOHFRUUHQWHGD&RPSDQKLDHPGH
MXQKRGHHUDPGHHUHVSHFWLYDPHQWH(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDSRVVXtD
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVWRPDGRV1HVWD
GDWDD&RPSDQKLDQmRGLVSXQKDGHQHQKXPFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKD
VLGR UHDOL]DGR LQWHJUDOPHQWH 2 UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH
SULPHLUDOLQKDSHUPLWHRDFHVVRDOLQKDVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH
G 
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVDVSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLDIRUDP L 
IOX[RGHFDL[DJHUDGRSRUVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVH LL HQGLYLGDPHQWREDQFiULRGHFXUWRHORQJR
SUD]RV (VVHV ILQDQFLDPHQWRV VmR XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SDUD FREULU FXVWRV
GHVSHVDVHLQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVD L RSHUDomRGHQHJyFLRV LL GHVHPEROVRGHFDSLWDOH LLL 
H[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGHVHXHQGLYLGDPHQWR
$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILO
GH HQGLYLGDPHQWR DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR H LQYHVWLPHQWRV VHPSUH
SUHVHUYDQGR R SHUILO GH ORQJR SUD]R GD GtYLGD ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWRGD&RPSDQKLD
H 
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD'LUHWRULDQmRYLVOXPEUDQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVTXHQmR
SRVVDPVHUVXSRUWDGDVFRPRVUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVGRVTXDLVD&RPSDQKLDSRGHGLVSRU&DVR
VHMDP QHFHVViULRV UHFXUVRV DGLFLRQDLV SDUD FREHUWXUD GH GHILFLrQFLD GH OLTXLGH] QR FXUWR SUD]R D
&RPSDQKLD SUHWHQGH FDSWDU UHFXUVRV MXQWR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR HRX LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV
1RLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWmRGHVFULWDVDVSULQFLSDLVOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRV
FRQWUDtGDVSHOD&RPSDQKLDHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXPD
I 

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

L 

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWR
UHOHYDQWHVHPYLJRUHPGHMXQKRGHHRVVDOGRVQDVUHVSHFWLYDVGDWDV
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWR
UHOHYDQWHVHPYLJRUHPGHMXQKRGH
&UHGRU

0RHGD

,QtFLR

9HQFLPHQWR

,QGH[

7[GHMXURV

%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR%UDVLO
%DQFRGD$PD]{QLD
%DQFRGR1RUGHVWH
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5HDO
5HDO
5HDO
5HDO
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'HErQWXUHV
(PLVVmR 6pULH 
'HErQWXUHV
(PLVVmR 6pULH 

LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$&RPSDQKLDSRVVXLUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPGLYHUVDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQDFLRQDLVTXHDR
ORQJRGRV~OWLPRVDQRVYLDELOL]DUDPRFUHVFLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVSRUPHLRGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV2%1'(6GHVWDFDVHFRPRSULQFLSDOSDUFHLURWHQGRD&RPSDQKLDGHVHPEROVDGRQR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHUHFXUVRVQRPRQWDQWHGH5PLO
LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

1mRH[LVWHJUDXGHVXERUGLQDomRFRQWUDWXDOHQWUHDVGtYLGDVTXLURJUDIiULDVGD&RPSDQKLD$VGtYLGDV
TXHVmRJDUDQWLGDVFRPJDUDQWLDUHDOFRQWDPFRPDVSUHIHUrQFLDVHSUHUURJDWLYDVSUHYLVWDVHPOHL
$VGXDVHPLVV}HVGHGHErQWXUHVVmRGDHVSpFLHFRPJDUDQWLUUHDOFRPJDUDQWLDILGHMXVVyULDDGLFLRQDO
QRVWHUPRVGRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
LY  (YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomR
GHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
HHPLVV}HVGHGHErQWXUHV
'tYLGD/tTXLGD)LQDQFHLUD(%,7'$QmRSRGHUiVHUVXSHULRUDYH]HV
3DUDRVILQVGHVWDVHPLVV}HVVmRFRQVLGHUDGRV
³'tYLGD)LQDQFHLUD/tTXLGD´VLJQLILFDDGRVVDOGRVGRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHRXWUDVGtYLGDV
ILQDQFHLUDVRQHURVDVLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRDVGHErQWXUHVRVDOGROtTXLGRGDVRSHUDo}HVDWLYDVH
SDVVLYDV FRP GHULYDWLYRV HP TXH D &RPSDQKLD VHMD SDUWH FODVVLILFDGDV QR SDVVLYR FLUFXODQWHV H
H[LJtYHOGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDEHPFRPRDYDLVILDQoDVHGHPDLVJDUDQWLDVSUHVWDGDVHP
EHQHItFLR GH HPSUHVDV QmR FRQVROLGDGDV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DXGLWDGDV GD &RPSDQKLD
PHQRVDVGLVSRQLELOLGDGHVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWRSUD]R
(%,7'$ VLJQLILFD R OXFUR SUHMXt]R  OtTXLGR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H GD FRQWULEXLomR VRFLDO
DGLFLRQDQGRVH L  GHVSHVDV QmR RSHUDFLRQDLV LL  GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H LLL  GHVSHVDV FRP
DPRUWL]Do}HV H GHSUHFLDo}HV DSUHVHQWDGDV QR IOX[R GH FDL[D PpWRGR LQGLUHWR  H H[FOXLQGRVH L 
UHFHLWDV QmR RSHUDFLRQDLV H LL  UHFHLWDV ILQDQFHLUDV DSXUDGR FRP EDVH QRV ~OWLPRV  PHVHV
FRQWDGRVGDGDWDEDVHGHFiOFXORGRtQGLFH
&5,
'tYLGD/tTXLGD)LQDQFHLUD(%,7'$QmRSRGHUiVHUVXSHULRUDYH]HV
3DUDHVWHFRQWUDWRDVVHJXLQWHVGHILQLo}HVVHDSOLFDP
³'tYLGD)LQDQFHLUD/tTXLGD´VLJQLILFDDVRPDDGRVVDOGRVGRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHRXWUDV
GtYLGDVILQDQFHLUDVRQHURVDVLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRDVGHErQWXUHVRVDOGROtTXLGRGDVRSHUDo}HV
DWLYDVHSDVVLYDVFRPGHULYDWLYRVHPTXHD&RPSDQKLDVHMDSDUWHFODVVLILFDGDVQRSDVVLYRFLUFXODQWHV
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HH[LJtYHOGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLDEHPFRPRDYDLVILDQoDVHGHPDLVJDUDQWLDVSUHVWDGDVHP
EHQHItFLR GH HPSUHVDV QmR FRQVROLGDGDV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DXGLWDGDV GD &RPSDQKLD
PHQRVDVGLVSRQLELOLGDGHVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWRSUD]R
³(%,7'$ VLJQLILFD R OXFUR SUHMXt]R  OtTXLGR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H GD FRQWULEXLomR VRFLDO
DGLFLRQDQGRVH L  GHVSHVDV QmR RSHUDFLRQDLV LL  GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H LLL  GHVSHVDV FRP
DPRUWL]Do}HV H GHSUHFLDo}HV DSUHVHQWDGDV QR IOX[R GH FDL[D PpWRGR LQGLUHWR  H H[FOXLQGRVH L 
UHFHLWDVQmRRSHUDFLRQDLVH LL UHFHLWDVILQDQFHLUDVDSXUDGRFRPEDVHQRV~OWLPRV GR]H PHVHV
FRQWDGRVGDGDWDEDVHGHFiOFXORGRtQGLFH
$ PHQVXUDomR GRV ³FRYHQDQWV´ p DQXDO SDUD WRGDV DV GtYLGDV H QmR KRXYH GHVFXPSULPHQWR jV
UHIHULGDVH[LJrQFLDV2QmRFXPSULPHQWRGRV³FRYHQDQWV´SRGHUiVHUFRQVLGHUDGRFRPRHYHQWRGH
LQDGLPSOHPHQWRHFRQVHTXHQWHPHQWHWHUVHXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
7RGDVRVHPSUpVWLPRVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHDVGXDVHPLVV}HVGHGHErQWXUHVHR&5,SRVVXHP
FOiXVXODVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHPFDVRGHDOWHUDomRGHFRQWUROH$OpPGLVVRDVGXDVHPLVV}HV
GH GHErQWXUHV HR &5, SRVVXHP FOiXVXODV GH YHQFLPHQWRDQWHFLSDGR HP FDVRV GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVRXDOLHQDomRGHDWLYRVFRQIRUPHGLVSRVWRDEDL[R

'LVWULEXLomRHRXSDJDPHQWRSHOD&RPSDQKLDGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
HRXRXWURVSDJDPHQWRVGHTXDOTXHURXWUDIRUPDDVHXVDFLRQLVWDVUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXTXDOTXHURXWUDSDUWLFLSDomRHVWDWXWDULDPHQWHSUHYLVWDVH
HVWLYHU HP PRUD UHODWLYDPHQWH DR SDJDPHQWR GH TXDLVTXHU YDORUHV GHYLGRV DRV GHEHQWXULVWDV HP
UD]mRGDVGHErQWXUHVFHVVDQGRWDOSURLELomRWmRORJRVHMDSXUJDGDDPRUD

DOLHQDomRRXFHVVmRGHDWLYRVGD&RPSDQKLD D HPPRQWDQWHVXSHULRUD5PLOK}HVRX
VHXYDORUHTXLYDOHQWHVHPRXWUDVPRHGDVUHDMXVWDGRVDQXDOPHQWHDSDUWLUGDGDWDGHHPLVVmRSHOD
YDULDomRDFXPXODGDGR,*30)*9GHVGHTXHQmRUHDSOLFDGRVQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
GHVFULWRVQR(VWDWXWR6RFLDOH E QmRDSURYDGRVHP$*'SRUGDVGHErQWXUHVHPFLUFXODomR
HVSHFLDOPHQWHFRQYRFDGD
1mRKiRXWUDVUHVWULo}HVLPSRVWDVj&RPSDQKLDHPVHXVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWR
HPUHODomRDOLPLWHVGHHQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
jDOLHQDomRGHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
DOpPGDVGHVFULWDVQRLWHP L DFLPD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFXPSULDPFRPWRGDVDV
REULJDo}HVGHFRUUHQWHVGHVHXVFRQWUDWRVILQDQFHLURVLQFOXVLYHRVFRYHQDQWVILQDQFHLURVGHVFULWRVQR
LWHP L DFLPDQRVWHUPRVUHSDFWXDGRV
J 

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR GLVSXQKD GH QHQKXP FRQWUDWR GH
ILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKDVLGRUHDOL]DGRLQWHJUDOPHQWH
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5HFHLWDOtTXLGD
5HFHLWDOtTXLGDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH 5 PLOK}HV RX  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR LPSDFWR SRVLWLYR GH
QRVVDV H[SDQV}HV QRV VHJPHQWRV GH DWDFDUHMR HOHWUR H VXSHUPHUFDGRV FRP D DEHUWXUD GH 
XQLGDGHVHQWUHMXOKRGHHMXQKRGHVHQGRDWDFDUHMRVHOHWURVHVXSHUPHUFDGRVH
GRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVPHVPDVORMDVGH
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/XFUREUXWR
/XFUREUXWRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOK}HVRX/XFUREUXWRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGH
VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GR FUHVFLPHQWR GR YROXPH GH YHQGDV HP WRGRV RV QRVVRV
VHJPHQWRV1RVVDPDUJHPGHOXFUREUXWRH[SUHVVDHPSHUFHQWXDOGDVYHQGDVOtTXLGDVUHGX]LXFHUFD
GHHPIXQomRGDYDULDomRGRPL[GHYHQGDVHGDVLQDXJXUDo}HVGHQRYDVORMDV

'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRUDP
GH 5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5  PLOK}HV RX  'HVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV
UHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
HUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRIRLLPSXOVLRQDGRSULQFLSDOPHQWHSRUXPFUHVFLPHQWR
GHQRVVRVFXVWRVHUHFXUVRVSDUDVXSRUWDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRV
SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGD SHOD GLPLQXLomR GH GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV H ORJtVWLFDV REWLGD FRPR
UHVXOWDGRGDVLQLFLDWLYDVGHRWLPL]DomRGHFXVWRVFRPDFHQWUDOL]DomRHGLVWULEXLomRGHVHWRUHVFRPR
KRUWLIU~WLHUHIULJHUDGRV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH
5 PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPDYDULDomRGH 5 PLOK}HVRX5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGD
UHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDDSOLFDomRGR,)56QRSURSRUFLRQRXXPDFUpVFLPR
GH5PLOK}HVHPMXURVUHODFLRQDGRVDVRSHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRP
WUDQVDo}HVEDQFiULDVGHVSHVDVFRPWD[DVGHFDUWmRGHFUpGLWRHGHVFRQWRVFRQFHGLGRV

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGH
MXQKRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH
R TXH UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWR
GDVYHQGDVFRPDGLOXLomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHIOH[RGDRWLPL]DomR
GHSURFHVVRVORJtVWLFRVHFHQWUDOL]DomRGHGLVWULEXLomRGHVHWRUHVFRPRKRUWLIU~WLHUHIULJHUDGRV

/XFURGRH[HUFtFLR
/XFURGRH[HUFtFLRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXH
GDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GDV YHQGDV FRP D GLOXLomR GDV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHIOH[RGDRWLPL]DomRGHSURFHVVRVORJtVWLFRVHFHQWUDOL]DomR
GHGLVWULEXLomRGHVHWRUHVFRPRKRUWLIU~WLHUHIULJHUDGRV
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5HFHLWDOtTXLGD
5HFHLWD OtTXLGD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRSHORLPSDFWRSRVLWLYRGDQRVVDH[SDQVmRQRV
VHJPHQWRVGHDWDFDUHMRVXSHUPHUFDGRVHHOHWURVFRPLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHPH
XPFUHVFLPHQWRPHVPDVORMDVGHVHPFRPSDUDPRVFRP

/XFUREUXWR
/XFUR EUXWR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5
PLOK}HV RX  /XFUR EUXWR UHSUHVHQWRX  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHHP
GHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWRGRYROXPHGHYHQGDVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRV1RVVDPDUJHPGH
OXFUREUXWRH[SUHVVDHPSHUFHQWXDOGDVYHQGDVOtTXLGDVGLPLQXLXSRQWRVEDVHSDUDHP
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 VH FRPSDUDPRV FRP  GH  HP IXQomR GD YDULDomR GR PL[ GH YHQGDV H GDV
LQDXJXUDo}HVGHQRYDVORMDV

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH
5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5  PLOK}HV RX  'HVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV
UHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
H  UHVSHFWLYDPHQWH (VVH DXPHQWR IRL LPSXOVLRQDGR SULQFLSDOPHQWH SRU XP FUHVFLPHQWR GH
QRVVRVFXVWRVHUHFXUVRVSDUDVXSRUWDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRV
FRPDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDV

'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH 5 PLOK}HVRX'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVUHSUHVHQWRXGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH 5 
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWD
OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VVD
UHGXomRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRQDUHFHLWDGHMXURVUHFHELGRVQRYDORUGH5
PLOK}HVHPFRPRUHVXOWDGRGDVLQLFLDWLYDVGHRWLPL]DomRGRSURFHVVRGHFREUDQoDKRXYHD
GLOXLomRGDUHFHLWDFRPDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPDVWD[DVGHUHFHEtYHLVGHFDUW}HVGHFUpGLWR

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEUR
GHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXH
UHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDH[SDQVmRGDVRSHUDo}HV
HPWRGRVRVVHJPHQWRV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXH
 GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH(PDHPSUHVDRSWRXSRUUHYHUWHURVYDORUHVGHLPSRVWRVGLIHULGRVUHJLVWUDGRV
QREDODQoRWHQGRHPYLVWDDIDOWDGHH[SHFWDWLYDSDUDDUHDOL]DomRGRVYDORUHVQRPpGLRSUD]R

/XFURGRH[HUFtFLR
/XFUR GR H[HUFtFLR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFURGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWRXGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHH&RPRMiFRPHQWDGRDFLPDRDXPHQWRGROXFUROtTXLGR
RFRUUHXHPIXQomRGDH[SDQVmRGHQRYDVORMDVHFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVGDVPHVPDVORMDV
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&RUUHQWHV
'LIHULGRV
/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2



5HFHLWDOtTXLGD
5HFHLWD OtTXLGD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRQDUHFHLWDOLTXLGDHVWiUHODFLRQDGRSULQFLSDOPHQWHFRP
RFUHVFLPHQWRGHGDVYHQGDVPHVPDVORMDVHH[SDQVmRGHQRYDVILOLDLVQRGHFRUUHUGH

/XFUREUXWR
/XFUR EUXWR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH 5PLOK}HV RX  /XFUR EUXWR UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRHVWiUHODFLRQDGR
GLUHWDPHQWH FRP D H[SDQVmR GH QRYDV ORMDV H FUHVFLPHQWR H[SUHVVLYR GDV YHQGDV PHVPDV ORMDV
DFLPDGDLQIODomR

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH
5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
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UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5  PLOK}HV RX  'HVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV
UHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH2DXPHQWRGHQDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVHVWiUHODFLRQDGR
FRPXPFUHVFLPHQWRGHQRVVRVFXVWRVHUHFXUVRVSDUDVXSRUWDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVHPWRGRV
RVQRVVRVVHJPHQWRVFRPDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHODGLPLQXLomR
GHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVREWLGDFRPRUHVXOWDGRGDVLQLFLDWLYDVGHRWLPL]DomRGHUHGXomR
GH FXVWRV LPSOHPHQWDGDV HP QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR H ORJtVWLFD 1R ILQDO GH  D HPSUHVD
LQDXJXURX XP QRYR FHQWUR GH GLVWULEXLomR R TXH SURSRUFLRQDO XP PDLRU JDQKR RSHUDFLRQDO QDV
YHQGDVH[WHUQDVHGLOXLomRGDVGHVSHVDVORJtVWLFDV

'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOKmRRX'HVSHVDVRSHUDFLRQDLVUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRGHRFRUUHHP
OLQKDFRPDH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH 5 
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD 5 PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomRGH5PLORX5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGD
QRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRp
DWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPWD[DVGHUHFHEtYHLVGHFDUWmRGHFUpGLWR
GHFRUUHQWHVGRDXPHQWRGDVYHQGDVSRUPHLRGHSDJDPHQWRHPFDUWmR

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEUR
GHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXH
UHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHFRPRFUHVFLPHQWRGDV
YHQGDV PHVPDV ORMDV H[SDQVmR GDV YHQGDV H GLOXLomR GDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV UHODFLRQDGDV D
RSHUDomRGHORJtVWLFDFRPDLQDXJXUDomRGHXPQRYRFHQWURGHGLVWULEXLomRQRILQDOGH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH 5PLO RX,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWD
OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWD
UHGXomRHVWiUHODFLRQDGDDRUHJLVWURGRVLPSRVWRVGLIHULGRVFRQVWLWXtGRVHPFDGDDQR

/XFURGRH[HUFtFLR
/XFUR GR H[HUFtFLR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFURGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHUHGXomRGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
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&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
-81+2'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGHHP
GHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

•

&DL[DHHTXLYDOHQWHV2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDXPHQWRXSDUD5
PLOK}HVHPMXQKRGHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWH
HPIXQomRGH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHPH5
PLOK}HV HP FDL[D JHUDGR SRU DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SRU
5PLOK}HVGHFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&RQWDVDUHFHEHU$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVDXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HV
HPMXQKRGHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHFRPR
UHVXOWDGR GH XP DXPHQWR GH  QDV YHQGDV OtTXLGDV HP MXQKR GH  HP UHODomR D
GH]HPEURGH
(VWRTXHV2VHVWRTXHVDXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGHGH
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGRFUHVFLPHQWR
GHQRVVDVRSHUDo}HVHPHPUHODomRD

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH
HPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

7ULEXWRVDUHFXSHUDU2VLPSRVWRVDUHFXSHUDU DWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDP
FHUFDGH5PLOK}HVHPGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRGDVYHQGDVHLQDXJXUDomR
GHQRYDVORMDV2GHSDUWDPHQWRILVFDOHODERURXSURMHo}HVGHUHDOL]DomRHREVHUYRXTXHJUDQGH
SDUWHGRVWULEXWRVVmRSDVVLYHLVGHUHDOL]DomRHPXPSUD]RGHDWpDQRV
,PRELOL]DGR2VDOGRGRLPRELOL]DGRDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRjQRVVDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmR
HDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV

3DVVLYRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRSDVVLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRRSDVVLYR
FLUFXODQWHHUDGHHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWR
GH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

)RUQHFHGRUHV2VDOGRGHIRUQHFHGRUHVDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKR
GHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFUHVFLPHQWR
GH QRVVDV YHQGDV HP  HP UHODomR D  H H[WHQVmR GRV SUD]RV GH SDJDPHQWRV FRP
DOJXQVIRUQHFHGRUHV
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•

•

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRVQRYRVHPSUpVWLPRV
FRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV$VREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDVDXPHQWDUDP
SDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGHGH5PLOK}HVGHFRUUHQWHGDH[WHQVmRGRV
SUD]RVSDUDSDJDPHQWRGRVLPSRVWRVIHGHUDLVHPIXQomRGRLPSDFWRGR&29,'HH[SDQVmR
GDVDWLYLGDGHVFRPLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHDXPHQWRQDVYHQGDVPHVPDVORMDV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH MXQKR GH  R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
RSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPIXQomRGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRVQRYRVHPSUpVWLPRV
FRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDXPHQWRX
SDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGHGH5PLOK}HVGHGHGH]HPEURGH
 (VWH DXPHQWR GH 5 PLOK}HVp GHFRUUHQWHGH QRYRV FRQWUDWRV GH DOXJXHO GH ORMDV
LQDXJXUDGDVHP

3DWULP{QLROtTXLGR
(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVHSHOROXFUR
OtTXLGRFRQVROLGDGRGHGHMXQKRGHQRYDORUGH5PLOK}HVHGDLQFRUSRUDomRGHXPD
HPSUHVDQDFRPSRVLomRDFLRQiULDQRYDORUGH5PLOK}HV
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGHHP
GHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

&DL[DHHTXLYDOHQWHV2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDXPHQWRXSDUD5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
HP  H 5 PLOK}HV HP FDL[D JHUDGR SRU DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRU5PLOK}HVGHFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
(VWRTXH 2 VDOGR GHHVWRTXH DXPHQWRX  SDUD5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEURGH
 GH5 PLOK}HVHP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH FRPRUHVXOWDGR GR
FUHVFLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
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$WLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUD
GHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVRRVDOGRGHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDXPHQWRX5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHGHFRUUHQWHGDDSOLFDomRGDQRUPDWpFQLFD,)56
,PRELOL]DGR2VDOGRGRLPRELOL]DGRDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHYLGR j QRVVD HVWUDWpJLD GH
H[SDQVmRHDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV

3DVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
RSDVVLYRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VVDUHGXomR5PLORXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

•

•

)RUQHFHGRUHV R VDOGR GH IRUQHFHGRUHV UHGX]LX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP 
SDUD 5 PLOK}HV HP  D UHGXomR HVWi UHODFLRQDGD D UHIRUPXODomR QD HVWUDWpJLD
FRPHUFLDOFRPUHGXomRGRVSUD]RVGHSDJDPHQWRHPDLRUHVGHVFRQWRVQDFRPSUDGHSURGXWRV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DRV QRYRV
HPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV$VREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDVDXPHQWDUDP
SDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HVH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHV
FRPLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHDXPHQWRQDVYHQGDVPHVPDVORMDV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWRX5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHGHFRUUHQWHGDDSOLFDomRGDQRUPDWpFQLFD,)56

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DRV QRYRV
HPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWRX5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHGHFRUUHQWHGDDSOLFDomRGDQRUPDWpFQLFD,)56

3DWULP{QLROtTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVHSHOR
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OXFUROtTXLGRFRQVROLGDGRGHGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVHLQFRUSRUDomRGH
FDSLWDOQRYDORU5PLOK}HV
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGHHP
GHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

•

&DL[DHHTXLYDOHQWHV2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDXPHQWRXSDUD5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHP
 H 5 PLOK}HV HP FDL[D JHUDGR SRU DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRU5PLOK}HVGHFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
(VWRTXH2VDOGRGHHVWRTXHDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 GH5 PLOK}HVHP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH FRPRUHVXOWDGR GR
FUHVFLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
7ULEXWRVDUHFXSHUDURVDOGRGHWULEXWRVDUHFXSHUDUDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUD
GHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

,PRELOL]DGR2VDOGRGRLPRELOL]DGRDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHYLGR j QRVVD HVWUDWpJLD GH
H[SDQVmRHDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV
3DUWHVUHODFLRQDGDVRVDOGRGHSDUWHVUHODFLRQDGDVDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHP
 GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  JUDQGH SDUWH GD
YDULDomR RFRUUHX HP IXQomR GR DXPHQWR GDV RSHUDo}HV GH YHQGDV GD HPSUHVD VXEVLGLDULD
$UPD]pP0DWHXVFRPDHPSUHVD3RVWHUXVUHVSRQViYHOSHODRSHUDomRGDVORMDV(O&DPLxR

3DVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

)RUQHFHGRUHV R VDOGR GH IRUQHFHGRUHV DXPHQWRX 5 PLOK}HV SDUD 5 PLOK}HV HP
GH5PLOK}HVHPGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGHQRVVDVYHQGDVHP
HPUHODomRD
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
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 GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DRV QRYRV
HPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DRV QRYRV
HPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

3DWULP{QLROtTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVHSHOR
OXFUROtTXLGRFRQVROLGDGRGHGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVHLQFRUSRUDomRGH
FDSLWDOQRYDORU5PLOK}HV
)/8;2'(&$,;$
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVYDORUHVUHODWLYRVDRIOX[RGHFDL[DFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDSDUDRV
SHUtRGRVLQGLFDGRV
HP5PLO 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR





&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR



$XPHQWR UHGXomR GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



   








 

 



















3(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$23(5Ë2'2
'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGR HP  GH MXQKR GH  (VVH DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGD SHOR
FUHVFLPHQWR GH QRVVDV YHQGDV OtTXLGDV PHOKRULDV QRV WHUPRV GH SDJDPHQWR DRV IRUQHFHGRUHV H
SURUURJDomRGRSUD]RGHSDJDPHQWRGRVWULEXWRVIHGHUDLVHPIXQomRGRLPSDFWRGR&29,'

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpGHFRUUHQWHGRVJDVWRV
TXHHVWmRVHQGRDSOLFDGRVQRSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDVHDPSOLDomRGDFDSDFLGDGHORJtVWLFD
GR&HQWURGH'LVWULEXLomRHP6mR/XtV
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&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRD 5 PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSHOD
FHOHEUDomR GH QRYDV OLQKDV GH FUpGLWR QR YDORU GH 5  PLOK}HV SDUD ILQDQFLDU QRVVR SODQR GH
H[SDQVmRGHQRYDVORMDVHP

(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH(VVH
DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGR SHOR FUHVFLPHQWR GH QRVVDV YHQGDV OtTXLGDV
UHGXomRGRJLURGRVHVWRTXHVUHGXomRQRSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGRFRQWDVDUHFHEHU

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGRSHORSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
HP

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVDUHGXomRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSRUXPDUHGXomRQDFDSWDomRGHQRYRV
ILQDQFLDPHQWRV QR YDORU GH 5 PLOK}HV H XP DXPHQWR QRV SDJDPHQWRV GHVWLQDGRV D
DUUHQGDPHQWRQRYDORUGH5PLOK}HV
(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 IOX[R GH FDL[D GDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH(VVH
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGRSHORFUHVFLPHQWRGHQRVVDVYHQGDVOtTXLGDVGR
QRVVROXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDODXPHQWRGRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVH
REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV HVWi UHODFLRQDGR FRP D H[SDQVmR GR Q~PHUR GH ORMDV H
FUHVFLPHQWRGDVYHQGDVPHVPDVORMDV

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVDUHGXomRGH5PLORXpMXVWLILFDGDSRUH[SDQVmRGHQRYDVORMDVHPSDUFHULD
FRP LQYHVWLGRUHV UHGX]LQGR R YDORU GH LPRELOL]DGR DSOLFDGR QR LQYHVWLPHQWR H VXEVWLWXLQGR SRU
GHVSHVDVGHDOXJXHO
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&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSHODFHOHEUDomRGHQRYDVOLQKDVGH
FUpGLWRSDUDILQDQFLDUQRVVDVDWLYLGDGHVHRSODQRGHH[SDQVmR
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
D 

5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRU

L 

'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$&RPSDQKLDFRPHUFLDOL]DSURGXWRVDOLPHQWDUHVYHQGHFDWHJRULDVSHUHFtYHLVHQmRSHUHFtYHLVWDLV
FRPR IUXWDV YHJHWDLV EHELGDV FDUQHV SmHV SURGXWRV OiFWHRV FRPLGDV SURQWDV ODQFKHV GRFHV
HQWUHRXWURV-iGHQWURGRQRVVRSRUWIyOLRGHSURGXWRVQmRDOLPHQWDUHVWHPRVSURGXWRVGHOLPSH]D
EHQV GXUiYHLV PyYHLV HTXLSDPHQWRV SDUD D FDVD HOHWURGRPpVWLFRV HOHWURHOHWU{QLFRV
HOHWURGRPpVWLFRV PyYHLV WHOHIRQLD H RXWURV LWHQV GRPpVWLFRV $GLFLRQDOPHQWH WDPEpP RIHUHFH
VHUYLoRV WDLV FRPR LQWHUPHGLDomR QD YHQGD GH JDUDQWLDV HVWHQGLGDV VHUYLoRV GH LQVWDODomR GH
HTXLSDPHQWRV

6HJUHJDPRVQRVVDVUHFHLWDVSDUDFDGDXPGHQRVVRVFDQDLVTXDLVVHMDP D VXSHUPHUFDGRV E 
KLSHUPHUFDGR F HOHWUR G DWDFDUHMR H YHQGDVH[WHUQDVH I &DPLQR3DUDPDLRUHVGHWDOKHVFRP
UHODomRDFRPSRVLomRGDUHFHLWDOtTXLGD FRPELQDGD SRUFDQDOVHJXHWDEHODDEDL[R


ŵZΨDŝů
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ
ůĞƚƌŽ
ƚĂĐĂƌĞũŽ;DŝǆͿ
sĞŶĚĂƐǆƚĞƌŶĂƐ
ĂŵŝŶŽ

ϮdϮϬϮϬ
ϰϴϰ͘ϴϲϭ
ϭϭϭ͘ϳϮϬ
ϭϮϰ͘ϳϳϬ
ϭ͘ϮϯϬ͘ϴϰϭ
ϲϯϰ͘ϰϱϴ
ϭϮϭ͘ϯϬϴ

ϮϬϭϵ
ϭ͘ϴϭϲ͘ϮϮϴ
ϯϲϭ͘ϰϰϮ
ϰϰϬ͘ϵϵϳ
ϯ͘ϯϵϭ͘ϵϭϮ
ϭ͘ϴϬϰ͘ϵϲϲ
Ϯϵϳ͘ϭϰϮ

ϮϬϭϴ
ϭ͘ϳϳϱ͘ϭϳϱ
ϯϯϬ͘Ϭϯϭ
ϯϯϱ͘ϯϭϬ
Ϯ͘ϲϲϬ͘ϳϮϲ
ϭ͘ϲϱϮ͘ϱϵϱ
ϭϲϭ͘ϱϰϰ

ϮϬϭϳ
ϭ͘ϱϰϲ͘ϴϭϯ
ϯϬϭ͘ϬϮϴ
Ϯϳϰ͘ϯϱϲ
Ϯ͘Ϯϴϱ͘ϱϴϴ
ϭ͘ϯϱϵ͘ϲϲϬ
ϯϱ͘ϱϰϳ

7RWDO

Ϯ͘ϳϬϳ͘ϵϱϴ

ϴ͘ϭϭϮ͘ϲϴϲ ϲ͘ϵϭϱ͘ϯϴϭ ϱ͘ϴϬϮ͘ϵϵϬ



$VUHFHLWDVUHVXOWDQWHVGDYHQGDGHSURGXWRVVmRUHFRQKHFLGDVSHORYDORUGDWUDQVDomRTXDQGRRV
ULVFRVHEHQHItFLRVLQHUHQWHVDRSURGXWRVmRWUDQVIHULGRVSDUDRFRPSUDGRU$&RPSDQKLDWDPEpP
GHYHGHL[DUGHWHURFRQWUROHRXDUHVSRQVDELOLGDGHQRPRPHQWRGDYHQGDGDVPHUFDGRULDVEHP
FRPRRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVJHUDGRVSDUDD&RPSDQKLDDWUDYpVGDYHQGDGHSURGXWRV$VUHFHLWDV
QmRVmRUHFRQKHFLGDVVHVXDUHDOL]DomRIRULQFHUWD

$VGHYROXo}HVHFDQFHODPHQWRVGHYHQGDGHPHUFDGRULDVVmRUHFRQKHFLGRVTXDQGRGDVXDHIHWLYD
RFRUUrQFLD$VUHFHLWDVGHULYDGDVGDRSHUDomRGD&RPSDQKLDVmRDSUHVHQWDGDVOtTXLGDVGHGHYROXo}HV
H FDQFHODPHQWRV e SUiWLFD GD &RPSDQKLD QmR DFHLWDU GHYROXo}HV LPRWLYDGDV H[FHWR DTXHODV
SUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

3DUDDVRSHUDo}HVGHLQWHUPHGLDomRQDYHQGDGHVHJXURVRXJDUDQWLDHVWHQGLGDD&RPSDQKLDQmR
UHWpPRVULVFRVDWUHODGRVQRVVLQLVWURVRFRUULGRVHQmRpDUHVSRQViYHOSULPiULDQRDWHQGLPHQWRjV
REULJDo}HVGDVDSyOLFHVYHQGLGDV$VUHFHLWDVGHFRPLVVmRUHVXOWDQWHVGDUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLD
SHOD LQWHUPHGLDomR QD YHQGD GH DSyOLFHV GH VHJXURV RX JDUDQWLD HVWHQGLGD VmR UHFRQKHFLGDV QR
UHVXOWDGRTXDQGRRVVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRVmRSUHVWDGRV

7RGDV DV UHFHLWDV HVWmR VXMHLWDV j FRQWULEXLomR SDUD R 3URJUDPD GH ,QWHJUDomR 6RFLDO ³3,6´  H j
&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO ³&2),16´ FRQIRUPHDDOtTXRWDDWULEXtGD
D FDGD RSHUDomR $V UHFHLWDV GH PHUFDGRULDV HVWmR VXMHLWDV DR ,PSRVWR VREUH &LUFXODomR GH
0HUFDGRULDVH6HUYLoRV ³,&06´ HDVUHFHLWDVGHVHUYLoRVDR,PSRVWR6REUH6HUYLoRV ³,66´ WULEXWRV
HVWHVFDOFXODGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVYLJHQWHVHPFDGDHVWDGRHPXQLFtSLRUHVSHFWLYDPHQWH
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'HVFULomRGRV&RPSRQHQWHV3ULQFLSDLVGHQRVVRV5HVXOWDGRV2SHUDFLRQDLV
2VHJXLQWHpXPUHVXPRGRVLWHQVTXHFRPS}HPQRVVDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRV
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

9HQGDVOtTXLGDVHRXWUDVUHFHLWDV

$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDLQFOXLYHQGDVOtTXLGDVHRXWUDVUHFHLWDV$VYHQGDVOtTXLGDVLQFOXHPD
UHFHLWDSURYHQLHQWHGHYHQGDVGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVHQmRDOLPHQWDUHVIHLWRVDQRVVRVFOLHQWHVSRU
PHLRGH L QRVVDVORMDVItVLFDVHFRPHUFLDLVH LL LQVWDODo}HVGHDWDFDGRGHGLFDGDVDRFXPSULPHQWR
GDVRUGHQVGHQRVVRVPDLRUHVQHJyFLRVHQWUHHPSUHVDV2X%%RVFOLHQWHVDWUDYpVGDHQWUHJD LLL 
SODWDIRUPDGHHFRPPHUFH

2XWUDVUHFHLWDVLQFOXHPUHFHLWDVGHULYDGDVSULQFLSDOPHQWHGHUHFHLWDVGHULYDGDVGHRXWUDVVROXo}HV
GHVHUYLoRVFRPRJDUDQWLDVHVWHQGLGDUHFDUJDGHFUpGLWRGHFHOXODUUHFHLWDVGHULYDGDVGDORFDomR
GHLPyYHLVSDUDWHUFHLURVSULQFLSDOPHQWHXQLGDGHVGHDOXJXHOHPJDOHULDV

&XVWRGDVYHQGDV

2FXVWRGDVYHQGDVFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHHPFXVWRVUHODFLRQDGRVDQRVVDVYHQGDVGHSURGXWRV
LQFOXLQGRRSUHoRGHFRPSUDGRVEHQVTXHDGTXLULPRVSDUDUHYHQGDYROXPHGHHVWRTXHFXVWRVGH
ORJtVWLFD TXH LQFOXL FXVWRV GH DUPD]HQDPHQWR H WUDQVSRUWH H GHSUHFLDomR GH DWLYRV ORJtVWLFRV 
SURYLVmRSDUDREVROHVFrQFLDGHHVWRTXH(PUHODomRjFRPSUDGHSURGXWRVGHQRVVRVIRUQHFHGRUHV
GH DOLPHQWRVH SURGXWRV QmRDOLPHQWDUHV UHFHEHPRV D FRQVLGHUDomR GRV IRUQHFHGRUHV DWUDYpV GH
YiULRV SURJUDPDV LQFOXLQGR PDV QmR OLPLWDGRV D LQFHQWLYRV GH YROXPH OLFHQoDV GH ORJtVWLFD
UHHPEROVR GH PDUNGRZQ SURWHomR GH PDUJHP FRQWULEXLomR SURPRFLRQDO H SXEOLFLWiULD 2V
SDJDPHQWRVGHVVHVIRUQHFHGRUHVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPDUHGXomRGRQRVVRFXVWRGHYHQGDV

'HVSHVDVGHYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



$VGHVSHVDVGHYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVFRQVLVWHPSULQFLSDOPHQWHGHGHVSHVDVUHODFLRQDGDV
DIROKDGHSDJDPHQWRKRQRUiULRVFXVWRVGHHQHUJLDHHOHWULFLGDGHLQFRUULGRVHPFRQH[mRFRP
QRVVDVLQVWDODo}HVGHVSHVDVGHSURSDJDQGDHQWUHRXWURV

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 

2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  VmR LWHQV TXH QmR SXGHUDP VHU FODVVLILFDGRV HP RXWUDV UXEULFDV GD
GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR H SRGHP LQFOXLU LWHQV TXH VmR OLPLWDGRV HP Q~PHUR FODUDPHQWH
LGHQWLILFiYHLVLQFRPXQVHTXHWrPWHPXPLPSDFWRUHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRV

5HFHLWDVILQDQFHLUDV



$UHFHLWDILQDQFHLUDFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHQDUHPXQHUDomRGHQRVVDSRVLomRGHWHVRXUDULDDRORQJR
GRDQR

'HVSHVDV)LQDQFHLUDV

$ GHVSHVD ILQDQFHLUD FRQVLVWH SULQFLSDOPHQWH QR FXVWR GRV HPSUpVWLPRV FDSWDGRV SDUD
GHVHQYROYLPHQWRGDRSHUDomRHVXVWHQWDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDVGD&RPSDQKLDVRPRV
ILQDQFLDGRV SULQFLSDOPHQWH DWUDYpV GH HPSUpVWLPRV GH ORQJR SUD]R YLQFXODGRV D DSOLFDomR GRV
UHFXUVRVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGDHPSUHVD

$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVWDPEpPLQFOXHPFXVWRGHJDUDQWLDVEDQFiULDVFRUUHo}HVPRQHWiULDVVREUH
GHSyVLWRVHEORTXHLRVMXGLFLDLVHMXURVVREUHSURYLV}HVHFXVWRGHYHQGDVGHUHFHEtYHLV
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

$GHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDLQFOXLRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR
2VLPSRVWRVFRUUHQWHVHGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRDPHQRVTXHHVWHMDPUHODFLRQDGRV
DXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVRXDLWHQVUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRRXHP
RXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

(PIXQomRGDVXEYHQomRJRYHUQDPHQWDOJUDQGHSDUWHGROXFUROtTXLGRpGHVWLQDGRSDUDUHVHUYDGH
LQFHQWLYRVILVFDLV

LL 
)DWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2VUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDIRUDPHFRQWLQXDUmRDVHULQIOXHQFLDGDVSHORVVHJXLQWHV
IDWRUHV LQIODomR GHVHPSUHJR FUpGLWR DR FRQVXPLGRU YDORUL]DomR RX GHVYDORUL]DomR GR UHDO 5 
IUHQWH DR GyODU 86  H D YRODWLOLGDGH QR SUHoR GDV FRPPRGLWLHV SURGXWRV DOLPHQWtFLRV H QmR
DOLPHQWtFLRV

3RGHUGHFRPSUDGRFRQVXPLGRU(PERUDRVHWRUGHYDUHMRGHDOLPHQWRVQR%UDVLOWHQKDGHPRQVWUDGR
UHFHQWHPHQWHUHVLOLrQFLDDWUDYpVGHFLFORVHFRQ{PLFRVDGYHUVRVDLQG~VWULDGHYDUHMRpVHQVtYHOD
UHGXo}HVQRSRGHUGHFRPSUDGRFRQVXPLGRUHVSHFLDOPHQWHHPPHUFDGRVGHYDUHMRGHSURGXWRV
QmRDOLPHQWDUHV$WD[DGHGHVHPSUHJRpXPLQGLFDGRUFRPXPLPSDFWRGLUHWRVREUHRSRGHUGH
FRPSUDGRVQRVVRVFOLHQWHV$WD[DPpGLDDQXDOGHGHVHPSUHJRQR%UDVLOHPGHMXQKRGH
IRL GH  HP FRPSDUDomR FRP  HP MXQKR GH  H  HP MXQKR GH   8P
SURORQJDPHQWR GD UHFHVVmR DWXDO SRGHULD UHVXOWDU HP XPD TXHGD DLQGD PDLRU GR FRQVXPR GR
DJUHJDGR IDPLOLDU FRPR UHVXOWDGR GDHOHYDGDWD[DGH GHVHPSUHJR 3RU RXWUR ODGRR DXPHQWR GR
FRQVXPR QR %UDVLO p PXLWDV YH]HV DVVRFLDGR D XPD GLPLQXLomR QD WD[D GH GHVHPSUHJR HP
FRPELQDomRFRPXPDXPHQWRQDUHQGDHQRQtYHOGHGLVWULEXLomRGDUHQGD

2PHUFDGRFRQVXPLGRUGHPDQGDVGHFOLHQWHVHRVSDGU}HVGHFRPSUDHPHYROXomR$&RPSDQKLDp
PXOWLIRUPDWR H GLVSRQLELOL]D DRV FOLHQWHV YiULDV SODWDIRUPDV GLVWLQWDV GH FRQVXPR R TXH IDFLOLWD D
FDSDFLGDGH GH DQWHFLSDU H UHVSRQGHU HP WHPSR KiELO DV YDULDo}HV FRQVWDQWHV QRV SDGU}HV GH
FRPSUDVEHPFRPRjVWHQGrQFLDVRXSUHIHUrQFLDVGHFRQVXPRHPFRQVWDQWHPXGDQoDFRQWLQXDUi
DVHUIXQGDPHQWDOSDUDRVXFHVVRGRVQRVVRVQHJyFLRV$FUHGLWDPRVTXHXPGRVSULQFLSDLVIDWRUHV
SDUDDWHQGHUDVYDULDo}HVGHSDGU}HVGHFRQVXPRpUHVSHLWDUDVGLIHUHQoDVFXOWXUDLVGHFDGDUHJLmR
H EXVFDU DWHQGHU DV GLIHUHQWHV GHPDQGDV GH FRQVXPR GH FDGD UHJLmR WHU SUR[LPLGDGH FRP DV
QHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHVHUHIOHWLUDVGHPDQGDVQDGLVSRVLomRGRVPL[GHSURGXWRVGLVSRQtYHLVQDV
ORMDV

E 
9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
+LVWRULFDPHQWHWHPRVVLGRFDSD]HVGHUHSDVVDUSDUDQRVVRVFOLHQWHVYDULDo}HVSRVLWLYDVRXQHJDWLYDV
QRV FXVWRV GH QRVVRV SURGXWRV 7DLV YDULDo}HV SRGHP VHU FDXVDGDV SRU PXGDQoDV QD OHJLVODomR
WULEXWiULD TXH DIHWHP R VHWRU HP TXH DWXDPRV DVVLP FRPR SHODV RVFLODo}HV QD WD[D GH FkPELR
FRWDomRGHFRPPRGLWLHVWD[DGHLQIODomRRXQDWD[DGHMXURVHRVFLODo}HVQRVSURGXWRVDOLPHQWDUHV
H QmRDOLPHQWDUHV 3DUD REWHU LQIRUPDo}HV VREUH DV PXGDQoDV QD UHFHLWD H RV PRWLYRV GHVVDV
DOWHUDo}HVFRQVXOWHRLWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

F 
,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRU
$WXDPRV QR VHWRU GH YDUHMR EUDVLOHLUR H QRVVDV RSHUDo}HV FRQVLVWHP SULQFLSDOPHQWH QD YHQGD GH
SURGXWRVDOLPHQWDUHV&RPRWDOHVWDPRVVXMHLWRVDGLYHUVRVIDWRUHVTXHDIHWDPRVQRVVRVUHVXOWDGRV
GDVRSHUDo}HVHDFRQGLomRILQDQFHLUDTXHHQWUHRXWURVLQFOXHPRVHJXLQWH
•

RDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLUR
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•

DLQIODomRRSRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHVHGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRH

•

DVGHPDQGDVGHFOLHQWHVHKiELWRVGHFRPSUDHPHYROXomR

$PELHQWHPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLUR
$WXDPRVQR%UDVLOHSRUWDQWRDPDLRULDGDVQRVVDVUHFHLWDVGHVSHVDVHDWLYRVpGHQRPLQDGDHP
UHDLV &RQVHTXHQWHPHQWH DV PXGDQoDV PDFURHFRQ{PLFDV QR %UDVLO HVSHFLDOPHQWH QR TXH GL]
UHVSHLWRjLQIODomRWD[DVGHMXURVDFXUWRHORQJRSUD]RWD[DVGHFkPELRQtYHLVVDODULDLVHHPSUHJR
GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H D FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU SRGHP DIHWDU RV UHVXOWDGRV GDV QRVVDV
RSHUDo}HV
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  (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
D 

,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHWDPSRXFRQR
SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  D LQWURGXomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU
VHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[D
E 

&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGR D &RPSDQKLD H VRFLHGDGHV GH VHX JUXSR HFRQ{PLFR Mi IRUDP GLVSRQLELOL]DGDV QHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD HQFRQWUDPVH
GHVFULWRVQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F 

(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mR KRXYH GXUDQWH R SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  RX GXUDQWH RV
H[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HV
QmR XVXDLV FRP UHODomR j &RPSDQKLD RX VXDV DWLYLGDGHV TXH WHQKDP FDXVDGR RX VH HVSHUD TXH
YHQKDPFDXVDUHIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHQRSDUHFHUGR
DXGLWRU
D 

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

2V'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHD&RPSDQKLDDGRWRXR&3& 5 ,)562SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLODSDUWLUGHGHMDQHLURGH'HVVDIRUPDRVVDOGRVGRH[HUFtFLRILQGRHPGHMXQKR
GH  HVWmR VHQGR DSUHVHQWDGRV FRP RV UHVSHFWLYRV UHIOH[RV FRQWiEHLV GHVVD DGRomR $
$GPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHP
GHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
&3& 5 ±2SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO&3& 5 
2SHUDo}HV GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO TXH VXEVWLWXL R &3&  5   2SHUDo}HV GH DUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOHOLPLQDDGLVWLQomRHQWUHDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURVDSDUWLU
GHGHMDQHLURGH$OpPGLVVRDQRUPDH[LJHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPDWLYR RGLUHLWRGHXVDU
R LWHP DUUHQGDGR  H XP SDVVLYR ILQDQFHLUR UHODWLYR DRV GH DOXJXpLV IXWXURV GHVFRQWDGRV D YDORU
SUHVHQWHSDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
'HVSHVDVFRPDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOVmRVXEVWLWXtGDVSRUGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRUHODFLRQDGDV
DRGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDVGHMXURVUHODFLRQDGDVDRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR$QWHULRUPHQWHDV
(PSUHVDV UHFRQKHFLDP SULQFLSDOPHQWH GHVSHVDV GH DUUHQGDPHQWR RSHUDFLRQDO SHOR PpWRGR OLQHDU
SHOR SUD]R GR DUUHQGDPHQWR H UHFRQKHFLD RV DWLYRV H RV SDVVLYRV VRPHQWH QD PHGLGD HP TXH
KRXYHVVH XPD GLIHUHQoD GH WHPSR HQWUH RV SDJDPHQWRV UHDLV GR DUUHQGDPHQWR H R SHUtRGR GH
FRPSHWrQFLDGDGHVSHVDGHDOXJXHO$VVLPLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRPRR(%,7'$ ³(DUQLQJV
%HIRUH,QWHUHVW7D[HV'HSUHFLDWLRQDQG$PRUWL]DWLRQ´ HHPPHQRUPHGLGDRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
VHUmRSRVLWLYDPHQWHLPSDFWDGRVLQYHUVDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURVHUiDIHWDGRQHJDWLYDPHQWH
3RU ILP R OXFUR OtTXLGR WDPEpP VHUi DIHWDGR SRLV D GHVSHVD WRWDO GH DUUHQGDPHQWR GHVSHVD GH
GHSUHFLDomRVRPDGDGHVSHVDILQDQFHLUD pJHUDOPHQWHPDLRUQRLQtFLRGRFRQWUDWRHGLPLQXLDRORQJR
GRWHPSRDRFRQWUiULRGHXPHQFDUJROLQHDUVRERSDGUmRDWXDO$GLFLRQDOPHQWHRFDL[DOtTXLGRGDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVVHUiPDLRUXPDYH]TXHRVSDJDPHQWRVHPGLQKHLURSHODSDUWHSULQFLSDOGR
SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR H RV MXURV UHODFLRQDGRV VHUmR FODVVLILFDGRV FRPR IOX[RV GH FDL[D GDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$ DGRomR GD QRUPD &3&  5  DIHWRX SULQFLSDOPHQWH R UHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVSDUDDVORMDVGD&RPSDQKLD$$GPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYD
PRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHPGHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLR
GRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO$$GPLQLVWUDomRRSWRXHPDSOLFDUDVGXDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWR
SURSRVWDVSHODQRUPDQRVVHJXLQWHVFRQWUDWRV L ORFDo}HVGHEHQVGHFXUWRSUD]R LQIHULRURXLJXDO
D GR]H PHVHV  H LL  DUUHQGDPHQWRV GH SURSULHGDGH UHODFLRQDGRV D DWLYRV GH EDL[R YDORU RX FRP
YDORUHVYDULiYHLV
$$GPLQLVWUDomRGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHP
 GH MDQHLUR GH  H SURVSHFWLYDPHQWH GHVGH R LQtFLR GR SULPHLUR SHUtRGR SUDWLFiYHO $
$GPLQLVWUDomR RSWRX HP DSOLFDU DV GXDV LVHQo}HV GH UHFRQKHFLPHQWR SURSRVWDV SHOD QRUPD QRV
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
FODVVLILFDGRVFRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRRVHQFDUJRVUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRVGH
FXUWRSUD]RGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV
2SUD]RGRDUUHQGDPHQWRpRSHUtRGROHJDOPHQWHDSOLFiYHOGRFRQWUDWRHOHYRXHPFRQWDDVRSo}HV
GHUHVFLVmRHUHQRYDomRSRUYLDVMXGLFLDLVFXMRXVRSHODV(PSUHVDVpUD]RDYHOPHQWHFHUWR
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2V IOX[RV GH SDJDPHQWRV GH DOXJXpLV VmR DMXVWDGRV D YDORU SUHVHQWH FRQVLGHUDQGR R SUD]R
UHPDQHVFHQWH GH FDGD FRQWUDWR H DSOLFDQGR WD[D GH GHVFRQWR TXH FRUUHVSRQGH jV FRWDo}HV GH
PHUFDGRQDVGDWDVLQLFLDLVGHFDGDXPGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRHHTXLYDOHQWHjVFDSWDo}HV
FRPPRQWDQWHVTXHUHSUHVHQWDPRWRWDOGHLQYHVWLPHQWRVSDUDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV$WD[DGH
GHVFRQWR IRL FRQVWUXtGD SHOD WD[D UHDO GH GHVFRQWR FRUUHVSRQGHQWH DV FRWDo}HV GH PHUFDGR
UHIHUrQFLD HP GR &',  DGLFLRQDQGR R VSUHDG H UHGX]LQGR DV JDUDQWLDV GH FRQIRUPH WD[DV GH
PHUFDGRGRVSULQFLSDLVEDQFRVFRPRVTXDLVDFRPSDQKLDRSHUD
0HQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRGRVFRQWUDWRVTXHIRUDPHVFRSR
GDQRUPDD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRFRQVLGHURXFRPRFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRVVRPHQWHR
YDORU GR DOXJXHO PtQLPR IL[R SDUD ILQV GH DYDOLDomR GR SDVVLYR (P  GH MDQHLUR GH  D
PHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRUUHVSRQGHDRWRWDOGRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHDOXJXpLV
IL[RVOtTXLGRGHLPSRVWRVQRVTXDLVFRQVLGHUDPRVDVUHQRYDWyULDVGHDFRUGRFRPDSROtWLFDLQWHUQD
GR *UXSR FXMR SUD]R RFRUUH QRUPDOPHQWH XP DQR DQWHV GR YHQFLPHQWR GR FRQWUDWR TXDQGR
LGHQWLILFDPRVD³UD]RiYHOFHUWH]D´GDUHQRYDomR
$PHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRFRUUHVSRQGHDRYDORULQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
PDLVRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRV$$GPLQLVWUDomRGR*UXSRRSWRXSRUXWLOL]DURH[SHGLHQWH
SUiWLFRSDUDWUDQVLomRHQmRFRQVLGHUDURVFXVWRVLQLFLDLVQDPHQVXUDomRLQLFLDOGRDWLYRGHGLUHLWRGH
XVRFRPLVVRPDQWHQGRRPHVPRYDORUGRSDVVLYRLQLFLDOGHDUUHQGDPHQWR
(PGHMDQHLURGHD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRUHFRQKHFHXXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXP
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDRYDORUSUHVHQWHGH5PLO
$VHJXLUVHJXHGHPRQVWUDomRGRVHIHLWRVGDDGRomRLQLFLDOQRVVDOGRVLQLFLDLVGHEDODQoRGR*UXSR
&RQVROLGDGR
$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

$GRomRLQLFLDO
&3& 5 



























E 

(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

$DGRomRGDQRUPD&3& 5 ,)56DIHWRXSULQFLSDOPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLV SDUD DV ORMDV GDV (PSUHVDV 2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH H[FHWR SHOR
LQGLFDGRDFLPDQDOHWUD D SRUQmRKDYHUPXGDQoDVUHOHYDQWHVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVHYHQWXDLV
LPSDFWRVGHGLYXOJDomRRXYDORUHVMiIRUDPFRQVLGHUDGRVQDVSUySULDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
E 

5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2V UHODWyULRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD QRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVIRUDPHPLWLGRVVHPUHVVDOYDVDVVLPFRPRQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
1D DSOLFDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD D $GPLQLVWUDomR GHYH HODERUDU HVWLPDWLYDV D
UHVSHLWR GRV YDORUHV FRQWiEHLV GRV DWLYRV H SDVVLYRV SDUD RV TXDLV LQIRUPDo}HV REMHWLYDV QmR VmR
IDFLOPHQWH REWLGDV GHRXWUDV IRQWHV $V HVWLPDWLYDVH DV UHVSHFWLYDV SUHPLVVDV HVWmR EDVHDGDV QD
H[SHULrQFLDKLVWyULFDHHPRXWURVIDWRUHVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV2VUHVXOWDGRVUHDLVGHVVHVYDORUHV
FRQWiEHLVSRGHPGLIHULUGHVVDVHVWLPDWLYDV
$VLQIRUPDo}HVVREUHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVTXHSRVVXHPXPULVFR
VLJQLILFDWLYRGHUHVXOWDUHPXPDMXVWHPDWHULDOQRVVDOGRVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPR
H[HUFtFLRILVFDOHVWmRLQFOXtGDVQRVVHJXLQWHVDVSHFWRV
• &RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDGHFOLHQWHV
• 2VFUpGLWRVDRFRQVXPLGRUVmRFODVVLILFDGRVFRPRQmRUHDOL]iYHLVTXDQGRQyVDFUHGLWDPRVTXH
H[LVWHRULVFRGHTXHDWRWDOLGDGHRXSDUWHGRPRQWDQWHGHYLGRQmRVHMDUHFXSHUDGD SRU
H[HPSORGHYLGRDDWUDVRGHSDJDPHQWRRXFREUDQoDMXGLFLDO 
• $VSULQFLSDLVSUHPLVVDVVXEMDFHQWHVDRYDORUUHDOL]iYHOOtTXLGRGRVHVWRTXHV
2VHVWRTXHVVmRPHQVXUDGRVDRPHQRUGRFXVWRPpGLRHRYDORUUHDOL]iYHOOtTXLGR2YDORUUHDOL]iYHO
OtTXLGRFRUUHVSRQGHDRSUHoRGHYHQGDHVWLPDGRQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVGHGX]LGRGRVFXVWRV
DGLFLRQDLVHVWLPDGRVQHFHVViULRVSDUDDUHDOL]DomRGDYHQGD$MXVWDPRVUHJXODUPHQWHDUHDOL]DomR
GRYDORUGHHVWRTXHGHYLGRDSHUGDVHGDQRV
$V SURYLV}HV SDUD SHUGDV GH HVWRTXHV VmR UHJLVWUDGDV FRP EDVH HP SHUFHQWXDLV DSOLFDGRV D
PHUFDGRULDV FRP EDL[R JLUR GH HVWRTXH H QDV SHUGDV PpGLDV GH HVWRTXH QRV ~OWLPRV  PHVHV
0XGDQoDVQHVWDVHVWLPDWLYDVSRGHPDIHWDUQRVVRVUHVXOWDGRVHQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDGHIRUPD
PDWHULDO
• $UUHQGDPHQWRVUHODFLRQDGRVDDSOLFDomRGR,)56
2 *UXSR DYDOLD VH XP FRQWUDWR p RX FRQWpP XP DUUHQGDPHQWR EDVHDGR QD QRYD GHILQLomR GH
DUUHQGDPHQWRGHDFRUGRFRPR&3& 5 ,)56XPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
VHWUDQVIHUHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSRHPWURFD
GHFRQWUDSUHVWDomR
2*UXSRUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDGHLQtFLRGR
DUUHQGDPHQWR2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHSHORFXVWRHVXEVHTXHQWHPHQWH
SHOR FXVWR PHQRV TXDOTXHU GHSUHFLDomR DFXPXODGD H SHUGDV DR YDORU UHFXSHUiYHO 2 SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRTXH
QmRIRUDPSDJRVQDGDWDGHLQtFLRGHVFRQWDGRVXVDQGRDWD[DGHMXURVLPSOtFLWDQRDUUHQGDPHQWR
RXVHHVVDWD[DQmRSXGHUVHUGHWHUPLQDGDLPHGLDWDPHQWHDWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGR
*UXSR
• 0HQVXUDomRGHSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVHRXWUDVSURYLV}HVUHODFLRQDGDVDRVQHJyFLRVDV
SULQFLSDLVSUHPLVVDVVREUHDSUREDELOLGDGHHHVFDODGHTXDOTXHUVDtGDGHUHFXUVRV
$&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVWULEXWiULRVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVTXH
VmRFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPRULVFRGHSHUGDSURYiYHOSRVVtYHOHUHPRWR$DQiOLVHTXDQWRD
SUREDELOLGDGHGHSHUGDpUHDOL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomRFRPDX[tOLRGRVDVVHVVRUHVOHJDLVH[WHUQRVH
GHYLGDPHQWHFRUURERUDGDSHORGHSDUWDPHQWRMXUtGLFR$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLD
DYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVDKLHUDUTXLDGDVOHLVDMXULVSUXGrQFLDGLVSRQtYHODVGHFLV}HV
PDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDMXUtGLFD
$V SURYLV}HV SDUD GHPDQGDV MXGLFLDLV WULEXWiULDV VmR FRQVWLWXtGDV SDUD WRGRV RV SURFHVVRV FXMD
SUREDELOLGDGHGHSHUGDVHMDSURYiYHOGHVVDIRUPDD&RPSDQKLDFRQVWLWXLXSURYLV}HVVXILFLHQWHVSDUD
FREULU HYHQWXDLV SHUGDV FRP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV $V SURYLV}HV SDUD GHPDQGDV
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MXGLFLDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQRKLVWyULFRGHSHUGDVVREUHWRGDDPDVVDGH
SURFHVVRV XWLOL]DQGR R SHUFHQWXDO GH VXFHVVR SDUD FDGD WLSR GH UHFODPDomR H R YDORU PpGLR GH
SHUGDVHPFDVRGHSDJDPHQWR
• 5HFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVHGLVSRQLELOLGDGHGHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURVFRQWUD
RVTXDLVSRGHPVHUXWLOL]DGRVSUHMXt]RVILVFDLV
6mRUHFRQKHFLGRVRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRVUHIHUHQWHVDWRGRVRV
SUHMXt]RVILVFDLVQmRXWLOL]DGRVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVQDPHGLGDHPTXHVHMDSURYiYHOTXHKDYHUi
XPOXFURWULEXWiYHOFRQWUDRTXDORVFUpGLWRVWULEXWiULRVSRVVDPVHUFRPSHQVDGRV
$ GHILQLomR GR YDORU GR LPSRVWR GH UHQGD H GD FRQWULEXLomRVRFLDO GLIHULGRV DWLYRV TXH SRGHP VHU
UHFRQKHFLGRVH[LJHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGD$GPLQLVWUDomRFRPEDVHQDVHVWLPDWLYDVGHOXFURHQR
QtYHO GH OXFUR UHDO WULEXWiYHO IXWXUR GH DFRUGR FRP R SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR DSURYDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
• 'HVFRQWRVFRPHUFLDLV
2VGHVFRQWRVFRPHUFLDLVGHIRUQHFHGRUHVVmRPHQVXUDGRVFRPEDVHQRVDFRUGRVQHJRFLDGRVFRPRV
PHVPRV
5HFRQKHFHPRVGHVFRQWRVFRPHUFLDLVVRPHQWHTXDQGRKiHYLGrQFLDGHDFRUGRVFRPIRUQHFHGRUHVR
YDORUSRGHVHUFRQILDYHOPHQWHPHQVXUDGRHVXDUHDOL]DomRpSURYiYHO&RPEDVHQRKLVWyULFRGRV
GHVFRQWRVFRPHUFLDLVVREUHDVFRPSUDVHVWLPDPRVRPRQWDQWHUHJLVWUDGRFRPRUHGXWRUGRFXVWR
GRV HVWRTXHV 0XGDQoDV QHVWDV HVWLPDWLYDV SRGHP DIHWDU QRVVRV UHVXOWDGRV H QRVVD FRQGLomR
ILQDQFHLUDGHIRUPDPDWHULDO
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 
2V DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOR HPLVVRU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH TXH QmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV WDLVFRPR
L 

$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

1mRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVRXSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
LL 
&DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
1mR Ki FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D &RPSDQKLD PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR
GH
LLL 

&RQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
LY 

&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

1mR Ki FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
Y 

&RQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

1mR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
E 

2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mR Ki RXWURV LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDV DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 
&RPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R
UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
E 

1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
F 
1DWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRU
GRHPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
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3ODQRGH1HJyFLRV
D 

,QYHVWLPHQWRV

L 
'HVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
1RUHVXOWDGRDFXPXODGRGHGHMXQKRGHRVLQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGR
H LQWDQJtYHO VRPDUDP 5 PLOK}HV LQFOXLQGR D DEHUWXUD GH  QRYDV ORMDV -i QR UHVXOWDGR
DFXPXODGRGHGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHRV
LQYHVWLPHQWRV QD DTXLVLomR GH DWLYR LPRELOL]DGR H LQWDQJtYHO VRPDUDP 5 PLOK}HV 5
PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
2V LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD YrP VHQGR GLUHFLRQDGRV GH IRUPD FRQVLVWHQWH SDUD VHX SODQR
FRQWtQXRGHH[SDQVmRTXHYHPRFRUUHQGRDRORQJRGRV~OWLPRVDQRVFRPYLVWDVDDPSOLDUDSUHVHQoD
GRJUXSRHIRUWDOHFHUVHXGHVHPSHQKRHPiUHDVDQWHVDWHQGLGDVGHPDQHLUDVXEyWLPDQDYLVmRGD
&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSUHWHQGHDRORQJRGRVSUy[LPRVDQRVLQWHQVLILFDUVHXVLQYHVWLPHQWRVHPVXDFRQWtQXD
H[SDQVmR JHRJUiILFD DWUDYpV GD DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV QR VHJPHQWR DWDFDUHMR VXSHUPHUFDGRV
ORMDVGHHOHWURHORMDVGH&DPLxR2SODQRGHH[SDQVmRGDHPSUHVDSUHYrXPDDSOLFDomRGH5
ELOK}HV RXGRYDORUSUHWHQGLGRDVHUFDSWDGRQRkPELWRGDRIHUWDSULPiULD UHDLVHPFDSH[
SDUDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVDWpDXPHQWDQGRRULWPRGHLQDXJXUDo}HVFRPSDUDWLYDPHQWHDR
KLVWyULFRFRPIRFRSULQFLSDOPHQWHQDH[SDQVmRHPUHJL}HVHPTXHDLQGDQmRHVWDPRVSUHVHQWHV
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SUHWHQGH FRQWLQXDU LQYHVWLQGR HP QRYDV ORMDV HP SUDoDV RQGH Mi
HVWDPRVSUHVHQWHVGHVGHTXHRVUHWRUQRVFRQWLQXHPVDWLVIDWyULRVHRXRVSRQWRVVHMDPHVWUDWpJLFRV
LL 

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

+LVWRULFDPHQWHRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRILQDQFLDGRVSHODJHUDomRGHFDL[D
RSHUDFLRQDO H VHPSUH TXH QHFHVViULR SRU UHDOL]DomR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV MXQWR j
WHUFHLURV
LLL 

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWR
RXSUHYLVWR
E 
'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHV
RXRXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU
1mR Ki DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU
PDWHULDOPHQWHQDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F 

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L 

'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHO
LL 
0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU HP SHVTXLVDV SDUD GHVHQYROYLPHQWRV GH
QRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
1mRDSOLFiYHO
LLL 

3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV
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1mRDSOLFiYHO
LY  0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRX
VHUYLoRV
1mRDSOLFiYHO
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDV
7HQGRHPYLVWDTXHHPGHMXQKRGHD5LR%DOVDV3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGDHD
3RVWHUXV6XSHUPHUFDGRV/WGDWRUQDUDPVHFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDHSRUHQWHQGHUTXHDDQiOLVHGH
PRGR LVRODGR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD DWp  GH
GH]HPEURGHQmRUHIOHWHDVXDDWXDOHVWUXWXUDVRFLHWiULDD$GPLQLVWUDomRRSWRXSRUDSUHVHQWDU
QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQIRUPDo}HV GHULYDGDV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRPELQDGDVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHDVTXDLVDSUHVHQWDPSDUDILQV
FRPSDUDWLYRVRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVQHVWHLWHPVmRUHIHUHQWHVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV H WrP FRPR REMHWLYR SURSRUFLRQDU LQIRUPDo}HV PDLV ~WHLV H UHSUHVHQWDWLYDV DRV VHXV
GHVWLQDWiULRVSDUDTXHDVRSHUDo}HVDJHVWmRHDSRVLomRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
VHMDPFRPSUHHQGLGDVGHQWURGHVXDDWXDOHVWUXWXUDVRFLHWiULDDOpPGHSURSLFLDUFRPSDUDELOLGDGHjV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GHPRQVWUDU R KLVWyULFR GDV DWXDLV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD VXD SRVLomR
ILQDQFHLUDRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVIOX[RVGHFDL[DGHIRUPDFRPELQDGDFRQVROLGDGD
EHP FRPR FRPHQWDU RV IDWRUHV TXH LQIOXHQFLDUDP R VHX GHVHPSHQKR QRV SHUtRGRV LQGLFDGRV
SRVVLELOLWDQGRXPDDQiOLVHUD]RiYHOSDUDWRPDGDGHGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRQDVDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLV GH FRQWDELOLGDGH HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6% 
LQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ,QWHUSUHWDWLRQ&RPPLWWHH ,)5,& HSHORV
UHVSHFWLYRVyUJmRVDQWHFHVVRUHV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVFRQVROLGDGDVQmRGHYHPVHUXWLOL]DGDVHP~OWLPDDQiOLVHSDUD
DWRPDGDGHTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRQD&RPSDQKLDSRLVQmRVmRLQGLFDWLYDVGHUHVXOWDGRV
TXH WHULDP RFRUULGR VH RV QHJyFLRV WLYHVVHP VLGR FRQGX]LGRV FRPR XPD ~QLFD XQLGDGH GH QHJyFLRV
GXUDQWH R SHUtRGR DSUHVHQWDGR H QmR UHSUHVHQWDP LQGLFDWLYRV GRV UHVXOWDGRV RX SRVLomR ILQDQFHLUD
FRQVROLGDGRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
,PSDFWRV&29,'
2&RYLGIRLGHVFREHUWRHPGH]HPEURGHQD&KLQDHFKHJRXDGLYHUVRVSDtVHVUDSLGDPHQWH
VHQGRGHFODUDGDSDQGHPLDHPGHPDUoRGHSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 
2 LPSDFWR GD GRHQoD VH UHIOHWLX WDPEpP QDDWLYLGDGH HFRQ{PLFDTXH VRIUHX H DLQGD YHP VRIUHQGR
SHUGDVVLJQLILFDWLYDV'LDQWHGLVVRDVFRPSDQKLDVILFDUDPH[SRVWDVDXPDVpULHGHULVFRVHVWUDWpJLFRV
H RSHUDFLRQDLV FRPR DWUDVRV RX LQWHUUXSomR GR IRUQHFLPHQWR GH PDWpULDVSULPDV PXGDQoDV QDV
GHPDQGDVGHFOLHQWHVDXPHQWRGHFXVWRVLQVXILFLrQFLDVORJtVWLFDVTXHOHYDPDDWUDVRVHPHQWUHJDV
TXHVW}HVGHVD~GHHVHJXUDQoDGHIXQFLRQiULRVIRUoDGHWUDEDOKRLQVXILFLHQWHHGHVDILRVUHIHUHQWHVD
LPSRUWDomRHH[SRUWDomRGHSURGXWRV
)DFH DR FHQiULR DSUHVHQWDGR D &RPSDQKLD PDQWpP PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH VREUH D HYROXomR GR
WHPDWRPDQGRPHGLGDVEHPFRPRDVGHVFULWDVDEDL[RHDWpRPRPHQWRQmRKRXYHH[SHFWDWLYDVGH
LPSDFWRVQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD


,PSOHPHQWDomRGHPHGLGDVGHVHJXUDQoDDILPGHVDOYDJXDUGDUDVD~GHGRVFOLHQWHVHGHVHXV
IXQFLRQiULRV VHJXLQGR DV RULHQWDo}HV GD 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  H RV GHFUHWRV
HVWDGXDLV
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1HJRFLDo}HVGHSUD]RVHSUHoRVFRPIRUQHFHGRUHVYLVDQGRXPPHOKRUUHODFLRQDPHQWRQRFHQiULRGH
SDQGHPLDFRPRLQWXLWRGHFRQWHURDXPHQWRGHSUHoRVGRVSURGXWRVDVHUHPUHSDVVDGRVDRVFOLHQWHV



$EDVWHFLPHQWRFRQVWDQWHGRVFHQWURVGHGLVWULEXLo}HVHORMDVDXPHQWRGRVHVIRUoRVQDPHOKRULD
GR³0DWHXV$33´FRPDLPSOHPHQWDomRGRVLVWHPDGHHQWUHJDV³'HOLYHU\´

)DFHDRFHQiULRGHSDQGHPLDREVHUYRXVHXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRHDWtSLFRQRIOX[RGHFOLHQWHVH
YHQGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH
VHQGRGHQR9DUHMRHQR$WDFDGR2EVHUYRXVHXPPDLRULPSDFWRQRVHWRUGH(OHWUR
SRLVGXUDQWHDSDQGHPLDFRQIRUPHGHFUHWRVGHFDGDHVWDGRDVORMDVSHUPDQHFHUDPIHFKDGDV
$ &RPSDQKLD DYDOLRX HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV H YHULILFRX TXH QmR KDYLD QHFHVVLGDGH GH DGRWDU QRYRV
FULWpULRVDOpPGRVTXHMiHUDPDGRWDGRVSHODPHVPDDH[HPSORGDVSURYLV}HVGHSHUGDHPHVWRTXH
SURYLVmRSDUDGHYHGRUHVGXYLGRVRVRXSRVVtYHLVLPSDFWRVGHLPSDLUPHQW
)RUDPDYDOLDGDVQRYDVPHGLGDVSDUDRVHWRUILQDQFHLURHPHVSHFLDORFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUSRU
LQWHUPpGLRGRVHWRUGHFREUDQoDRQGHIRLDYDOLDGRRVSUD]RVGDGRVDRFOLHQWHVHWD[DVGHMXURV
$RWRGRD&RPSDQKLDFKHJRXjFRQFOXVmRGHTXHDSHVDUGDPDJQLWXGHGDSDQGHPLDHGRVLPSDFWRV
FDXVDGRVQmRKRXYHDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWURGHHIHLWRVTXHDIHWHPVLJQLILFDWLYDPHQWHDVLQIRUPDo}HV
H D FRQWLQXLGDGH GDV RSHUDo}HV GD PHVPD &RQIRUPH D HYROXomR VHUi PDQWLGR R PRQLWRUDPHQWR
FRQVWDQWHGDVLWXDomRHGLYXOJDomRGHQRYDVPHGLGDVFDVRQHFHVViULR
2V WHUPRV ³$+´ H ³$9´ FRQVWDQWHV GDV FROXQDV GH GHWHUPLQDGDV WDEHODV DEDL[R VLJQLILFDP ³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH
'(021675$d2'25(68/7$'2±&20%,1$'$6
3HUtRGRGH6HLV0HVHV)LQGRHPGH-XQKRGH&RPSDUDGRDR3HUtRGRGH6HLV0HVHV
)LQGRHPGH-XQKRGH

'(02165$d®(6'25(68/7$'2 HP5PLOKDUHV 
5(&(,7$/Ë48,'$'(9(1'$6'(0(5&$'25,$6(
6(59,d2635(67$'26
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
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5HFHLWDOtTXLGD
5HFHLWD OtTXLGD QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDV
YLQGR WDQWR GD PDWXUDomR GDV ORMDV DEHUWDV QR H[HUFtFLR DQWHULRU TXDQWR GD H[SDQVmR RUJkQLFD GD
&RPSDQKLDHP2VHJPHQWRGHDWDFDUHMRDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGH
RX 5 PLOK}HV DV /RMDV &DPLQR DSUHVHQWDUDP FUHVFLPHQWR GDVYHQGDV OtTXLGDV GH  RX 5
PLOK}HVDVYHQGDVH[WHUQDVDSUHVHQWDUDPFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGHRX5PLOK}HV
DVORMDVGHVXSHUPHUFDGRVDSUHVHQWDUDPFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGHRX5PLOK}HVDV
ORMDVGHHOHWURHKLSHUPHUFDGRDSUHVHQWDUDPFUHVFLPHQWRGHRX5PLOK}HV9DOHUHVVDOWDUTXH
JUDQGH SDUWH GHVVH FUHVFLPHQWR RFRUUHX QR VHJXQGR WULPHVWUH GH  HP IXQomR GD SDQGHPLD GR
&29,'$VYHQGDVQRVHJXQGRWULPHVWUHDSUHVHQWDUDPXPDYDULDomRGHFUHVFLPHQWRGHTXDQGR
FRPSUDGDVFRPRSULPHLURWULPHVWUHGHSDUDPDLRUHVGHWDOKHVYLGHWDEHODDEDL[R

ŵZΨDŝů

ϭdϮϬϮϬ

ϮdϮϬϮϬ

sĂƌŝĂĕĆŽ

s

^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ
ůĞƚƌŽ
ƚĂĐĂƌĞũŽ;DŝǆͿ
sĞŶĚĂƐǆƚĞƌŶĂƐ
ĂŵŝŶŽ

ϰϲϲ͘ϱϵϮ
ϭϮϰ͘ϴϳϬ
ϭϬϯ͘ϲϴϬ
ϭ͘Ϭϴϯ͘ϭϭϳ
ϱϯϭ͘ϭϱϯ
ϭϬϲ͘ϲϳϭ

ϰϴϰ͘ϴϲϭ
ϭϭϭ͘ϳϮϬ
ϭϮϰ͘ϳϳϬ
ϭ͘ϮϯϬ͘ϴϰϭ
ϲϯϰ͘ϰϱϴ
ϭϮϭ͘ϯϬϴ

ϭϴ͘Ϯϲϵ
ϭϯ͘ϭϱϬ
Ϯϭ͘ϬϵϬ
ϭϰϳ͘ϳϮϰ
ϭϬϯ͘ϯϬϱ
ϭϰ͘ϲϯϳ

ϰй
Ͳϭϭй
ϮϬй
ϭϰй
ϭϵй
ϭϰй

dŽƚĂů

Ϯ͘ϰϭϲ͘Ϭϴϯ

Ϯ͘ϳϬϳ͘ϵϱϴ

Ϯϵϭ͘ϴϳϱ

ϭϮй



/XFUREUXWR
/XFUR EUXWR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFUREUXWRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLV
PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWRGRYROXPHGHYHQGDVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRV
1RVVDPDUJHPGHOXFUREUXWRH[SUHVVDHPSHUFHQWXDOGDVYHQGDVOtTXLGDVDXPHQWRXSRQWRVEDVH
SDUDHPVHFRPSDUDPRVFRPGHHPIXQomRGDYDULDomRGRPL[GHYHQGDVH
GDVLQDXJXUDo}HVGHQRYDVORMDV

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWRXHGD
UHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VVHDXPHQWRIRLLPSXOVLRQDGRSULQFLSDOPHQWHSRUXPFUHVFLPHQWRGHQRVVRVFXVWRVHUHFXUVRVSDUD
VXSRUWDUDH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRVFRPDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDV
SDUFLDOPHQWHGLOXtGRSHORIRUWHFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomR
GH5PLOK}HVRX5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRV
SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR HVWi
UHODFLRQDGR FRP R FUHVFLPHQWR GDV RSHUDo}HV GD HPSUHVD RSHUDo}HV EDQFiULDV WHG '2& H WDULIDV
EDQFiULDVHPIXQomRGRDXPHQWRQRYROXPHGDVPRYLPHQWDo}HVEDQFiULDV DJUHJDUDPXPDGLFLRQDOGH
5PLOK}HVMXURVGHDUUHQGDPHQWRSURSRUFLRQDUDPXPDGLFLRQDOGH5PLOK}HVGHVSHVDVFRPWDULIDV
GHFDUWmRGHFUpGLWRXPDGLFLRQDOGH5PLOK}HVPRQHWiULDDGLFLRQDOGH5PLOK}HV
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/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGH
MXQKRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH
R TXH UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH FRP R
FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV PHVPDV ORMDV H[SDQVmR GH QRYDV ORMDV GLOXLomR GDV GHVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDVHPIXQomRGRJUDQGHYROXPHGHYHQGDVGHFRUUHQWHVGR&29,'

/XFURGRH[HUFtFLR
/XFURGRH[HUFtFLRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFURGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVSHUtRGRVGH
VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHFRPRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVPHVPDVORMDVH[SDQVmRGHQRYDVORMDVGLOXLomRGDV
GHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVHPIXQomRGRJUDQGHYROXPHGHYHQGDVGHFRUUHQWHVGR&29,'
(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
'(021675$d®(6'25(68/7$'2 HP5PLOKDUHV 





$9


5(&(,7$/Ë48,'$'(9(1'$6'(0(5&$'25,$6
(6(59,d2635(67$'26
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV




$9


 











$+



 











  






/8&52%5872

5(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6






&RPYHQGDV





*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 











 

















 















/8&52$17(6'25(68/7$'2),1$1&(,52





5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV






5(68/7$'2),1$1&(,52



5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV





 





/8&5223(5$&,21$/$17(6'2,032672'(
5(1'$('$&2175,%8,d262&,$/















 









 






















,032672'(5(1'$(&2175,%8,d262&,$/
&RUUHQWHV



'LIHULGRV



/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2



621

PÁGINA: 181 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
5HFHLWDOtTXLGD
5HFHLWD OtTXLGD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5 PLOK}HV RX  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV
OtTXLGDVYLQGRWDQWRGDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDVQRH[HUFtFLRDQWHULRUHTXDQWRGDH[SDQVmRRUJkQLFD
GD&RPSDQKLDHPRVHJXLPHQWRGHDWDFDUHMRDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGH
RX5PLOK}HVDVORMDVFDPLQKRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGHRX5PLOK}HV
DV YHQGDV H[WHUQDV FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV OtTXLGDV GH  RX 5 PLOK}HV DV ORMDV GH HOHWUR
FUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGHRX5PLOK}HVDVORMDVGHVXSHUPHUFDGRVHKLSHUPHUFDGR
FUHVFLPHQWRGH5PLOK}HV3DUDPDLRUHVGHWDOKHVYLGHWDEHODDEDL[R
(P50LO








9DULDomR

$9

6XSHUPHUFDGRV







+LSHUPHUFDGR

  



(OHWUR

  



$WDFDUHMR 0L[ 









9HQGDV([WHUQDV









&DPLQR

  



7RWDO

  



/XFUREUXWR
/XFUR EUXWR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFUREUXWRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWRGRYROXPHGHYHQGDVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRV
1RVVDPDUJHPGHOXFUREUXWRH[SUHVVDHPSHUFHQWXDOGDVYHQGDVOtTXLGDVGLPLQXLSRQWRVEDVH
SDUDHPVHFRPSDUDPRVFRPGHHPIXQomRGDYDULDomRGRPL[GHYHQGDVH
GDVLQDXJXUDo}HVGHQRYDVORMDV


'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVRSHUDFLRQDLV

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWRXHGD
UHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VVH
DXPHQWRIRLLPSXOVLRQDGRSULQFLSDOPHQWHSRUXPFUHVFLPHQWRGHQRVVRVFXVWRVHUHFXUVRVSDUDVXSRUWDU
DH[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVHPWRGRVRVQRVVRVVHJPHQWRVFRPDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5
PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
YDULDomRGH5PLORX5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGD
QRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRp
DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GDV GHVSHVDV FRP WD[DV GH UHFHEtYHLV GH FDUWmR GH FUpGLWR
GHFRUUHQWHVGRDXPHQWRGDVYHQGDVSRUPHLRGHSDJDPHQWRHPFDUWmR
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/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXH
UHSUHVHQWRX XPD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  /XFUR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomR VRFLDO UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH
GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH FRP R
FUHVFLPHQWRGDVYHQGDVPHVPDVORMDVH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO QRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH GH]HPEUR GHIRLGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXHGD
UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH 2
DXPHQWRpDWULEXtGRSULQFLSDOPHQWHSHODUHYHUVmRYDORUHVGRVFUpGLWRVGHLPSRVWRVGLIHULGRVUHJLVWUDGRV
QREDODQoRWHQGRHPYLVWDDIDOWDGHH[SHFWDWLYDSDUDDUHDOL]DomRGRVYDORUHVQRPpGLRSUD]R

/XFURGRH[HUFtFLR
/XFUR GR H[HUFtFLR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFURGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH&RPRMiFRPHQWDGRDFLPDRDXPHQWR
GROXFUROtTXLGRRFRUUHXHPIXQomRGDH[SDQVmRGHQRYDVORMDVHFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVGDVPHVPDV
ORMDV
(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
'(021675$d®(6'25(68/7$'2 HP5PLOKDUHV 

5(&(,7$/Ë48,'$'(9(1'$6'(0(5&$'25,$6(
6(59,d2635(67$'26
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

/8&52%5872

5(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6
&RPYHQGDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/8&52$17(6'25(68/7$'2),1$1&(,52

5(68/7$'2),1$1&(,52
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
/8&5223(5$&,21$/$17(6'2,032672'(5(1'$('$
&2175,%8,d262&,$/

,032672'(5(1'$(&2175,%8,d262&,$/



&RUUHQWHV
'LIHULGRV
/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2
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5HFHLWDOtTXLGD
5HFHLWD OtTXLGD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5 PLOK}HV RX  (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV
OtTXLGDVYLQGRWDQWRGDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDVQRH[HUFtFLRDQWHULRUHTXDQWRGDH[SDQVmRRUJkQLFD
GD&RPSDQKLDHPRVHJXLPHQWRGHVXSHUPHUFDGRVFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGHRX
PLOK}HVRDWDFDUHMRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVGHRX5PLOK}HVDVORMDVFDPLQKR
FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV OtTXLGDV GH 5 PLOK}HV DV YHQGDV H[WHUQDV FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV
OtTXLGDVGHRX5PLOK}HV3DUDPDLRUHVGHWDOKHVYLGHWDEHODDEDL[R
(P50LO
6XSHUPHUFDGRV



9DULDomR

 

$9


+LSHUPHUFDGR



 



(OHWUR



 





 





$WDFDUHMR 0L[ 
9HQGDV([WHUQDV






 



&DPLQR

  



7RWDO





 

/XFUREUXWR
/XFUR EUXWR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX/XFUREUXWRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDDRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVOtTXLGDVYLQGRWDQWRGDPDWXUDomRGDVORMDVDEHUWDVQR
H[HUFtFLRDQWHULRUHTXDQWRGDH[SDQVmRRUJkQLFDGD&RPSDQKLDHP

'HVSHVDVJHUDLVDGPLQLVWUDWLYDVHRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
YDULDomRGH5PLOK}HVRX'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWRXHGD
UHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH(VWH
DXPHQWRHVWiUHODFLRQDGRFRPXPFUHVFLPHQWRGHQRVVRVFXVWRVHUHFXUVRVSDUDVXSRUWDUDH[SDQVmR
GDV DWLYLGDGHV HP WRGRV RV QRVVRV VHJPHQWRV FRP D LQDXJXUDomR GH QRYDV ORMDV SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSHODGLPLQXLomRGHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVREWLGDFRPRUHVXOWDGRGDVLQLFLDWLYDV
GHRWLPL]DomRGHUHGXomRGHFXVWRVLPSOHPHQWDGDVHPQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRHORJtVWLFD1RILQDO
GH  D HPSUHVD LQDXJXURX XP QRYR FHQWUR GH GLVWULEXLomR R TXH SURSRUFLRQDO XP PDLRU JDQKR
RSHUDFLRQDOQDVYHQGDVH[WHUQDVHGLOXLomRGDVGHVSHVDVORJtVWLFDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5PLOK}HVRX5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPWD[DVGHUHFHEtYHLVGHFDUWmRGHFUpGLWRGHFRUUHQWHV
GRDXPHQWRGDVYHQGDVSRUPHLRGHSDJDPHQWRHPFDUWmR
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/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
 IRL GH 5 PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOUHSUHVHQWRXHGDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HUHVSHFWLYDPHQWH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHFRPRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDV
PHVPDVORMDVH[SDQVmRGDVYHQGDVHGLOXLomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVUHODFLRQDGDVDRSHUDomRGH
ORJtVWLFDFRPDLQDXJXUDomRGHXPQRYRFHQWURGHGLVWULEXLomRQRILQDOGH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPDYDULDomRGH5PLOK}HVRX,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHSUHVHQWRXH
GDUHFHLWDOtTXLGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VVD UHGXomR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH DR UHFRQKHFLPHQWR GH FUpGLWRV GH LPSRVWRV GH UHQGDV H
FRQWULEXLomR VRFLDO GH DWLYRV GLIHULGRV UHODFLRQDGRV FRP FRPSOHPHQWR GH SURYLV}HV SDUD FUpGLWR GH
OLTXLGDomRGXYLGRVD

/XFURGRH[HUFtFLR
/XFUR GR H[HUFtFLR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRGH
5 PLOK}HV RX  /XFUR GR H[HUFtFLR UHSUHVHQWRX  H  GD UHFHLWD OtTXLGD QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH (VWH DXPHQWR p DWULEXtGR
VXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHUHGXomRGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
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7ULEXWRVSDUFHODGRV

3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtGRjSDUWLFLSDomRGRV
DFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

5HVHUYDSDUDUHWHQomRGHOXFURV

5HVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV

5HVHUYDOHJDO

$)$&$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDO

&DSLWDOVRFLDO

3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DUWHVUHODFLRQDGDV

2XWURVSDVVLYRV

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

3URYLVmRSDUDULVFRVWUDEDOKLVWDVHFtYHLV
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

2XWURVSDVVLYRV

'LYLGHQGRVDSDJDU

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

7ULEXWRVSDUFHODGRV

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV
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&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
-81+2'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGHHP
GHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

•

&DL[DHHTXLYDOHQWHV2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDXPHQWRXSDUD5
PLOK}HVHPMXQKRGHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWH
HPIXQomRGH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHPH5
PLOK}HV HP FDL[D JHUDGR SRU DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SRU
5PLOK}HVGHFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&RQWDVDUHFHEHU$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVDXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHP
 MXQKR GH  GH 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH FRPR
UHVXOWDGR GH XP DXPHQWR GH  QDV YHQGDV OtTXLGDV HP MXQKR GH  HP UHODomR D
GH]HPEURGH
(VWRTXHV2VHVWRTXHVDXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGHGH
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGRFUHVFLPHQWR
GHQRVVDVRSHUDo}HVHPHPUHODomRD

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH
HPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

7ULEXWRVDUHFXSHUDU2VLPSRVWRVDUHFXSHUDU DWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDP
FHUFDGH5PLOK}HVHPGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRGDVYHQGDVHLQDXJXUDomR
GHQRYDVORMDV2GHSDUWDPHQWRILVFDOHODERURXSURMHo}HVGHUHDOL]DomRHREVHUYRXTXHJUDQGH
SDUWHGRVWULEXWRVVmRSDVVLYHLVGHUHDOL]DomRHPXPSUD]RGHDWpDQRV
,PRELOL]DGR2VDOGRGRLPRELOL]DGRDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRjQRVVDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmR
HDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV

3DVVLYRFLUFXODQWH
(PGHMXQKRGHRSDVVLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRRSDVVLYR
FLUFXODQWHHUDGHHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWR
GH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

)RUQHFHGRUHV2VDOGRGHIRUQHFHGRUHVDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKR
GHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFUHVFLPHQWR
GHQRVVDVYHQGDVHPHPUHODomRDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHH[WHQVmRGRV
SUD]RVGHSDJDPHQWRVFRPDOJXQVIRUQHFHGRUHV
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•

•

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRVQRYRVHPSUpVWLPRV
FRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
2EULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV $V REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV DXPHQWDUDP
SDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGHGH5PLOK}HVGHFRUUHQWHGDH[WHQVmR
GRV SUD]RV SDUD SDJDPHQWR GRV LPSRVWRV IHGHUDLV HP IXQomR GR LPSDFWR GR &29,'
H[SDQVmRGDVDWLYLGDGHVFRPLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHDXPHQWRQDVYHQGDVPHVPDVORMDV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH MXQKR GH  R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
RSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHMXQKRGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRVQRYRVHPSUpVWLPRV
FRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

3DWULP{QLROtTXLGR
(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  GHXVH
SULQFLSDOPHQWHSHOROXFUROtTXLGRFRQVROLGDGRGHGHMXQKRGHQRYDORUGH5PLOK}HV
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &20%,1$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGHHP
GHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

&DL[DHHTXLYDOHQWHV2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDXPHQWRXSDUD5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
HP  H 5 PLOK}HV HP FDL[D JHUDGR SRU DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRU5PLOK}HVGHFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

(VWRTXH2 VDOGR GHHVWRTXH DXPHQWRX  SDUD5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEURGH
 GH5 PLOK}HVHP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH FRPRUHVXOWDGR GR
FUHVFLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
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$WLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUD
GHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVRRVDOGRGHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDXPHQWRX5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHGHFRUUHQWHGDDSOLFDomRGDQRUPDWpFQLFD,)56
,PRELOL]DGR2VDOGRGRLPRELOL]DGRDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHYLGR j QRVVD HVWUDWpJLD GH
H[SDQVmRHDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV

3DVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
RSDVVLYRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VVDUHGXomRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

•

)RUQHFHGRUHV R VDOGR GH IRUQHFHGRUHVUHGX]LX 5 PLOK}HV GH 5 PLOK}HV HP 
SDUD 5 PLOK}HV HP  D UHGXomR HVWi UHODFLRQDGD D UHIRUPXODomR QD HVWUDWpJLD
FRPHUFLDOFRPUHGXomRGRVSUD]RVGHSDJDPHQWRHPDLRUHVGHVFRQWRVQDFRPSUDGHSURGXWRV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DRV QRYRV
HPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
2EULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV $V REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV DXPHQWDUDP
 SDUD 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV H[SDQVmR GDV
DWLYLGDGHVFRPLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHDXPHQWRQDVYHQGDVPHVPDVORMDV

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRDXPHQWRX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHFRUUHQWH
GDDSOLFDomRGDQRUPDWpFQLFD,)56
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DRV QRYRV
HPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

3DWULP{QLROtTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVHSHOR
OXFUROtTXLGRFRQVROLGDGRGHGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HV
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&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &20%,1$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(

$WLYRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHHUDGHHP
GHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
GHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
&DL[DHHTXLYDOHQWHV2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDXPHQWRXSDUD5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
HPH5PLOK}HVHPFDL[DJHUDGRSRUDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRSDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRU5PLOK}HVGHFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

(VWRTXH2VDOGRGHHVWRTXHDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGR
FUHVFLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
7ULEXWRVDUHFXSHUDURVDOGRGHWULEXWRVDUHFXSHUDUDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHP
 GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHFRUUHQWH GD
H[SDQVmRGHQRYDVORMDV

$WLYRQmRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUD
GHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
,PRELOL]DGR2VDOGRGRLPRELOL]DGRDXPHQWRXSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GH  GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  GHYLGR j QRVVD HVWUDWpJLD GH
H[SDQVmRHDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV

3DVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
)RUQHFHGRUHVRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVDXPHQWRX5PLOK}HVSDUD5PLOK}HVHP
GH5PLOK}HVHPGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGHQRVVDVYHQGDV
HPHPUHODomRDHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
(PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  2V HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGR
DRVQRYRVHPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGH
QRYDVORMDV
2EULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV $V REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H WULEXWiULDV DXPHQWDUDP
SDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HVH[SDQVmRGDV
DWLYLGDGHVFRPLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVHDXPHQWRQDVYHQGDVPHVPDVORMDV
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXGHFRUUHXGRVVHJXLQWHVIDWRUHV
(PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  2V HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGR
DRVQRYRVHPSUpVWLPRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURSODQRGHH[SDQVmRGH
QRYDVORMDV

3DWULP{QLROtTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWDYDULDomRGH5PLOK}HVRXGHXVH
SULQFLSDOPHQWHSHOROXFUROtTXLGRFRQVROLGDGRGHGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HV
)/8;2'(&$,;$
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVYDORUHVUHODWLYRVDRIOX[RGHFDL[DFRPELQDGRGD&RPSDQKLDSDUDRV
SHUtRGRVLQGLFDGRV
HP5PLO 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR
&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR UHGXomR GHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D

    




















 















3(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$23(5Ë2'2
'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSRU
•

•

•

•

/XFUROtTXLGR$XPHQWRQROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDSyVDMXVWHVSDUDUHFRQFLOLDomRFRPFDL[D
OtTXLGRHPPLOK}HVGHFRUUHQWHGRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
)RUQHFHGRUHV 8PD YDULDomR SRVLWLYD GH 5 PLOK}HV HP IRUQHFHGRUHV GHYLGR D XPD
UHGXomRPHQRUGHIRUQHFHGRUHVDSUHVHQWDGDQDFRPSDUDomRHQWUHRVSHUtRGRVGHFRUUHQWH
GRDXPHQWRHH[SDQVmRGDVQRYDVILOLDLV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDVXPDYDULDomRSRVLWLYDGH5PLOK}HVHPREULJDo}HV
WUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDVGHYLGRDRDXPHQWRGDVRSHUDo}HVHLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDV
(VWRTXHV 3DUFLDOPHQWH FRPSHQVDGDV SRU XPD YDULDomR QHJDWLYD GH HVWRTXHV GH 5
PLOK}HVD&RPSDQKLDHOHYRXRVDOGRGRVHVWRTXHVSDUDDWHQGHURDXPHQWRGDVYHQGDVOLTXLGDV
PHVPDVORMDVHH[SDQVmRGDVQRYDVILOLDLV
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•

&OLHQWHV3DUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDVSRUXPDYDULDomRQHJDWLYDGHFOLHQWHVGH5PLOK}HV
DHOHYDomRGRVDOGRGHFOLHQWHVHVWiUHODFLRQDGDFRPRDXPHQWRGDVYHQGDVOLTXLGDVPHVPDV
ORMDVHH[SDQVmRGDVQRYDVILOLDLV

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSRUHPIXQomR
GDH[SDQVmRGHQRYDVORMDV

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVSDUDRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRD 5 PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDHP
JUDQGHSDUWHSHORDXPHQWRGH5PLOK}HVQDVFDSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDUD
VXVWHQWDURSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&20%,1$'2

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH(VVH
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

•

•

•

/XFUROtTXLGR$XPHQWRQROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDSyVDMXVWHVSDUDUHFRQFLOLDomRFRPFDL[D
OtTXLGRHPPLOK}HVGHFRUUHQWHGRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHH[SDQVmRGHQRYDVORMDV
(VWRTXHV8PDYDULDomRSRVLWLYDGH5PLOK}HVHPHVWRTXHVGHYLGRDRFUHVFLPHQWRPHQRU
GR HVWRTXH QD FRPSDUDomR HQWUH RV SHUtRGRV TXDQGR D &RPSDQKLD HOHYRX VHX QtYHO GH
HVWRTXHVSDUDQRUPDOL]DUDFREHUWXUDGHSURGXWRV
&RQWDV D 5HFHEHU 8PD YDULDomR SRVLWLYD GH 5 PLOK}HV QR FRQWDV D UHFHEHU GHYLGR D
FUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHPGLQKHLURUHGXomRGRVSUD]RVGHUHFHELPHQWR
)RUQHFHGRUHV $V YDULDo}HV SRVLWLYDV PHQFLRQDGDV DFLPD IRUDP FRPSHQVDGDV SRU XPD
YDULDomR QHJDWLYDV GH IRUQHFHGRUHV GH 5 PLOK}HV GHYLGR D QHJRFLDo}HV SRQWXDLV
UHDOL]DGDVQRILQDOGHSDUDFDSWDomRGHPHOKRUHVSUHoRVHDQRUPDOL]DomRGRHVWRTXH
SDUDFREHUWXUDGRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDV

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
 (VVH DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGR SRU DXPHQWR GRV LQYHVWLPHQWRV
GHVWLQDGRVDH[SDQVmRGHQRYDVORMDVQRYDORUGH5

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
 (VVD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  p MXVWLILFDGD SHOD UHGXomR GDV FDSWDo}HV GH
HPSUpVWLPRVHDEDWLPHQWRVGDVDPRUWL]Do}HVGHHPSUpVWLPRVQRYDORUGH5PLOK}HV
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(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 IOX[R GH FDL[D GDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH(VVD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSHOR
•

•

(VWRTXHVXPDYDULDomRQHJDWLYDGRVDOGRHPHVWRTXHVSURSRUFLRQRXXPFRQVXPRGHFDL[D
GH5PLOK}HVGHFRUUHQWHGRSODQRGHH[SDQVmRGHQRYDVORMDVQDFRPSDUDomRHQWUHRV
SHUtRGRV
)RUQHFHGRUHV D UHGXomR GD JHUDomR GH FDL[D IRL SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGD XPD YDULDomR
SRVLWLYDGH5PLOK}HVHPIRUQHFHGRUHVGHYLGRDXPDUHGXomRPHQRUGHIRUQHFHGRUHV
DSUHVHQWDGDGHFRUUHQWHGHXPDXPHQWRQRYROXPHGDVFRPSUDVQRILQDOGH

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVDUHGXomRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDSHODGLYHUVLILFDomRGRSODQRGHH[SDQVmR
GDHPSUHVDFRPLQYHVWLGRUHVQRTXDODHPSUHVDVXEVWLWXLRYDORULQYHVWLPHQWRSRUDOXJXHO

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVRXpMXVWLILFDGDHPJUDQGHSDUWHSHORDXPHQWRGH
5PLOK}HVQDVFDSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDUDVXVWHQWDURSODQRGHH[SDQVmR
HXPDGLDQWDPHQWRSDUDDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5PLOK}HV


634

PÁGINA: 194 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

 3URMHo}HV
1RV WHUPRV GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90 Q  D GLYXOJDomR GH SURMHo}HV H HVWLPDWLYDV p
IDFXOWDWLYDGHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD
&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHU
QDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDV
FRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1RV WHUPRV GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90 Q  D GLYXOJDomR GH SURMHo}HV H HVWLPDWLYDV p
IDFXOWDWLYDGHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD
&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHU
QDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDV
FRQWURODGDV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D 
DWULEXLo}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GRV yUJmRV H FRPLWrV SHUPDQHQWHV
TXHVHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
$ HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD p FRQVWLWXtGD SRU L  &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL 
'LUHWRULD LLL &RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRH LY &RPLWrGH$XGLWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPRFLQFRHQRPi[LPRQRYHPHPEURVWRGRV
HOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO ³&RQVHOKHLURV´ FRPPDQGDWRXQLILFDGRGHGRLVDQRV
VHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpRyUJmRUHVSRQViYHOGHQWUHRXWURVSHORHVWDEHOHFLPHQWRGDVSROtWLFDV
JHUDLVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHSHODHOHLomRGRVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVEHPFRPRSHODVXSHUYLVmR
GD JHVWmR GRV PHVPRV 2 HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD HVWDEHOHFH DV VHJXLQWHV DWULEXLo}HV DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

GHILQLUDVSROtWLFDVHIL[DUDVHVWUDWpJLDVRUoDPHQWiULDVSDUDDFRQGXomRGRVQHJyFLRV
EHPFRPROLGHUDUDLPSOHPHQWDomRGDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHRULHQWDomRJHUDOGRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD

E

DSURYDU R RUoDPHQWR DQXDO R SODQR GH QHJyFLRV EHP FRPR TXDLVTXHU SODQRV GH
HVWUDWpJLD GH LQYHVWLPHQWR DQXDLV HRX SOXULDQXDLV H SURMHWRV GH H[SDQVmR GD
&RPSDQKLD H R RUJDQRJUDPD GH FDUJRV H VDOiULRV SDUD D 'LUHWRULD H SDUD RV FDUJRV
JHUHQFLDLV

F

HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD

G

GHILQLURQ~PHURGHFDUJRVDVHUHPSUHHQFKLGRVQD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHOHJHUVHXV
'LUHWRUHVEHPFRPRDWULEXLUDRV'LUHWRUHVVXDVUHVSHFWLYDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHOLPLWHV
GHDOoDGDQmRHVSHFLILFDGRVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

H

FULDUHDOWHUDUDVFRPSHWrQFLDVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRFRQYRFDomRHFRPSRVLomRGRV
yUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR

I

GLVWULEXLU D UHPXQHUDomR JOREDO IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO HQWUH RV 'LUHWRUHV
FRQVHOKHLURVHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

J

GHOLEHUDU VREUH D FRQYRFDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO TXDQGR MXOJDU FRQYHQLHQWH RX QR
FDVRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

K

ILVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVH[DPLQDQGRDTXDOTXHUWHPSRRVOLYURVHSDSpLVGD
&RPSDQKLD H VROLFLWDQGR LQIRUPDo}HV VREUH FRQWUDWRV FHOHEUDGRV RX HP YLDV GH
FHOHEUDomRHTXDLVTXHURXWURVDWRV

L

DSUHFLDURVUHVXOWDGRVWULPHVWUDLVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

M

HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRPEDVHHPUHFRPHQGDomRGR&RPLWr
GH $XGLWRULD H REVHUYDQGRVH QHVVD HVFROKD R GLVSRVWR QD OHJLVODomR DSOLFiYHO $
HPSUHVDGHDXGLWRULDH[WHUQDUHSRUWDUVHiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

N

DSUHFLDU R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H DV FRQWDV GD 'LUHWRULD H GHOLEHUDU VREUH VXD
VXEPLVVmRj$VVHPEOHLD*HUDO
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O

DSURYDUDSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDLQGDTXHLQWHUFDODUHV
RXLQWHUPHGLiULRVRXSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRFRPEDVHHPEDODQoRV
VHPHVWUDLVWULPHVWUDLVRXPHQVDLV

P

DXWRUL]DU D HPLVVmR GH Do}HV H E{QXV GH VXEVFULomR GD &RPSDQKLD QRV OLPLWHV
DXWRUL]DGRVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDIL[DQGRDVFRQGLo}HVGHHPLVVmRLQFOXVLYH
SUHoR H SUD]R GH LQWHJUDOL]DomR H GHOLEHUDU GHQWUR GRV OLPLWHV GR &DSLWDO $XWRUL]DGR
VREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHVSHFLILFDQGRROLPLWHGRDXPHQWR
GH FDSLWDO GHFRUUHQWH GD FRQYHUVmR GDV GHErQWXUHV HP YDORU GR FDSLWDO VRFLDO RX HP
Q~PHURGHDo}HVSRGHQGRDLQGDH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVHPLVV}HVGHDo}HV
E{QXV GH VXEVFULomR H GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV FXMD FRORFDomR VHMD IHLWD
PHGLDQWHYHQGDHPEROVDRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXHPSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWD
S~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXDLQGDSDUDID]HUIUHQWHDSODQRVGHRXWRUJDGHRSomR
GH FRPSUD GH Do}HV D DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD QRV WHUPRV
HVWDEHOHFLGRVHPOHL

Q

GHOLEHUDUVREUHDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmRRXVREUHR
ODQoDPHQWR GH RSo}HV GH YHQGD H FRPSUD UHIHUHQFLDGDV HP Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDSDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDHRXSRVWHULRUFDQFHODPHQWRRXDOLHQDomR

R

RXWRUJDUQRVWHUPRVGRVSODQRVDSURYDGRVHP$VVHPEOHLD*HUDORSomRGHFRPSUDGH
Do}HVDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVHDSHVVRDVQDWXUDLVTXHSUHVWHPVHUYLoRV
j&RPSDQKLDDVVLPFRPRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHRXWUDVVRFLHGDGHVTXH
VHMDPFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDVHPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
SDUDRVDFLRQLVWDV

S

GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVEHPFRPR
VREUHDHPLVVmRGHFRPPHUFLDOSDSHUVQRWDVSURPLVVyULDVERQGVQRWHVHGHTXDLVTXHU
RXWURVWtWXORVGHXVRFRPXPQRPHUFDGRSDUDGLVWULEXLomRS~EOLFDRXSULYDGD

T

GHOLEHUDU VREUH D DOLHQDomR YHQGD ORFDomR GRDomR RX RQHUDomR GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHDTXDOTXHUWtWXORHSRUTXDOTXHUYDORUGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGHWLGDV
SHOD&RPSDQKLD

U

DSURYDUTXDOTXHUDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVRXGLUHLWRVGRDWLYRSHUPDQHQWHQmR
SUHYLVWD QR RUoDPHQWR DQXDO HQYROYHQGR XP YDORU GH PHUFDGR VXSHULRU D  GR
(%,7'$ GD &RPSDQKLD FDOFXODGR GH DFRUGR FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVGRH[HUFtFLRILQGRQRDQRDQWHULRU

V

DSURYDU D FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FXMR YDORU H[FHGD
5RXTXHQmRWLYHUHPVLGRUHDOL]DGRVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLD FRP D H[FOXVmR GH HYHQWXDLV PHPEURV FRP LQWHUHVVHV SRWHQFLDOPHQWH
FRQIOLWDQWHV

W

DSURYDUDVSROtWLFDVUHJLPHQWRVHFyGLJRVREULJDWyULRVQRVWHUPRVGDVQRUPDVHGLWDGDV
SHOD&90GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHGDOHJLVODomRDSOLFiYHOj&RPSDQKLD

X

DSURYDURRUoDPHQWRGRFRPLWrGHDXGLWRULDGD&RPSDQKLDGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQD
HGHHYHQWXDLVRXWURVFRPLWrVTXHVHMDPFRQVWLWXtGRV

Y

DSURYDUDVDtGDGR1RYR0HUFDGRRXGHTXDOTXHURXWURPHUFDGRQRTXDODVDo}HVGD
&RPSDQKLDIRUHPQHJRFLDGDV

Z

DSURYDUDVDWULEXLo}HVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDH
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[

HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRIDYRUiYHORXFRQWUiULRjDFHLWDomRGHTXDOTXHU
23$ TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP DWp  GLDV GD
SXEOLFDomRGRHGLWDOGD23$TXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR L VREUHDFRQYHQLrQFLDH
RSRUWXQLGDGHGD23$TXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDV
LQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV LL 
TXDQWRDRVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL 
DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR

'H DFRUGR FRP R UHJLPHQWR LQWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RV &RQVHOKHLURV H[HUFHUmR DV
DWULEXLo}HVTXHDOHLHR(VWDWXWR6RFLDOOKHFRQIHULUHPDWXDQGRFRPRJXDUGL}HVGRVYDORUHVWDQJtYHLV
H LQWDQJtYHLV GD &RPSDQKLD H FRQWULEXLQGR DWLYDPHQWH SDUD TXH R &RQVHOKR FXPSUD HP VXD
WRWDOLGDGHVXDVFRPSHWrQFLDVHDWULEXLo}HV
eGHYHUGHWRGR&RQVHOKHLURDOpPGDTXHOHVTXHDOHLDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOHR(VWDWXWR6RFLDO
OKHLPSXVHUHP
L

DGRWDUQRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVRFXLGDGRHDGLOLJrQFLDTXHWRGDSHVVRDDWLYD
HSUREDFRVWXPDHPSUHJDUQDDGPLQLVWUDomRGHVHXVSUySULRVQHJyFLRV

LL 

FRPSDUHFHU jV UHXQL}HV GR &RQVHOKR SUHYLDPHQWH SUHSDUDGR FRP R H[DPH GRV
GRFXPHQWRVSRVWRVjGLVSRVLomRHGHODVSDUWLFLSDUDWLYDHGLOLJHQWHPHQWH

LLL 

LQWHLUDUVH GDV DQiOLVHV H GHOLEHUDo}HV KDYLGDV HP UHXQL}HV D TXH QmR WHQKD
RFDVLRQDOPHQWHFRPSDUHFLGR

LY 

PDQWHUVLJLORVREUHWRGDHTXDOTXHULQIRUPDomRGD&RPSDQKLDDTXHWLYHUDFHVVRHP
UD]mR GR H[HUFtFLR GR FDUJR EHP FRPR H[LJLU R PHVPR WUDWDPHQWR VLJLORVR GRV
SURILVVLRQDLVTXH OKH SUHVWHP DVVHVVRULD XWLOL]DQGRD VRPHQWHSDUD RH[HUFtFLR GH
VXDVIXQo}HVGH&RQVHOKHLURVRESHQDGHUHVSRQGHUSHORDWRTXHFRQWULEXLUSDUDVXD
LQGHYLGDGLYXOJDomR

Y

GHFODUDU SUHYLDPHQWH j GHOLEHUDomR TXH SRU TXDOTXHU PRWLYR WHP LQWHUHVVH
SDUWLFXODU RX FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD TXDQWR j GHWHUPLQDGD PDWpULD
VXEPHWLGDjVXDDSUHFLDomRDEVWHQGRVHGHVXDGLVFXVVmRHYRWR

YL 

DVVLQDURVWHUPRVGHSRVVHLQFOXVLYHVHJXLQGRRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR EHP FRPR SUHVWDU WRGDV DV GHFODUDo}HV H[LJLGDV SHOD OHJLVODomR HRX
VROLFLWDGDV SHOD &RPSDQKLD HVSHFLDOPHQWH DTXHODV QHFHVViULDV SHODV REULJDo}HV
SHUDQWHj&90

YLL 

FRRUGHQDUHSDUWLFLSDUGRVFRPLWrVSDUDRVTXDLVIRULQGLFDGR

YLLL 

DEVWHUVH GH SUDWLFDU RX LQWHUYLU LVRODGDPHQWH RX HP FRQMXQWR FRP WHUFHLURV HP
TXDLVTXHU QHJyFLRV FRP D &RPSDQKLD DV VXDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV VHXV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVHDLQGDHQWUHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
GRV DGPLQLVWUDGRUHV DVVLP FRPR RXWUDV VRFLHGDGHV TXH FRP TXDOTXHU GHVVDV
SHVVRDV LQWHJUH R PHVPR JUXSR GH IDWR RX GH GLUHLWR VDOYR PHGLDQWH DSURYDomR
SUpYLDHHVSHFtILFDGR&RQVHOKR

L[ 

LQIRUPDU DR &RQVHOKR TXDLVTXHU RXWURV FRQVHOKRV GH DGPLQLVWUDomR ILVFDO H
FRQVXOWLYR GHTXHIDoDSDUWHDOpPGHVXDDWLYLGDGHSULQFLSDOEHPFRPRFRPXQLFDU
GHLPHGLDWRTXDOTXHUDOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQHVVDVSRVLo}HVH

[

]HODUSHODDGRomRGDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDSHOD&RPSDQKLD
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'LUHWRULD
$'LUHWRULDVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPRWUrVHQRPi[LPRFLQFRPHPEURVUHVLGHQWHVQRSDtV
VHQGRGHVLJQDGRVXP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHXP
'LUHWRU GH 2SHUDo}HV GH (OHWUR HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR REVHUYDGR R GLVSRVWR QR
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUDRPDQGDWRXQLILFDGRGHGRLVDQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
&RPSHWHj'LUHWRULDDOpPGHRXWUDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDRXQD
OHJLVODomR
D

]HODU SHOD REVHUYkQFLD GD OHL GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H SHOR FXPSULPHQWR GDV
GHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO

E

UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD HP MXt]R RX IRUD GHOH DWLYD H SDVVLYDPHQWH SRGHQGR UHFHEHU
FLWDo}HV

F

DVVLQDU FRQWUDWRV H GRFXPHQWRV TXH FRQVWLWXDP REULJDo}HV DWLYDV H SDVVLYDV SDUD D
&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVGHVWH(VWDWXWR

G

DEULUWUDQVIHULUHH[WLQJXLUILOLDLVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRU

H

FULDUHVXVSHQGHUVXEVLGLiULDVHPTXDOTXHUORFDOLGDGHGR3DtVRXGRH[WHULRU

I

VXEPHWHU DQXDOPHQWH j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R UHODWyULR GD
DGPLQLVWUDomR H DV FRQWDV GD 'LUHWRULD DFRPSDQKDGRV GR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDSURSRVWDGHDSOLFDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRU

J

VXEPHWHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDO

K

DSURYDU D FULDomR GH {QXV UHDLV VREUH RV EHQV GD &RPSDQKLD RX D RXWRUJD GH JDUDQWLDV D
WHUFHLURVSRUREULJDo}HVGDSUySULD&RPSDQKLDUHVVDOYDGRVRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRV
FHOHEUDGRV FRP R SURSyVLWR GH DTXLVLomR GH EHQV PyYHLV UHIHUHQWHV D HTXLSDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVQRVTXDLVDJDUDQWLDUHFDLDVREUHRVUHVSHFWLYRVEHQVDGTXLULGRV

L

DXWRUL]DUD&RPSDQKLDDSUHVWDUJDUDQWLDVDREULJDo}HVGHVXDVFRQWURODGDVHRXVXEVLGLiULDV
LQWHJUDLVUHVVDOYDGRVRVFRQWUDWRVGHOHDVLQJHGHILQDQFLDPHQWRTXHWHQKDPSRUREMHWREHQV
RSHUDFLRQDLVSDUDRVTXDLVQmRVHUiQHFHVViULDDDXWRUL]DomRVHQGRH[SUHVVDPHQWHYHGDGD
DRXWRUJDGHJDUDQWLDVDREULJDo}HVGHWHUFHLURVHSUHVWDomRGHDYDORXILDQoDHPEHQHItFLR
GHWHUFHLURV

M

DSURYDUDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYDORUHQWUH5H
5H[FOXtGDVDVRSHUDo}HVTXHQmRWLYHUHPVLGRUHDOL]DGRVQRFXUVRQRUPDO
GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD FRP D H[FOXVmR GH HYHQWXDLV PHPEURV FRP LQWHUHVVHV
SRWHQFLDOPHQWHFRQIOLWDQWHV

N

DFRPSDQKDU H FRQWURODU DV DWLYLGDGHV GDV VXEVLGLiULDV H HPSUHVDV GDV TXDLV D &RPSDQKLD
SDUWLFLSHRXFRPDVTXDLVHVWHMDDVVRFLDGD

$VDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVGRVGLUHWRUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQRLWHP³E´DEDL[R$'LUHWRULDQmR
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
&RQVHOKR)LVFDO
2 &RQVHOKR )LVFDO QmR VHUi SHUPDQHQWH IXQFLRQDUi H[FOXVLYDPHQWH QRV FDVRV HP TXH D VXD
LQVWDODomRVHMDVROLFLWDGDSRUSHGLGRGHDFLRQLVWDVQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVHPOHLRXSRUGHOLEHUDomR
GH$VVHPEOHLD*HUDOEHPFRPRSRVVXLUiDVDWULEXLo}HVHRVSRGHUHVTXHDOHLOKHFRQIHUH2&RQVHOKR
)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPRWUrVHQRPi[LPRFLQFRPHPEURVHIHWLYRVH
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VXSOHQWHV HP LJXDO Q~PHUR HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO DFLRQLVWDV RX QmR UHVLGHQWHV QR 3DtV
REVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVLPSHGLPHQWRVHGHPDLVUHJUDVIL[DGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH
WHUmRRPDQGDWRXQLILFDGRGHXPDQRVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
2&RQVHOKR)LVFDOQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRDVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRHUHPXQHUDomR
GRyUJmRHQFRQWUDPVHQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
&RPLWrGH$XGLWRULD
$&RPSDQKLDSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXWiULRLQVWLWXtGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
2&RPLWrGH$XGLWRULDpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHpFRPSRVWRSRU
WUrVPHPEURVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHXPDQRSRGHQGRVHUUHHOHLWRV
'HQWUH RV PHPEURV GR &RPLWr GH $XGLWRULD GHYHP VHU DR PHQRV XP PHPEUR LQGHSHQGHQWH
FRQIRUPHGHILQLGRSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHDRPHQRVXPPHPEURFRPUHFRQKHFLGD
H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULD
LQGHSHQGHQWHQRkPELWRGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVHGHILQHRVGHYHUHVHDVUHVSRQVDELOLGDGHV
GRVDGPLQLVWUDGRUHVGDVHQWLGDGHVDXGLWDGDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
2&RPLWrGH$XGLWRULDFRQWDWDPEpPFRPXP&RRUGHQDGRULQGLFDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2PHVPRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDSRGHFXPXODUPDLVGHXPGRVUHTXLVLWRVPHQFLRQDGRV
DQWHULRUPHQWH
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDGHQWUHRXWUDVPDWpULDV
D  RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
E  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
F  DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD
G  DYDOLDU H PRQLWRUDU DV H[SRVLo}HV GH ULVFR GD &RPSDQKLD SURPRYHQGR VHX
JHUHQFLDPHQWR GH DFRUGR FRP D ³3ROtWLFD GH *HVWmR (VWUDWpJLFD GH 5LVFR GR *UXSR
0DWHXV6$´
H  DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV HQWUH SDUWHV
UHODFLRQDGDV
I  DQDOLVDU TXHVW}HV OLJDGDV j SHUIRUPDQFH HFRQ{PLFD ILQDQFHLUD HP WRGDV DV VXDV
GLPHQV}HVGHULVFRHUHWRUQR
J  HPLWLU SDUHFHUHV OLJDGRV j GHFLV}HV GH LQYHVWLPHQWRV HVWUXWXUD GH FDSLWDO RSHUDo}HV
ILQDQFHLUDV
K  HVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVHSULQFtSLRVUHODWLYRVDRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOHPVHXSLODU
ILQDQFHLUR
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L  RSLQDU D SHGLGR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VREUH DV SURSRVWDV GRV yUJmRV GH
DGPLQLVWUDomR D VHUHP VXEPHWLGDV j $VVHPEOHLD *HUDO UHODWLYDV D WUDQVIRUPDomR
LQFRUSRUDomRIXVmRRXFLVmR
M  DYDOLDU D REVHUYkQFLD SHOD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD GDV UHFRPHQGDo}HV IHLWDV SHODV
DXGLWRULDV LQGHSHQGHQWHV H LQWHUQD EHP FRPR VH SURQXQFLDU MXQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRTXDQWRDHYHQWXDLVFRQIOLWRVHQWUHDDXGLWRULDLQWHUQDDH[WHUQDHRXD
'LUHWRULDGD&RPSDQKLDH
N  DFRPSDQKDUDPDWUL]GHULVFRVGD&RPSDQKLD
L
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH HVVHV
UHJLPHQWRVORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHU
FRQVXOWDGRV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H R &RPLWr GH $XGLWRULD SRVVXHP UHJLPHQWRV LQWHUQRV SUySULRV
GHYLGDPHQWHDSURYDGRVHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH

2V UHJLPHQWRV FLWDGRV DFLPD SRGHP VHU FRQVXOWDGRV QR VLWH GD &RPSDQKLD ZZZ
ULJUXSRPDWHXVFRPEU
$'LUHWRULDHR&RQVHOKR)LVFDOSRUVXDYH]QmRSRVVXHPUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR
LL
VH R HPLVVRU SRVVXL FRPLWr GH DXGLWRULD HVWDWXWiULR LQIRUPDQGR FDVR SRVLWLYR
VXDVSULQFLSDLVDWULEXLo}HVIRUPDGHIXQFLRQDPHQWRHVHRPHVPRDWHQGHDRVUHTXLVLWRV
GDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR
$&RPSDQKLDSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXWiULR
LLL
GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWHLQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGH
H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H LQIRUPDQGR R yUJmR UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQD
UHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
(PERUDD&RPSDQKLDQmRSRVVXDXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULD
FRPRDXGLWRULQGHSHQGHQWHpUHVSRQVDELOLGDGHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVFROKHUHGHVWLWXLU
RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV FRP EDVH HP UHFRPHQGDomR GR &RPLWr GH $XGLWRULD 2 &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GHYH DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP DXGLWDGDV SRU DXGLWRU
LQGHSHQGHQWH FRP TXDOLILFDomR H H[SHULrQFLD DSURSULDGD LQVWUXPHQWR IXQGDPHQWDO SDUD D
FRQILDELOLGDGH GHVVHV GDGRV 'LDQWH GLVVR D HPSUHVD GH DXGLWRULD H[WHUQD FRQWUDWDGD SHOD
&RPSDQKLDUHSRUWDUVHiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3DUDILQVGHDYDOLDomRGRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHFRPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDQRV
WHUPRVGHVHXUHJLPHQWRLQWHUQRDYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDYDOLDUDREVHUYkQFLDSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDGDVUHFRPHQGDo}HV
IHLWDV SHODV DXGLWRULDV LQGHSHQGHQWHV H LQWHUQD EHP FRPR VH SURQXQFLDU MXQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRTXDQWRDHYHQWXDLVFRQIOLWRVHQWUHDDXGLWRULDLQWHUQDDH[WHUQDHRXD'LUHWRULDGD
&RPSDQKLD
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E 
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHP
FDVR SRVLWLYR yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXHRUHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGH
VHUFRQVXOWDGR
$'LUHWRULDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRVHQGRVXDVDWULEXLo}HVGHVLJQDGDVSHOR(VWDWXWR
6RFLDORXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRRUGHQDUDDomRGRV'LUHWRUHVHGLULJLUDH[HFXomRGDV
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPRSODQHMDPHQWRJHUDOGD&RPSDQKLDDOpPGDVIXQo}HVDWULEXLo}HVH
SRGHUHVDHOHFRPHWLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHREVHUYDGDVDSROtWLFDHRULHQWDomR
SUHYLDPHQWHWUDoDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPR
D

FRRUGHQDUDGLUHomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDIL[DUDVGLUHWUL]HVJHUDLVDVVLP
FRPRVXSHUYLVLRQDUDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

E

]HODUSHORFXPSULPHQWRGHWRGRVRVPHPEURVGD'LUHWRULDGDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDV
SHOD$VVHPEOHLD*HUDOHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

F

FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD

G

FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GRV GHPDLV 'LUHWRUHV REVHUYDGDV DV DWULEXLo}HV HVSHFtILFDV
SUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

H

GHILQLU D UHSDUWLomR GDV FRPSHWrQFLDV DRV GHPDLV 'LUHWRUHV HP UHODomR jV iUHDV QmR
HVSHFLILFDPHQWH PHQFLRQDGDV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD ³DG UHIHUHQGXP´ GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

I

FRRUGHQDUDSROtWLFDGHSHVVRDORUJDQL]DFLRQDOJHUHQFLDORSHUDFLRQDOHGHPDUNHWLQJGD
&RPSDQKLD

J

DQXDOPHQWH HODERUDU H DSUHVHQWDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R SODQR DQXDO GH
QHJyFLRVHRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD

K

DSURYDUDDTXLVLomRGHEHQVHDDVVXQomRGHFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV

L

DSURYDUDRQHUDomRGHEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOFXMRYDORUVHMDLJXDORX
LQIHULRUD5

M

DSURYDU D SUHVWDomR SHOD &RPSDQKLD GH JDUDQWLD UHDO RX ILGHMXVVyULD HP IDYRU GH
WHUFHLURVLQFOXVLYHHPIDYRUGHFRQWURODGDVRXVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDFXMRYDORUVHMD
LJXDORXLQIHULRUD5QRTXHVHUHIHUHDREULJDo}HVGHQWURGRFXUVRQRUPDO
GHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

N

DSURYDU D FRQWUDWDomR GH TXDLVTXHU FDSWDo}HV GH UHFXUVRV H D HPLVVmR GH TXDLVTXHU
LQVWUXPHQWRV GH FUpGLWR REVHUYDGDV DV FRPSHWrQFLDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GLVSRVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHFXMRYDORUVHMDLJXDORXLQIHULRUDGR
(%,7'$ GD &RPSDQKLD FDOFXODGR GH DFRUGR FRP VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVGRH[HUFtFLRILQGRQRDQRDQWHULRU
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O

DGPLQLVWUDURVDVVXQWRVGHFDUiWHUVRFLHWiULRHPJHUDO

P

DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

Q

LPSOHPHQWDURVSURFHGLPHQWRVHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHVWLSXODGDVSHORV
yUJmRVGHFHUWLILFDomRQDViUHDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

R

LQGLFDU QRPHV GH FDQGLGDWRV D RFXSDU RXWURV FDUJRV QD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD H
DXWRUL]DU D FRQWUDWDomR RX GHPLVVmR GH IXQFLRQiULRV VrQLRUHV H FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRUHVFLVmRRXWpUPLQRGHFRQWUDWRVFRPSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR

S

SUDWLFDURVDWRVQHFHVViULRVjUHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPMXt]RHIRUDGHOHDWLYD
RX SDVVLYDPHQWH SHUDQWH WHUFHLURV HP JHUDO H WRGDV H TXDLVTXHU UHSDUWLo}HV H
DXWRULGDGHV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV H FRQVHFXomR GR REMHWR VRFLDO SRU PDLV
HVSHFLDLVTXHVHMDPLQFOXVLYHSDUDUHQXQFLDUDGLUHLWRVWUDQVLJLUHDFRUGDUREVHUYDGDV
DV GLVSRVLo}HV OHJDLV RX HVWDWXWiULDV SHUWLQHQWHV DV GHOLEHUDo}HV WRPDGDV SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO H SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H DV GLVSRVLo}HV H UHVWULo}HV GH
DOoDGDVDHOHVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

T

HODERUDU HP FRQMXQWR FRP R 'LUHWRU )LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

&RPSHWH DR 'LUHWRU GH 2SHUDo}HV GH (OHWUR GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH YHQKDP D VHU
FRPHWLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D  SODQHMDURUJDQL]DUJHULUHVXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVGRVHWRUGHHOHWURGD&RPSDQKLD
E  SURPRYHUQHJRFLDo}HVFRPIRUQHFHGRUHVGRVHWRUGHHOHWURSDUDDREWHQomRGHFXVWRVPDLV
EDL[RVHPHOKRUHVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR
F  DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
G  LPSOHPHQWDU RV SURFHGLPHQWRV H DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR GDV QRUPDV HVWLSXODGDV SHORV
yUJmRVGHFHUWLILFDomRQDViUHDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
H  FRRUGHQDUDVRSHUDo}HVGDVORMDVGHHOHWURGD&RPSDQKLDHHVWDEHOHFHUSROtWLFDVGHYHQGDV
&RPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVTXH
OKHYHQKDPDVHUFRPHWLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

RUJDQL]DU JHULU UHXQLU DYDOLDU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV H iUHDV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD

E

SODQHMDU RWLPL]DU RUJDQL]DU JHULU H VXSHUYLVLRQDU R SDJDPHQWR H UHFROKLPHQWR GRV
WULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

F

SODQHMDU RUJDQL]DU JHULU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GH WHVRXUDULD SURSRQGR H
VXJHULQGRPHGLGDVSDUDRDSULPRUDPHQWRGHVHXFRQWUROH

G

SURSRUGLUHWUL]HVHSURFHGLPHQWRVGHDGPLQLVWUDomRILQDQFHLUDFRPYLVWDVjVDOYDJXDUGD
JDUDQWLDOLTXLGH]HUHQWDELOLGDGHGRVDWLYRVGD&RPSDQKLD

H

DEULUHPRYLPHQWDUFRQWDVEDQFiULDVHPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWH

I

DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
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J

LPSOHPHQWDURVSURFHGLPHQWRVHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHVWLSXODGDVSHORV
yUJmRVGHFHUWLILFDomRQDViUHDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

K

FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDURWUDEDOKRGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV
EHP FRPR UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD SHUDQWH DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV GH
PHUFDGRD&90D%R%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHRVGHPDLVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLV
LQVWLWXLo}HVUHODFLRQDGDVjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVQR%UDVLOH
QRH[WHULRU

L

SUHVWDU LQIRUPDo}HV DR S~EOLFR LQYHVWLGRU j &90 jV EROVDV GH YDORUHV HP TXH D
&RPSDQKLDWHQKDVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHGHPDLVyUJmRVUHODFLRQDGRVjV
DWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRQIRUPHOHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLO
HQRH[WHULRUH

M

PDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGD&RPSDQKLDD&90HD%

F 
GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWHLQIRUPDQGRVH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomR
SHORFRQVHOKRILVFDOHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRUHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
&RQVHOKR)LVFDO
2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDpGHFDUiWHUQmRSHUPDQHQWHHVRPHQWHVHUiLQVWDODGRQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHPTXHIRUFRQYRFDGRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSUHYLVWRQDOHJLVODomR
DSOLFiYHO H QR (VWDWXWR 6RFLDO $Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DLQGD QmR KDYLD VLGR
LQVWDODGR
G 
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
GHFDGDyUJmRRXFRPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPDQGRHP
FDVRSRVLWLYR
L
DSHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLDLQGLFDQGRVHDDYDOLDomRpIHLWD
VRPHQWH HP UHODomR DR yUJmR RX VH LQFOXL WDPEpP D DYDOLDomR LQGLYLGXDO GH VHXV
PHPEURV
&RPRREMHWLYRGHDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWHDVXDHIHWLYLGDGHDX[LOLDQGRRVSUySULRV&RQVHOKHLURVD
DQDOLVDUHP VXDV FRQWULEXLo}HV EHP FRPR HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R FRQVWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWR GR yUJmR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DUi QR PtQLPR XPD YH] D FDGD
PDQGDWRDDYDOLDomRIRUPDOGRGHVHPSHQKRGRSUySULRFRQVHOKRFRPRyUJmRFROHJLDGRGHFDGD
XPGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWHGRVFRPLWrVGR3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRH
GRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD
LL

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRVPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUSHORPHQRVGXDVUHXQL}HV
RUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR
$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR 1R TXH VH UHIHUH DR SURFHVVR GH DYDOLDomR GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR HVWH VHUi
FRQGX]LGRSHOR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRDVVHVVRUDGRSHORVHWRUGHDXGLWRULDLQWHUQD$LQGDp
IDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGDSDUDDUHDOL]DomRGDDYDOLDomR
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LLL
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GRV &RQVHOKHLURV H GRV 'LUHWRUHV VHUmR
GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR VHQGR FHUWR TXH RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV L 
LQGLYLGXDLV GRV &RQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR H DR 9LFH3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR LL  GR 3UHVLGHQWH H GR 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR H GRV 'LUHWRUHV VHUmR WDPEpP
GLVSRQLELOL]DGRV D WRGRV RV &RQVHOKHLURV H LLL  GH FDGD &RQVHOKHLUR H GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR
VHUmR GLVFXWLGRV HP VHVV}HV GH IHHGEDFN LQGLYLGXDLV HYLGHQFLDGR TXH R IHHGEDFN LQGLYLGXDO GR
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi UHDOL]DGR SRU RXWUR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSUHIHUHQFLDOPHQWHSHOR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVHGR&RPLWrGH
$XGLWRULDVmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVHRVSRQWRVTXHGHYHPVHU
PHOKRUDGRVSRUFDGDXPGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RPLWrGH
$XGLWRULDFRPRyUJmRFROHJLDGR
8PD YH] LGHQWLILFDGRV WDLV SRQWRV D &RPSDQKLD p FDSD] GH HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R
FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR GRV yUJmRV FRPLWrV H PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V
SODQRVGHDomRFRPSUHHQGHPSRUH[HPSORDGHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$ DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR GH VHXV PHPEURV GRV
GLUHWRUHVHGRV&RPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGH
GR 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHQGR TXH SRGHUi VHU FRQWUDWDGD HPSUHVD GH
FRQVXOWRULDSDUDDVVHVVRUDUFRPRSURFHVVR$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDLVVHUYLoRV
GHDVVHVVRULDH[WHUQDQmRKDYLDPVLGRFRQWUDWDGRV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjV$VVHPEOHLDV*HUDLV
D 

3UD]RVGHFRQYRFDomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDGLIHUHQFLDGDTXDQWRDRVSUD]RVGHFRQYRFDomRHPUHODomRDRSUHYLVWR
QD OHJLVODomR VRFLHWiULD $ SULPHLUD FRQYRFDomR GHYH VHU IHLWD FRP QR PtQLPR  GLDV GH
DQWHFHGrQFLDGDGDWDPDUFDGDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOFRQWDGRWDOSUD]RGDSXEOLFDomR
GRSULPHLURDQ~QFLRGHFRQYRFDomRGRTXDOFRQVWDUiORFDOGDWDHKRUDGDDVVHPEOHLDHDUHVSHFWLYD
RUGHPGRGLD&DVRDDVVHPEOHLDJHUDOQmRVHUHDOL]HDSyVDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUiSXEOLFDGR
QRYRDQ~QFLRGHVHJXQGDFRQYRFDomRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHRLWRGLDVQRVWHUPRVGR$UWLJR
LQFLVR,,GD/HLQFRQIRUPHDOWHUDGD ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ 
E 

&RPSHWrQFLDV

&RPSHWHH[FOXVLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRV
GR(VWDWXWR6RFLDOHGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGHOLEHUDUVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDV
D  IL[DUROLPLWHJOREDODQXDOGDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD
'LUHWRULDDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGRREVHUYDGRTXHFDEHUi
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUHDGLVWULEXLomRLQGLYLGXDOGDUHPXQHUDomRGR
SUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHVHLQVWDODGRGR&RQVHOKR)LVFDO
E  DSUHVHQWDUSHGLGRVGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDORXGHDXWRIDOrQFLD
F  DWULEXLUERQLILFDo}HVHPDo}HVHGHFLGLUVREUHHYHQWXDLVJUXSDPHQWRVHGHVGREUDPHQWRVGH
Do}HV
G  DSURYDU SODQRV GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H
HPSUHJDGRV H D SHVVRDV QDWXUDLV TXH SUHVWHP VHUYLoRV j &RPSDQKLD DVVLP FRPR DRV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GH RXWUDV VRFLHGDGHV TXH VHMDP FRQWURODGDV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
H  GHOLEHUDU VREUH DXPHQWR RX UHGXomR GR FDSLWDO VRFLDO EHP FRPR TXDOTXHU GHFLVmR TXH
HQYROYDDUHFRPSUDUHVJDWHRXDPRUWL]DomRGHDo}HVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HV
GR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDH[FHWXDGDDGLVSRVLomRSUHYLVWDQR3DUiJUDIRGR$UW

I  REVHUYDGDVDVFRPSHWrQFLDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGLVSRVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLDGHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUHPLVVmRGHDo}HVRXWtWXORVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVH
J  GLVSHQVDUDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV ³23$´ SDUDVDtGDGR1RYR
0HUFDGR
F 
(QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLD
JHUDOHVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
(QGHUHoR(OHWU{QLFRZZZULJUXSRPDWHXVFRPEU
(QGHUHoR)tVLFR$YHQLGD'DQLHOGH/D7RXFKHQ/RMDEDLUUR&RKDPDQDFLGDGHGH6mR/XtV
(VWDGRGR0DUDQKmR&(3
G 

,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
DVVHPEOHLDVJHUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDHQDVXD
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³3ROtWLFD SDUD 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV 6LWXDo}HV (QYROYHQGR &RQIOLWRV GH
,QWHUHVVHV´
H 

6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVSHFtILFDVSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRVDOYRRGLVSRVWRQD
/HLGH6$DTXDOSUHYrTXHRVDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVSRU
SURFXUDGRUHV FRQVWLWXtGRV Ki PHQRV GH XP DQR H TXH WDPEpP VHMD DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD
DGYRJDGRUHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXH
UHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
I 
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU
DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD
QRWDUL]DomRFRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HV
RXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
$TXDOLGDGHGHDFLRQLVWDGHYHVHUFRPSURYDGDPHGLDQWHH[LELomRGHGRFXPHQWRVKiEHLVSUHYLVWRVQD
OHL2VDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGRKi
PHQRV GH XP DQR H TXH WDPEpP VHMD DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD DGYRJDGR UHSUHVHQWDQWH GD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
$&RPSDQKLDDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFRGHVGHTXHQDGDWDGD$VVHPEOHLD
VHMDPDSUHVHQWDGRVRVGRFXPHQWRVRULJLQDLV1mRKiSUD]RSUpYLRSDUDGHSyVLWRGRLQVWUXPHQWRGH
PDQGDWR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPDRXWUDUHJUDSROtWLFDRXSUiWLFDSDUDDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HV
GHDFLRQLVWDVDOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
J 
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDTXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
¬OX]GD,QVWUXomR&90QGHGHDEULOGHFRQIRUPHDOWHUDGDD&RPSDQKLDDGRWDUiD
SRVVLELOLGDGH GR VHX DFLRQLVWD H[HUFHU R GLUHLWR GH YRWR j GLVWkQFLD D SDUWLU GD FRQFHVVmR GH VHX
UHJLVWURSHOD&90FRPRFRPSDQKLDDEHUWDQDFDWHJRULD³$´
6HJXQGRR$UW%GD,QVWUXomR&90REROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDVHUiUHFHELGRDWp VHWH 
GLDVDQWHVGDDVVHPEOHLD2VEROHWLQVUHFHELGRVDSyVDGDWDHVWDEHOHFLGDVHUmRGHVFRQVLGHUDGRVSHOD
&RPSDQKLD
1RVWHUPRVGR$UW8GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRDFLRQLVWDHPDWpGLDV
GRUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHVRXQmR
SDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGR1mRVHUmRH[LJLGRVUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomR
RXFRQVXODUL]DomR
2VGRFXPHQWRVQHFHVViULRVSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRjGLVWkQFLDSRUPHLRGREROHWLPGH
YRWRVmRSDUD
3HVVRD)tVLFD
L 9LDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRj$VVHPEOHLD*HUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGR
SHORDFLRQLVWDH LL GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWDRXGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO
5*51(&1+SDVVDSRUWHHFDUWHLUDGHUHJLVWURSURILVVLRQDO
3HVVRD-XUtGLFD
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L 9LDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRj$VVHPEOHLD*HUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGR
SHORDFLRQLVWD LL FySLDDXWHQWLFDGDGR~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRHGRV
GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP D UHSUHVHQWDomR OHJDO GR DFLRQLVWD H LLL  GRFXPHQWR GH
LGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWDRXGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO5*51(&1+SDVVDSRUWHHFDUWHLUD
GHUHJLVWURSURILVVLRQDO
)XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
L 9LDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRj$VVHPEOHLD*HUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGR
SHORDFLRQLVWD LL FySLDDXWHQWLFDGDGR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR
LLL  FySLD DXWHQWLFDGD GR HVWDWXWR VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU FRQIRUPH IRU R FDVR
REVHUYDGDDSROtWLFD GH YRWR GR IXQGRH GRFXPHQWRV VRFLHWiULRVTXH FRPSURYHP D UHSUHVHQWDomR
OHJDOGRDFLRQLVWDH LY GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWDRXGHVHXUHSUHVHQWDQWH
OHJDO5*51(&1+SDVVDSRUWHHFDUWHLUDGHUHJLVWURSURILVVLRQDO
K 
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH
YRWRDGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH YRWR D GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDSUySULRSRUpPXWLOL]DUiDVSUHUURJDWLYDVGD,QVWUXomR&90SDUDYLDELOL]DU
RSURFHVVRGHYRWRDGLVWkQFLD
L 
,QVWUXo}HV SDUD TXH DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LQFOXD SURSRVWDV GH
GHOLEHUDomR FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR
FRQVHOKRILVFDOQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&RQIRUPH SUHYLVWR QR DUW / GD ,QVWUXomR &90 Q  ³,&90 ´  DFLRQLVWDV TXH
UHSUHVHQWHPRVSHUFHQWXDLVPtQLPRVHVWDEHOHFLGRVQRV$QH[RV/,H/,,GD,&90SRGHUmR
VROLFLWDUUHVSHFWLYDPHQWHDLQFOXVmRQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGH L FDQGLGDWRVDRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRFRQVHOKRILVFDOGD&RPSDQKLDVHPSUHTXHFRQYRFDGDDVVHPEOHLDJHUDOSDUDVXD
HOHLomRVXMHLWDDRSURFHGLPHQWRGHYRWRDGLVWkQFLDFRQIRUPHGRDUW$RX LL SURSRVWDVGH
GHOLEHUDomRSDUDDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
$V VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR GHVFULWDV DFLPD GHYHUmR VHU UHFHELGDV SHOR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD L QDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHQWUHRSULPHLURGLD~WLOGR
H[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWpGLDVDQWHVGDGDWDSUHYLVWD
SDUDVXDUHDOL]DomRFRQIRUPHGLYXOJDGDQR&DOHQGiULRGH(YHQWRV&RUSRUDWLYRVGD&RPSDQKLDRX
LL QDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO HQWUH R SULPHLUR GLD ~WLO DSyV D RFRUUrQFLD GH HYHQWR TXH
MXVWLILTXHDFRQYRFDomRGDUHIHULGDDVVHPEOHLDJHUDOHDWpGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD
DVVHPEOHLD KLSyWHVH HP TXH D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRPXQLFDUi DR PHUFDGR D GDWD GH
UHDOL]DomRGDUHVSHFWLYDDVVHPEOHLDJHUDODLQGDTXHHPFDUiWHUSURYLVyULREHPFRPRRSUD]RSDUD
DLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
7RGDHTXDOTXHUVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDVRXFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
FRQIRUPHGHVFULWDVDFLPDGHYHUmRREVHUYDURVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVEHPFRPRRGLVSRVWRQRV
DUWLJRV / H 0 GD ,&90  H GHYHUmR VHU HQYLDGDV DRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV ItVLFRV H
HOHWU{QLFRVDRVFXLGDGRVGD*HUrQFLDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
(QGHUHoR(OHWU{QLFRUL#JUXSRPDWHXVFRPEU
(QGHUHoR)tVLFR$YHQLGD'DQLHOGH/D7RXFKHQ/RMDEDLUUR&RKDPDQDFLGDGHGH6mR/XtV
(VWDGRGR0DUDQKmR&(3
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M 
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVRXSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N 
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWR
GHYRWRDGLVWkQFLD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRD
GLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDPDQWpPXPDiUHDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGHGLFDGDDRHVFODUHFLPHQWRGHG~YLGDV
GRVVHXVDFLRQLVWDVHPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV2FRQWDWR
SRGHVHUIHLWRSHORHPDLOUL#JUXSRPDWHXVFRPEU
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D 
1~PHUR GH UHXQL}HV UHDOL]DGDV QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GLVFULPLQDQGR HQWUH
Q~PHURGHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DUiUHXQL}HVRUGLQiULDVTXDWURYH]HVSRUDQRDRILQDOGHFDGD
WULPHVWUHHH[WUDRUGLQiULDVVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVRH[LJLUHPPHGLDQWHFRQYRFDomRGH
VHX9LFH3UHVLGHQWH RX XP FRQVHOKHLURSRU HOH QRPHDGR FRPR SURFXUDGRU LQFOXVLYH QRV FDVRV GH
DXVrQFLDHRXLPSHGLPHQWRGHVWH
$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRFRQYRFDGDVSRUFDUWDHPDLORXSRUTXDOTXHURXWUR
PHLRHOHWU{QLFRRXQmRTXHSHUPLWDDFRPSURYDomRGHUHFHELPHQWRSHORVHX9LFH3UHVLGHQWHFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGHFLQFRGLDVHPSULPHLUDFRQYRFDomRHGRLVGLDVHPVHJXQGDFRQYRFDomRFRP
D DSUHVHQWDomR GD SDXWD GRV DVVXQWRV D VHUHP WUDWDGRV 4XDOTXHU PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRGHUiLQGLYLGXDOPHQWHVROLFLWDUDR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD
FRQYRFDomRGHUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDGHYHQGRHVWHID]HORQRSUD]RPi[LPRGHGH]GLDVDFRQWDU
GDHQWUHJDGDVROLFLWDomRSRUHVFULWRDTXDOGHYHUiUHODFLRQDUDSDXWDGRVDVVXQWRVDVHUHPWUDWDGRV
HDSUHVHQWDomRGRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVTXHMiVHHQFRQWUHPGLVSRQtYHLV
2V FRQVHOKHLURV SRGHUmR SDUWLFLSDU H YRWDU LQFOXVLYH DQWHFLSDGDPHQWH  j GLVWkQFLD SRU PHLR GH
WHOHFRQIHUrQFLD YLGHRFRQIHUrQFLD DGPLWLGD JUDYDomR GDV PHVPDV HPDLO RX TXDOTXHU RXWUR PHLR
HOHWU{QLFRGHVGHTXHHQYLHVHXYRWRSRUHVFULWRYLDFRUUHLRHOHWU{QLFR HPDLO FDUWDUHJLVWUDGDRX
FDUWDHQWUHJXHHPPmRVDR9LFH3UHVLGHQWHGDUHXQLmRDQWHVGRHQFHUUDPHQWRODYUDWXUDHDVVLQDWXUD
GD UHVSHFWLYD DWD H WRGRV RV SDUWLFLSDQWHV SRVVDP VHU FODUDPHQWH LGHQWLILFDGRV FDVR HP TXH D
UHXQLmRVHUiFRQVLGHUDGDUHDOL]DGDQRORFDORQGHHVWLYHUR9LFH3UHVLGHQWHGDUHXQLmR2FRQVHOKHLUR
TXHDVVLPSDUWLFLSDUjGLVWkQFLDVHUiFRQVLGHUDGRFRPRSUHVHQWHHPUHIHULGDUHXQLmR
1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRKDYLDVLGRFRQVWLWXtGR
E 
6HH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
2DFRUGRGHDFLRQLVWDVHPYLJRUQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGLVS}HTXHVHPSUHTXH
FRQYRFDGDXPDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVGHYHUmRVHUHXQLU
SUHYLDPHQWHSDUDRILPGHHVWDEHOHFHUDRULHQWDomRFRPXPDRV&RQVHOKHLURVHOHLWRVSHORVDFLRQLVWDV
YLQFXODGRVDRDFRUGRHPUHODomRDRYRWRDVHUSURIHULGRQDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1HVVHVHQWLGRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQGLFDGRVSHORVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGR
DFRUGR GH DFLRQLVWDV GHYHUmR ID]HU FXPSULU R GHOLEHUDGR SHORV UHIHULGRV DFLRQLVWDV HP VHGH GH
5HXQLmR3UpYLD
$WXDOPHQWHGRLVGRVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVVmRWDPEpPPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
F 

5HJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2 (VWDWXWR 6RFLDO GHWHUPLQD TXH RV &RQVHOKHLURV GHYHUmR DEVWHUVH GH LQWHUYLU H YRWDU QDV
GHOLEHUDo}HV UHODFLRQDGDV D DVVXQWRV VREUH RV TXDLV WHQKDP RX UHSUHVHQWHP LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH
FRPD&RPSDQKLDGHYHQGRUHVSHLWDUDVUHJUDVUHODWLYDVDFRQIOLWRGHLQWHUHVVHHVWDEHOHFLGDVQD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$GLFLRQDOPHQWH GH DFRUGR FRP D ³3ROtWLFD SDUD 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV
6LWXDo}HV(QYROYHQGR&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV´GD&RPSDQKLDQDVVLWXDo}HVHPTXHDVWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQHFHVVLWHPGHDSURYDomRQRVWHUPRVGHUHIHULGD3ROtWLFDDSHVVRDHQYROYLGD
QR SURFHVVR GH DSURYDomR TXH WHQKD XP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVH FRP D UHFRPHQGDomR RX
GHFLVmRDVHUWRPDGDGHYHUiGHFODUDUVHLPSHGLGDH[SOLFDQGRVHXHQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHVH
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VROLFLWDGRIRUQHFHQGRGHWDOKHVGDWUDQVDomRHGDVSDUWHVHQYROYLGDV2LPSHGLPHQWRGHYHUiFRQVWDU
GDDWDGDUHXQLmRGRyUJmRVRFLDOTXHGHOLEHUDUVREUHDWUDQVDomRHDUHIHULGDSHVVRDGHYHUiVH
DIDVWDUGDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HV
&DVR DOJXPD SHVVRD HP VLWXDomR SRWHQFLDO GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV QmR PDQLIHVWH D TXHVWmR
TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GR yUJmR DR TXDO SHUWHQFH TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GD VLWXDomR SRGHUi
ID]rOR
$DXVrQFLDGHPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGHTXDOTXHUWRPDGRUGHGHFLVmRVHUiFRQVLGHUDGDYLRODomR
DRVSULQFtSLRVGDERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHj3ROtWLFDGHYHQGRWDOFRPSRUWDPHQWRVHUOHYDGRDR
LPHGLDWRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
G 

3ROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

L
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRU
GLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHU
FRQVXOWDGR
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrV
H'LUHWRULD(VWDWXWiULD´DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR*UXSR0DWHXV6$
HP  GH DJRVWR GH  ³3ROtWLFD´  $ 3ROtWLFD SRGH VHU FRQVXOWDGD QR VLWH
ZZZULJUXSRPDWHXVFRPEU
LL
SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomR
GHVHXVPHPEURV
$³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULDH&RPLWrV´
YLVD GHWHUPLQDU RV FULWpULRV SDUD FRPSRVLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RPLWrV H GD
'LUHWRULD GD&RPSDQKLD SUH]DQGRDV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD FRP D GHYLGD
WUDQVSDUrQFLDHWHPFRPRIXQGDPHQWRV L  DVGLUHWUL]HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGR (VWDWXWR
6RFLDO LL &yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD LLL /HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LY R&yGLJRGDV0HOKRUHV
3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGR,%*&H YL  R 5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
GD%
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p XP yUJmR FROHJLDGR FXMR GHVHPSHQKR GHSHQGH GR UHVSHLWR H GD
FRPSUHHQVmRGDVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXPGHVHXVPHPEURVVHPTXHLVVRLPSOLTXHDXVrQFLDGH
GHEDWHVGHLGHLDV'HYHVHUFRPSRVWRWHQGRHPYLVWDDGLYHUVLGDGHGHFRQKHFLPHQWRVH[SHULrQFLDV
FRPSRUWDPHQWRV DVSHFWRV FXOWXUDLV IDL[D HWiULD H GH JrQHUR SDUD SHUPLWLU TXH D &RPSDQKLD VH
EHQHILFLHGDSOXUDOLGDGHGHDUJXPHQWRVHGHXPSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRFRPPDLRUTXDOLGDGH
HVHJXUDQoD
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUiIRUPDGRSRUQRPtQLPR FLQFR HQRPi[LPR
 QRYH PHPEURVHIHWLYRVVHPVXSOHQWHVWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRP
PDQGDGRXQLILFDGRGH GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRFRQIRUPH(VWDWXWR6RFLDO
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXH
IRUPDLRUGHYHUmRVHU³&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHV´FRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGRGD%
$LQGLFDomRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiREHGHFHUDRVVHJXLQWHV
FULWpULRV DOpP GRV UHTXLVLWRV OHJDLV UHJXODPHQWDUHV H GDTXHOHV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD
L

DOLQKDPHQWR H FRPSURPHWLPHQWR FRP RV YDORUHV H j FXOWXUD GD &RPSDQKLD VHX
&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHVXDVSROtWLFDVLQWHUQDV

652

PÁGINA: 212 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

LL 

UHSXWDomRLOLEDGD

LLL 

IRUPDomR DFDGrPLFD FRPSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHGHVFULWDVQR(VWDWXWR6RFLDO

LY 

HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD&RPSDQKLDH

Y

GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H
UHVSRQVDELOLGDGHDVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGRFRQVHOKRHGD
OHLWXUDSUpYLDGDGRFXPHQWDomR

$ LQGLFDomR GRV PHPEURV SDUD FRPSRVLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi VHU IHLWD SHOD
DGPLQLVWUDomRRXSRUTXDOTXHUDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
2 DFLRQLVWD TXH GHVHMDU LQGLFDU FDQGLGDWRV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi QRWLILFDU D
&RPSDQKLDSRUHVFULWRLQIRUPDQGRRQRPHFRPSOHWRHTXDOLILFDomRGRVFDQGLGDWRVHPDWpGLDV
DQWHV GD UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD *HUDO TXH HOHJHUi R QRYR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90RDFLRQLVWDTXHVXEPHWHUDLQGLFDomRGHPHPEURGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiDSUHVHQWDUQRPHVPRDWR
L

FySLD GR LQVWUXPHQWR GH GHFODUDomR GH GHVLPSHGLPHQWR QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR
&90RXGHFODUDUTXHREWHYHGRLQGLFDGRDLQIRUPDomRGHTXHHVWiHPFRQGLo}HV
GHILUPDUWDOLQVWUXPHQWRLQGLFDQGRDVHYHQWXDLVUHVVDOYDVH

LL RFXUUtFXORGRFDQGLGDWRLQGLFDGRFRQWHQGRQRPtQLPRVXDTXDOLILFDomRH[SHULrQFLD
SURILVVLRQDOHVFRODULGDGHSULQFLSDODWLYLGDGHSURILVVLRQDOTXHH[HUFHQRPRPHQWRH
LQGLFDomRGHTXDLVFDUJRVRFXSDHPFRQVHOKRVGHDGPLQLVWUDomRILVFDORXFRQVXOWLYR
HPRXWUDVFRPSDQKLDV

2 FXPSULPHQWR GRV UHTXLVLWRV QD 3ROtWLFD VHUi YHULILFDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H FDVR
DWHQGLGRVRQRPHGRFDQGLGDWRVHUiSRVWRHPYRWDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD$HOHLomR
GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHUi UHDOL]DGD FRQIRUPH SUHYLVWR QR
(VWDWXWR6RFLDOHQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
$GLFLRQDOPHQWH YDOH GHVWDFDU TXH QRV WHUPRV GD 3ROtWLFD D &RPSDQKLD SRGHUi D FULWpULR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQVWDODURXGHVFRQWLQXDU&RPLWrVTXHSRUWDQWRREHGHFHUmRDRVFULWpULRV
GHLQGLFDomRHVWDEHOHFLGRVQD3ROtWLFDEHPFRPRDVGLUHWUL]HVHDWULEXLo}HVDSURYDGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRTXDQGRGHVXDLQVWDODomR
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDV$GPLQLVWUDGRUHVHRV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOILFDPREULJDGRVDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUD
GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR WRGD H TXDOTXHU GLVSXWD RX FRQWURYpUVLD TXH SRVVD VXUJLU HQWUH HOHV
UHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDHPHVSHFLDOGDDSOLFDomRYDOLGDGHHILFiFLDLQWHUSUHWDomRYLRODomRH
VHXVHIHLWRVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRHVWDWXWRVRFLDOQDVGLVSRVLo}HVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HVQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD
&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR
PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR &RQWUDWR GH 3DUWLFLSDomR GR 1RYR
0HUFDGR GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GR 5HJXODPHQWR GH 6DQo}HV H GR 5HJXODPHQWR GD
&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGR
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Pertence apenas à Diretoria

Economista

008.131.173-72

Pertence apenas à Diretoria

28/10/1961
Empresário

Ilton Carlos Mateus Rodrigues

215.238.943-34

Empresário

705.179.593-72

Empresário

623.427.893-00

Engenheiro

351.855.368-29

06/02/1963
Empresário

Ilson Mateus Rodrigues

225.840.133-04

O Sr. Carlos é membro do Comitê de
Auditoria não estatutário

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

844.689.637-00

Economista

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior 17/01/1965

Não Aplicável

03/10/1986

Bruno Nardon Felici

Não Aplicável

26/08/1984

Ilson Mateus Rodrigues Junior

Não Aplicável.

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Jesuíno Martins Borges Filho
20 - Presidente do Conselho de
Administração

Diretor de Operações de Eletro
11/04/1979

Não Aplicável.

19 - Outros Diretores

Diretor Financeiro / Diretor de
Relações com Investidores

Não Aplicável

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

11/04/1979

Cargo eletivo ocupado

José Morgado Filho

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

13/08/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

100.00%

2

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Profissão

CPF
Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração
Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 2

Bruno Nardon Felici - 351.855.368-29

PÁGINA: 216 de 340

O Sr. Junior é formado em Administração de Empresas, possui MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral e PMD (Program for Management Development) pelo IESE Barcelona. É sócio majoritário e CEO do Black
Swan, maior Centro de Inovação do N/NE e Co-founder da Niduu, aplicativo focado em treinamentos corporativos por meio de gameficação. Atualmente, o Sr. Junior é integrante do Conselho de Administração do
Grupo Mateus.
O Sr. Júnior não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Ilson Mateus Rodrigues Junior - 623.427.893-00

O Sr. Borges iniciou sua carreira profissional dentro do Grupo em 1997 como auxiliar administrativo. Chegou a cursar Administração de Empresas, vindo a assumir os cargos de assessor de marketing, gerente de
vendas, diretor comercial de atacado, diretor comercial de varejo, diretor comercial de varejo e atacado, chegando à vice-presidência do Grupo Mateus há 4 anos. Possui participação societária na Posterus
Supermercados LTDA (Camiño), empresa que integra o Grupo Mateus.
O Sr. Borges não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Jesuíno Martins Borges Filho - 705.179.593-72

Sr. Rodrigues é Diretor de Eletro do Grupo Mateus. Possui o ensino médio incompleto e iniciou sua carreira profissional dentro do Grupo em 1997, quando o Grupo decidiu investir no segmento de eletro e foi o
responsável pela implementação da rede de lojas Eletro Mateus. O Sr. Rodrigues não possui participação em nenhum negócio do Grupo, mas é o responsável por toda a administração do setor de eletro, cuidando
desde a escolha dos pontos comerciais até o portfólio de produtos.
O Sr. Rodrigues não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Ilton Carlos Mateus Rodrigues - 215.238.943-34

Sr. Morgado é bacharel em ciências econômicas pelo Centro Universitário do Maranhão e tem MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, contando com décadas de
experiência na captação de recursos livres, direcionados e em mercados de capitais (Debêntures, CRI, Operações Estruturadas, etc.). Antes de se tornar Diretor Financeiro do Supermercado Mateus S.A. em 2015,
atuou por quase 34 anos no Banco da Amazônia S.A., e por durante 10 anos no cargo de Superintendente Regional.
O Sr. Morgado não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

José Morgado Filho - 008.131.173-72

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não Aplicável.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior - 844.689.637-00

N/A

Bruno Nardon Felici - 351.855.368-29

N/A

Ilson Mateus Rodrigues Junior - 623.427.893-00

N/A

Jesuíno Martins Borges Filho - 705.179.593-72

N/A

Ilton Carlos Mateus Rodrigues - 215.238.943-34

N/A

José Morgado Filho - 008.131.173-72

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Sr. Ilson Mateus é o CEO e acionista majoritário do Grupo Mateus S.A. Fundou a empresa em 1986, em Balsas-MA. O Sr. Rodrigues possui o ensino primário e começou a carreira profissional ainda aos 12 anos,
quando teve a carteira assinada como menor aprendiz, tornando-se depois torneiro mecânico. Aventurou-se no garimpo na década de 80 e, com o pouco dinheiro que conseguiu, empreendeu, persistiu e construiu a
maior rede de varejo alimentar do país com capital 100% nacional. O Sr. Rodrigues é acionista ainda nas empresas Armazém Mateus S.A, Mateus Supermercados, Indústria de Pães e Massas Mateus LTDA e na
Rio Balsas Participações e Empreendimentos LTDA.
O Sr. Rodrigues não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Ilson Mateus Rodrigues - 225.840.133-04

O Sr. Mello é considerado independente de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.
O Sr. Mello não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Sr. Mello é formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, Rio de Janeiro, com MBA in Management na Western International University, em Londres, tem mais de 30 anos de experiência em posições de
alta liderança em grandes empresas e instituições financeiras, principalmente na construção e gestão de grandes negócios de varejo financeiros com profundo conhecimento no mercado doméstico e internacional.
De 2007 até o ano de 2012 ocupou o cargo de CEO DO Banco Carrefour, onde foi responsável pela conversão do antigo private label do Carrefour em um baco com vasto portfólio de produtos e excelentes
resultados. Ainda em 2012 o Sr. Junior fundou a K.I.Q. Assessoria Empresarial, onde como CEO conduziu diferentes projetos de revisão estratégica para instituições financeiras, como a revisão estratégica do Banco
Topázio e o redesenho do projeto de cartões pré-pagos na JSL. De 2015 até 2018 liderou como CEO reestruturação do Banco Topázio, com retorno da lucratividade depois de cinco anos de prejuízos por meio de
planejamento e implementação de um grande projeto de racionalização.

Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior - 844.689.637-00

O Sr. Nardon é considerado independente de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.
O Sr. Nardon não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Nardon é graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e também possui duplo diploma pela Ecole Centrale, na França. É sócio fundador do Gestão 4.0 - Empresa de educação focado em frameworks de
transformação digital e tecnologia para donos de negócios tradicionais, empreendedores e C-levels. Também é sócio-fundador da Norte - www.norte.capital - Fundo de investimento em startups. Em 2017, Nardon
trouxe a Rappi para o Brasil e a presidiu por 2 anos. A Rappi é o maior aplicativo de delivery on-demand e hiper-conveniência da América Latina.
Foi sócio fundador da Kanui.com.br, e-commerce de esportes radicais e estilo de vida fundada no fim de 2011. Levou a empresa do zero ao breakeven em apenas 2 anos e meio, e atuou na fusão da Kanui com a
Dafiti em 2015, tornando este novo grupo o maior e-commerce de moda na América Latina.
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Ilson Mateus Rodrigues - 225.840.133-04

N/A
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Economista

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Contador

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro Independente do Comitê
(Efetivo)

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

13/08/2020

23/02/1953

13/08/2020

29/04/1953

13/08/2020

17/01/1965

Data eleição

Data de
nascimento

0

13/08/2020

0

13/08/2020

0

13/08/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

100.00%

1 ano

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 2

Margil Mourão Gil Nunes - 125.402.426-34
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José Bilegas - 672.343.648-20
O Sr. Bilegas é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu e possui mestrado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É consultor de empresas atuando
na área contábil e financeira desde agosto de 1995. Desde então, tem experiências profissionais na Auditoria Interna da Indústria Gessy Lever Ltda., como encarregado da contabilidade patrimonial da Oxiteno S.A.
– Indústria e Comércio, como gerente contábil e financeiro da Imifarma S.A. e nos últimos cinco anos foi o consultor de empresas do Mateus Supermercados S.A. e do Armazém Mateus S.A.
O Sr. Bilegas não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

José Billegas - 672.343.648-20

Sr. Mello é formado em Economia pela Faculdade Candido Mendes, Rio de Janeiro, com MBA in Management na Western International University, em Londres, tem mais de 30 anos de experiência em posições de
alta liderança em grandes empresas e instituições financeiras, principalmente na construção e gestão de grandes negócios de varejo financeiros com profundo conhecimento no mercado doméstico e internacional.
De 2007 até o ano de 2012 ocupou o cargo de CEO DO Banco Carrefour, onde foi responsável pela conversão do antigo private label do Carrefour em um baco com vasto portfólio de produtos e excelentes
resultados. Ainda em 2012 o Sr. Junior fundou a K.I.Q. Assessoria Empresarial, onde como CEO conduziu diferentes projetos de revisão estratégica para instituições financeiras, como a revisão estratégica do
Banco Topázio e o redesenho do projeto de cartões pré-pagos na JSL. De 2015 até 2018 liderou como CEO reestruturação do Banco Topázio, com retorno da lucratividade depois de cinco anos de prejuízos por
meio de planejamento e implementação de um grande projeto de racionalização.
O Sr. Mello não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.da ICVM 301/99.

Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior - 844.689.637-00

Experiência profissional / Critérios de Independência

Coordenador do Comitê de Auditoria Não Estatutário e Membro com reconhecida experiência em assuntos contábeis

125.402.426-34

Margil Mourão Gil Nunes

N/A

672.343.648-20

José Billegas

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Economista

844.689.637-00

O Sr. Carlos é membro independente do Conselho de Administração

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior Comitê de Auditoria

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Margil Mourão Gil Nunes - 125.402.426-34

N/A

José Billegas - 672.343.648-20

N/A

Carlos Henrique Bandeira de Mello Junior - 844.689.637-00

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Margil Mourão Gil Nunes – 125.402.426-34
O Sr. Nunes é formado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui mestrado em Economia Industrial, pelo Instituto de Engenharia Econômica e Administração da EEUFMG. Iniciou
sua carreira como auxiliar contábil e contabilista em 1967 e até 1983 ocupou cargos na gerencia contábil de empresas como Beka Brasil Produtos Refratárias Ltda. e Machado Correa Engenharia Ind. Com. Ltda. O
Sr. Nunes também atuou na área pública como técnico de tributação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e foi Auditor da Receita Federal do Brasil de 1984 a 2002. A partir de 2002, O Sr. Nunes tornou-se o
diretor na GN Consultoria Econômica Financeira e Tributária -EIRELI, empresa que preta serviços de consultoria para empresas.
O Sr. Nunes não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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225.840.133-04 Grupo Mateus S.A.

623.427.893-00 Grupo Mateus S.A.

Observação

Outros Diretores

Ilton Carlos Mateus Rodrigues

Pessoa relacionada

215.238.943-34 Grupo Mateus S.A.

Diretor Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração

Ilson Mateus Rodrigues

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração

Ilson Mateus Rodrigues Junior

Pessoa relacionada

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 2

24.990.777/0001-09

PÁGINA: 221 de 340

24.990.777/0001-09 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

24.990.777/0001-09

24.990.777/0001-09 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

225.840.133-04 Grupo Mateus S.A.

CPF

Diretor Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração

Ilson Mateus Rodrigues

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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03.995.515/0013-09

225.840.133-04

CPF/CNPJ

Subordinação

23.439.441/0013-23

225.840.133-04

08.898.073/0001-54

225.840.133-04

O Sr. Ilson Mateus Rodrigues é Administrador da Indústria Pão e Massas Mateus Ltda. desde 2018.

Observação

Administrador da Sociedade Limitada

Indústria de Pão e Massas Mateus Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ilson Mateus Rodrigues

Administrador do Emissor

Nos últimos três exercícios sociais o Sr. Ilson Mateus Rodrigues foi Diretor Presidente do Armazém Mateus S.A.

Observação

Diretor Presidente

ARMAZÉM MATEUS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ilson Mateus Rodrigues

Administrador do Emissor

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 2

PÁGINA: 222 de 340

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Nos últimos três exercícios sociais o Sr. Ilson Mateus Rodrigues foi Diretor Presidente do Mateus Supermercados S.A.

Observação

Diretor Presidente

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ilson Mateus Rodrigues

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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03.995.515/0013-09

623.427.893-00

CPF/CNPJ

Subordinação

23.439.441/0013-23

623.427.893-00

Subordinação

Nos últimos três exercícios sociais o Sr. Ilson Mateus Rodrigues Júnior foi Diretor Vice-Presidente do Armazém Mateus S.A.

Observação

Diretor Vice Presidente

ARMAZÉM MATEUS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ilson Mateus Rodrigues Junior

Administrador do Emissor

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 2

PÁGINA: 223 de 340

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Nos últimos três exercícios sociais o Sr. Ilson Mateus Rodrigues Júnior foi Diretor Vice-Presidente do Mateus Supermercados S.A.

Observação

Diretor Vice Presidente

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ilson Mateus Rodrigues Junior

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
  $FRUGRV LQFOXVLYH DSyOLFHV GH VHJXURV SDUD SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GH
GHVSHVDVVXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR RIHUHFH VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO GH GLUHWRUHV H
DGPLQLVWUDGRUHV ' 2 PDVHVWiDYDOLDQGRDFRQWUDWDomRGHVVHVHJXUR
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RFRPUHODomRjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRVWUrV
DQRV L GDWDGHUHDOL]DomR LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL TXyUXP
GHLQVWDODomR
(YHQWR

'DWD

4XyUXPGHLQVWDODomR

,QVWDODomRHPVHJXQGD
FRQYRFDomR

$*2





12

$*2





12

$*(





12


,QIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVREUHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
(PDWHQGLPHQWRDRLWHPGR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGRGD%SDUDLQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHVDFHUFDGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRHYHQWXDLVFDUJRVSRUHOHV
RFXSDGRV QR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR FRQVHOKR ILVFDO FRPLWrV H yUJmRV H[HFXWLYRV GH RXWUDV
VRFLHGDGHVHHQWLGDGHVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
ÏUJmRVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$VLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDR&RPLWrGH$XGLWRULDIRUDPSUHVWDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
0HOKRUHV3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD6HJXQGRR,%*&
2 ³&yGLJR GH 0HOKRUHV 3UiWLFDV GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD´ HGLWDGR SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD±,%*&REMHWLYDWRUQDURDPELHQWHRUJDQL]DFLRQDOHLQVWLWXFLRQDOEUDVLOHLUR
PDLV VyOLGR MXVWR UHVSRQViYHO H WUDQVSDUHQWH HVWDEHOHFHQGR UHFRPHQGDo}HV SDUD D FULDomR GH
PHOKRUHV VLVWHPDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD QDV RUJDQL]Do}HV YLVDQGR D RWLPL]DU R YDORU GD
RUJDQL]DomR IDFLOLWDQGR VHX DFHVVR D UHFXUVRV H FRQWULEXLQGR SDUD R VHX ERP GHVHPSHQKR H
ORQJHYLGDGH
$&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDWHQGRDGHULGR
SUiWLFDVUHFRPHQGDGDVSHOR,%*&FRPRSRUH[HPSORYHGDomRDRXVRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVH
H[LVWrQFLD GH SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV FRQVHOKHLURV FRP H[SHULrQFLD HP
TXHVW}HVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLUDVHRXWURVDOpPGHH[SHULrQFLDHPSDUWLFLSDomRHPRXWURVFRQVHOKRV
GH DGPLQLVWUDomR PDQXWHQomR GH XP FDQDO GH GHQ~QFLDV SDUD D DSUHVHQWDomR GH GHQ~QFLDV RX
UHVROXomRGHGLOHPDVGHRUGHPpWLFDHSUHYLVmRHVWDWXWiULDSDUDLQVWDODomRGHXPFRQVHOKRILVFDO
HQWUHRXWURV
6HJPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
$ &RPSDQKLD VXMHLWDVH WDPEpP jV UHJUDV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR (P  D %
LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD GHQRPLQDGRV 1tYHO  1tYHO  H 1RYR 0HUFDGR FRP R REMHWLYR GH HVWLPXODU DV
FRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDGRWDUXPQtYHOGHGLYXOJDomR
GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH OLVWDJHP VmR
GHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HVHPLWLGDVSRUFRPSDQKLDVTXHVHFRPSURPHWDPYROXQWDULDPHQWHD
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
DFLRQLVWDVHHOHYDPDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLV
ULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$V FRPSDQKLDV TXH LQJUHVVDP QR 1RYR 0HUFDGR VXEPHWHPVH YROXQWDULDPHQWH D GHWHUPLQDGDV
UHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVHSRUH[HPSORD
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HPLWLU DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV PDQWHU QR PtQLPR  GH Do}HV GR FDSLWDO GD &RPSDQKLD HP
FLUFXODomR FRQVWLWXLU XP &RPLWr GH $XGLWRULD DSURYDU UHJLPHQWR LQWHUQR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H GH VHXV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR LQVWLWXLU iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV QD
&RPSDQKLDHQWUHRXWURV$DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUH
DFRPSDQKLDHD%DOpPGDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGDFRPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVFRQWLGDV
QR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDV
HSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLD
FRPUHODomRjVDWLYLGDGHVHVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHV
SRGHUHV SDUD RV DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV GH SDUWLFLSDomR QD DGPLQLVWUDomR GDV FRPSDQKLDV HQWUH
RXWURVGLUHLWRV$OpPGDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVVXELWHQVGHVWHLWHP
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  'HVFULomR GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQFOXVLYH GD GLUHWRULD QmR
HVWDWXWiULD
D 
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRUHVSRQViYHOSRUVXDDSURYDomRGDWDGD
DSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GRV ([HFXWLYRV GD &RPSDQKLD DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HP  GH RXWXEUR GH  HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV H UHJUDV SDUD D IL[DomR GD
UHPXQHUDomR H GRV EHQHItFLRV FRQFHGLGRV DRV GLUHWRUHV H[HFXWLYRV DRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRHGRVFRPLWrVLQVWLWXtGRVSHOD&RPSDQKLD HP
FRQMXQWR³([HFXWLYRV´ 
$3ROtWLFDSRVVXLFRPRSULQFLSDLVREMHWLYRV L DWUDLUUHFRPSHQVDUUHWHUHLQFHQWLYDURV([HFXWLYRV
QD FRQGXomR GH VHXV QHJyFLRV GH IRUPD VXVWHQWiYHO REVHUYDGRV RV OLPLWHV GH ULVFR DGHTXDGRV
HVWDQGR DOLQKDGD DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV LL  SURSRUFLRQDU XPD UHPXQHUDomR FRP EDVH HP
FULWpULRVTXHGLIHUHQFLHPRGHVHPSHQKRHTXHSHUPLWDPWDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomR
GD SHUIRUPDQFH LQGLYLGXDO H LLL  DVVHJXUDU D PDQXWHQomR GH SDGU}HV FRPSDWtYHLV FRP DV
UHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDFDUJRHFRPSHWLWLYRVDRPHUFDGRGHWUDEDOKRUHIHUHQFLDOHVWDEHOHFHQGR
GLUHWUL]HVSDUDDIL[DomRGHHYHQWXDOUHPXQHUDomRHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDRV([HFXWLYRV
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV
L VHGHGD&RPSDQKLDQD$YHQLGD'DQLHOGH/D7RXFKHQ/RMD%DLUUR&RKDPD&(3
 6mR /XtV ± 0$ LL  QD SiJLQD GH UHODomR FRP LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD
ZZZULJUXSRPDWHXVFRPEUH LLL VLWHGD&90 KWWSZZZFYPJRYEU 
E 

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

L 

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

$UHPXQHUDomRGRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUFRPSRVWDGDVHJXLQWHIRUPD
5HPXQHUDomRIL[D
3UyODERUH PHQVDO IL[R WHP SRU REMHWLYR UHFRQKHFHU H UHIOHWLU R YDORU GR WHPSR H GHGLFDomR GRV
PHPEURV H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD EDVHDGR HP SDUkPHWURV GH PHUFDGR YLVDQGR UHPXQHUDU D
FRQWULEXLomRLQGLYLGXDOSDUDRGHVHPSHQKRHRFUHVFLPHQWRGRQHJyFLRGD&RPSDQKLD2V([HFXWLYRV
SRGHPVHUHOHJtYHLVDXPDUHPXQHUDomRIL[DDTXDOXWLOL]DFRPRUHIHUrQFLDSHVTXLVDVVDODULDLVDQXDLV
FRQGX]LGDVSRUFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVLQGHSHQGHQWHVSULQFLSDOPHQWHHQYROYHQGRHPSUHVDVGH
VHWRUVLPLODUDRGD&RPSDQKLD
3DFRWHGH%HQHItFLRVYLVDFRPSOHPHQWDUDUHPXQHUDomRGHIRUPDDGDUXPDPDLRUVHJXUDQoDDRV
([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDHSHUPLWLUIRFRQRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
5HPXQHUDomRYDULiYHO

3UHPLDomR %{QXV REMHWLYDSURPRYHURPDLRULQWHUHVVHHDOLQKDPHQWRGRVREMHWLYRVGRVPHPEURV
GD'LUHWRULDHRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
3ODQR GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R WHP R REMHWLYR GH LQFHQWLYDU EHP FRPR DOLQKDU LQWHUHVVHV GH
ORQJRSUD]RGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHPRGRDPD[LPL]DUDFULDomRGHYDORUDRQHJyFLRGD
&RPSDQKLD SRU PHLR GH UHVXOWDGRV FRQVLVWHQWHV H VXVWHQWiYHLV WDQWR GH PpGLR TXDQWR GH ORQJR
SUD]R
2SODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RHRSURJUDPDGHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHUHVXOWDGRVWHUmRVHXV
UHJUDPHQWRVGHILQLGRVHPSROtWLFDVHVSHFtILFDV
$ UHPXQHUDomR JOREDO GRV ([HFXWLYRV REVHUYDUi HP TXDOTXHU FDVR RV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV SHOD

667

PÁGINA: 227 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGDOHJLVODomRVRFLHWiULD
2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD([HFXWLYD
HGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRDWtWXORGHUHPXQHUDomRVHUiGHWHUPLQDGRSHOD
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVREVHUYDGRTXHFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUH
DGLVWULEXLomRLQGLYLGXDOGDUHPXQHUDomRGRSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHVH
LQVWDODGRGR&RQVHOKR)LVFDO
&RQVHOKHLURV
2V &RQVHOKHLURV GD &RPSDQKLD WHUmR UHPXQHUDomR PHQVDO EDVHDGD QD GHGLFDomR GH WHPSR H
UHVSRQVDELOLGDGH GDV VXDV DWULEXLo}HV H DR PHQRV D FDGD GRLV DQRV VHUi UHYLVDGD OHYDQGR HP
FRQVLGHUDomRTXDLVTXHUPXGDQoDVQDVDWLYLGDGHVSUHVWDGDVRXQRVQtYHLVGHUHPXQHUDomRXWLOL]DGRV
SHORPHUFDGREHPFRPRSRGHUmRVHUHOHJtYHLVDRSURJUDPDGHSUHPLDomR E{QXV REVHUYDGDVDV
GLUHWUL]HVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH([HFXWLYRVGD&RPSDQKLD
'LUHWRUHV([HFXWLYRV
2VGLUHWRUHVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDUHFHEHUmRXPVDOiULRIL[RPHQVDOGHILQLGRGHDFRUGRFRPD
QHJRFLDomRLQGLYLGXDOFRPFDGDXPGHVVHVPHPEURVRULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRUSHVTXLVDV
VDODULDLV FRQGX]LGDV SRU FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV LQGHSHQGHQWHV SULQFLSDOPHQWH HQYROYHQGR
HPSUHVDV GH VHWRU VLPLODU EHP FRPR SRGHUmR VHU HOHJtYHLV DR SURJUDPD GH SUHPLDomR E{QXV 
REVHUYDGDVDVGLUHWUL]HVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH([HFXWLYRVGD&RPSDQKLD
0HPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO
2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDVHLQVWDODGRVHUmRUHPXQHUDGRVHPFRQIRUPLGDGH
FRPDOHJLVODomRHPYLJRUSRUWDQWRGHQWURGRYDORUJOREDOPi[LPRDSURYDGRHPDVVHPEOHLDJHUDO
GHDFLRQLVWDV
0HPEURVGRV&RPLWrV
7RGRVRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVmRHOHJtYHLVDXPDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDO
LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDSURSRUomRSUHYLVWDGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
WRWDOSDUDRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRV
5HPXQHUDomR
)L[D

([HUFtFLR6RFLDOGH

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

7RWDO


























5HPXQHUDomR
)L[D

([HUFtFLR6RFLDOGH
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

5HPXQHUDomR
9DULiYHO
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5HPXQHUDomR
)L[D

([HUFtFLR6RFLDOGH
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

7RWDO


















5HPXQHUDomR
)L[D

([HUFtFLR6RFLDOGH
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

7RWDO


























LLL 

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

$ UHPXQHUDomR JOREDO GRV ([HFXWLYRV REVHUYDUi HP TXDOTXHU FDVR RV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV SHOD
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGDOHJLVODomRVRFLHWiULD
2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD([HFXWLYD
HGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRDWtWXORGHUHPXQHUDomRVHUiGHWHUPLQDGRSHOD
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVREVHUYDGRTXHFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUH
DGLVWULEXLomRLQGLYLGXDOGDUHPXQHUDomRGRSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHVH
LQVWDODGRGR&RQVHOKR)LVFDO
$UHPXQHUDomRGRVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVpRULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRUSHVTXLVDVVDODULDLV
FRQGX]LGDVSRUFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVLQGHSHQGHQWHVSULQFLSDOPHQWHHQYROYHQGRHPSUHVDVGH
VHWRUVLPLODUDRGD&RPSDQKLDHSRGHUiVHUUHDMXVWDGDDQXDOPHQWHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
FRQVLGHUDQGR RV VHJXLQWHV FULWpULRV L  PHULWRFUDFLD H LL  DQiOLVH GD PRYLPHQWDomR VDODULDO
DSUHVHQWDGD SHODV SHVTXLVDV GH PHUFDGR UHDOL]DGDV DQXDOPHQWH SRU FRQVXOWRULD LQGHSHQGHQWH H
HVSHFLDOL]DGD FRP HPSUHVDV FRP ILORVRILD GH UHPXQHUDomR FRQVLVWHQWHV H VLPLODUHV DVVLP FRPR
FRQFRUUHQWHVHPUHFXUVRVKXPDQRV
$UHPXQHUDomRGRV&RQVHOKHLURVGD&RPSDQKLDpEDVHDGDQDGHGLFDomRGHWHPSRHUHVSRQVDELOLGDGH
GDVVXDVDWULEXLo}HVHVHUiUHYLVDGDDRPHQRVDFDGDGRLVDQRVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRTXDLVTXHU
PXGDQoDVQDVDWLYLGDGHVSUHVWDGDVRXQRVQtYHLVGHUHPXQHUDomRXWLOL]DGRVSHORPHUFDGR
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$5HPXQHUDomRIL[DFRPSRVWDSHOR SUyODERUHPHQVDOIL[RWHPSRUREMHWLYRUHFRQKHFHUHUHIOHWLUR
YDORU GR WHPSR H GHGLFDomR GRV PHPEURV ([HFXWLYRV GD &RPSDQKLD EDVHDGR HP SDUkPHWURV GH
PHUFDGR YLVDQGR UHPXQHUDU D FRQWULEXLomR LQGLYLGXDO SDUD R GHVHPSHQKR H R FUHVFLPHQWR GR
QHJyFLR$GLFLRQDOPHQWHQRkPELWRGDUHPXQHUDomRIL[DRSDFRWHGHEHQHItFLRVYLVDFRPSOHPHQWDU
DUHPXQHUDomRGHIRUPDDGDUXPDPDLRUVHJXUDQoDDRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDHSHUPLWLUIRFR
QRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
$ 5HPXQHUDomR YDULiYHO FRPSRVWD SHOR E{QXV WHP SRU REMHWLYR SURPRYHU R PDLRU LQWHUHVVH H
DOLQKDPHQWR GRV REMHWLYRV GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD H RV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD
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Estatutária
$ 5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV FRPSRVWD SHOR 3ODQR GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R WHP SRU
REMHWLYRLQFHQWLYDUEHPFRPRDOLQKDULQWHUHVVHVGHORQJRSUD]RGRVDFLRQLVWDVGHPRGRDPD[LPL]DU
DFULDomRGHYDORUDRQHJyFLRSRUPHLRGHUHVXOWDGRVFRQVLVWHQWHVHVXVWHQWiYHLVWDQWRGHPpGLR
TXDQWRGHORQJRSUD]R
Y 

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

2V 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD QmR HUDP UHPXQHUDGRV DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDPDVSRUVXDVFRQWURODGDV&RPDDSURYDomRGD3ROtWLFDGH
5HPXQHUDomRGRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHRXWXEURGHDUHPXQHUDomRGRVPHPEURV
GD$GPLQLVWUDomRVHUiUHDOL]DGDSHODSUySULD&RPSDQKLD
&RPDDSURYDomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGH
DUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRVHUiUHDOL]DGDSHODVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGD
&RPSDQKLD
F 
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
2VSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHGRVDGPLQLVWUDGRUHVVmR*HUDomRGH&DL[D
2SHUDFLRQDO VHQGR HVWH R JDWLOKR GHWHUPLQDQWH SDUD R SDJDPHQWR GH UHPXQHUDomR YDULiYHO QR
H[HUFtFLR DOpP GH 3HUGDV 0DUJHQV )DWXUDPHQWR H GH *HVWmR GH 'HVSHVDV PpWULFDV HVWDV TXH
YDULDPGHDFRUGRFRPRJUDXGHOLGHUDQoDH[HUFLGRQDVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLD$UHPXQHUDomR
GRV &RQVHOKRV GH $GPLQLVWUDomR H )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR QmR p LPSDFWDGD SRU LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
G 
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
7HQGR HP YLVWD TXH D UHPXQHUDomR IL[D H RV EHQHItFLRV QmR VmR DIHWDGRV GLUHWDPHQWH SHOR
GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV QmR Ki LQGLFDGRUHV HVSHFtILFRV SDUD HVWHV
HOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR
H 
FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$SUiWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSURFXUDLQFHQWLYDURVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVDEXVFDUDPHOKRU
UHQWDELOLGDGHGRVLQYHVWLPHQWRVHSURMHWRVGHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDDOLQKDURV
LQWHUHVVHVGHVWHVFRPRVGD&RPSDQKLD
3DUD R FXUWR SUD]R D &RPSDQKLD EXVFD REWHU WDO DOLQKDPHQWR SRU PHLR GH VDOiULRV H SDFRWH GH
EHQHItFLRV FRPSDWtYHLV FRP R PHUFDGR 3DUD R PpGLR H ORQJR SUD]R D (PLVVRUD EXVFD UHWHU
SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV H DOLQKiORV DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV H GD &RPSDQKLD SRU PHLR GR
3ODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RQRTXDORXWRUJDRSomRGHFRPSUDGHVXDVDo}HVDRVPHPEURVGD
DGPLQLVWUDomR
I 
H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRGRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
HUDVXSRUWDGDSRUVXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP

670

PÁGINA: 230 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
&RQVHOKR)LVFDO
2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDTXDQGRLQVWDODGRDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDQmRIRUDPUHPXQHUDGRV
&RPDDSURYDomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHRXWXEURGH
DUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRVHUiUHDOL]DGDSHODSUySULD&RPSDQKLD
J 
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mR H[LVWH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH GHWHUPLQDGR HYHQWR
VRFLHWiULR
K 
SUiWLFDVHSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUDGHILQLUD
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
L 
RV yUJmRV H FRPLWrV GR HPLVVRU TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR
LGHQWLILFDQGRGHTXHIRUPDSDUWLFLSDP
2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD([HFXWLYD
HGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRDWtWXORGHUHPXQHUDomRVHUiGHWHUPLQDGRSHOD$VVHPEOHLD
*HUDOGHDFLRQLVWDVHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDSDUDWDOS~EOLFRDWHQGHQGRDRVOLPLWHV
LPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
$UHPXQHUDomRJOREDOIL[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHQWUHRV'LUHWRUHV&RQVHOKHLURVHPHPEURVGR
&RQVHOKRILVFDOVHLQVWDODGRpGLVWULEXtGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LL 
FULWpULRV H PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO
LQGLFDQGRVHKiDXWLOL]DomRGHHVWXGRVSDUDDYHULILFDomRGDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHHP
FDVRSRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRV
2VGLUHWRUHVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDUHFHEHUmRXPVDOiULRIL[RPHQVDOGHILQLGRGHDFRUGRFRPD
QHJRFLDomRLQGLYLGXDOFRPFDGDXPGHVVHVPHPEURVRULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRUSHVTXLVDV
VDODULDLV FRQGX]LGDV SRU FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV LQGHSHQGHQWHV SULQFLSDOPHQWH HQYROYHQGR
HPSUHVDVGHVHWRUVLPLODUREVHUYDGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH([HFXWLYRVGD&RPSDQKLD
2V &RQVHOKHLURV GD &RPSDQKLD WHUmR UHPXQHUDomR PHQVDO EDVHDGD QD GHGLFDomR GH WHPSR H
UHVSRQVDELOLGDGH GDV VXDV DWULEXLo}HV $ UHPXQHUDomR VHUi UHYLVDGD DR PHQRV D FDGD GRLV DQRV
OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR TXDLVTXHU PXGDQoDV QDV DWLYLGDGHV SUHVWDGDV RX QRV QtYHLV GH
UHPXQHUDomRXWLOL]DGRVSHORPHUFDGR
LLL  FRP TXH IUHTXrQFLD H GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD D
DGHTXDomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLDUi D DGHTXDomR GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GRV ([HFXWLYRV
DQXDOPHQWHGHIRUPDDYHULILFDUDVXDDGHUrQFLDFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGD([HFXWLYREHP
FRPRFRPRYROXPHGHWUDEDOKRGRFDUJRFRPRQHJyFLRGHVHQYROYLGRSHOD&RPSDQKLDHFRPVXD
VLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDQRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVWmR
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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

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

0,00

8,00

3.367.434,72

1.107.805,20

0,00

4.475.239,92

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

642.794,99

221.561,04

0,00

864.356,03

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
º 01/2020

Remuneração variável
Bônus

6.989.770,29

2.670.633,76

0,00

9.660.404,05

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

0,00

15.000.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

O número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

11.000.000,00

4.000.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

3,00

5,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Total da remuneração

O número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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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

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Total da remuneração

O número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Versão : 2

O número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

0,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
  5HPXQHUDomR YDULiYHO GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD HVWDWXWiULD H
FRQVHOKRILVFDO
1HQKXP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR &RQVHOKR )LVFDO
TXDQGRLQVWDODGRUHFHEHXUHPXQHUDomRYDULiYHOQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQmRKiSUHYLVmR
SDUDUHPXQHUDomRYDULiYHOSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHDVHUSDJDSHOD&RPSDQKLD5HVVDOWDVH
TXHD&RPSDQKLDQmRWLQKDXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVWLWXtGRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRV
VRFLDLV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHLWHQV³I´HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
a. termos e condições gerais:
Plano de Opções
Em 13 de agosto de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou os termos do
Plano de Opções de Compra de Ações (“Plano de Opções”). O Plano de Opções tem por objeto a
outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia a administradores, empregados
ou prestadores de serviços da Companhia, ou outra sociedade sob o seu controle, os quais serão
eleitos pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, a seu exclusivo critério.
Nos termos do Plano de Opções, poderão ser criados, aprovados e/ou cancelados pelo Conselho de
Administração Programas de outorga de opções, nos quais serão definidos: (i) os Participantes; (ii) a
quantidade de Opções outorgada a cada Participante; (iii) o prazo de exercício das Opções; e (iv)
demais termos e condições aplicáveis às opções, incluindo, sem limitação, prazos de carência,
restrições à transferência e condições para exercício.
Os Participantes indicados, observadas as regras e condições definidas em cada Programa, receberão
a oferta da opção de compra de ações em número definido pelo Conselho de Administração, sendo
que cada opção de compra atribui ao seu titular o direito à aquisição de 1 (uma) Ação, conforme os
termos e condições estabelecidos no respectivo Programa e no contrato de opção.
O Plano de Opções será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá delegar tal função,
em parte ou no todo, a um comitê por ele indicado (“Comitê”). Na medida em que for permitido por
lei e pelo estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração e/ou o Comitê, conforme
aplicável, terão amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a
administração do Plano de Opções, incluindo: (a) a criação e/ou modificação de Programas, bem
como a aplicação de normas gerais relativas à outorga de Opções e a solução de dúvidas de
interpretação do Plano de Opções; (b) a eleição dos Participantes e a autorização para outorgar
Opções em seu favor, estabelecendo todas as condições das Opções a serem outorgadas; (c) a
aprovação dos Contratos de Opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos
Participantes, observadas as determinações do Plano de Opções; e (d) a emissão de novas Ações
dentro do limite do capital autorizado ou a autorização para alienação de Ações em tesouraria para
satisfazer o exercício de Opções outorgadas, nos termos do Plano de Opções e da ICVM 567.
A eficácia do Plano de Opções está sujeita, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à ocorrência da
oferta pública inicial da Companhia na B3 até 31 de dezembro de 2020.
Plano de Ações Restritas
O Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 13 de agosto de 2020 (“Plano de Ações Restritas” e, em
conjunto com o Plano de Opções, os “Planos”). Poderão ser Participantes do Plano de Ações Restritas
os diretores, conselheiros independentes do Conselho de Administração, gerentes e empregados de
alto nível da Companhia.
Nos termos do Plano de Ações Restritas, poderão ser criados, aprovados e/ou cancelados pelo
Conselho de Administração Programas de ações restritas, nos quais serão definidos: (i) os
Participantes (ii) a quantidade de ações restritas a ser outorgada a cada Participante; e (iii) demais
termos e condições aplicáveis, em linha com os termos e condições do Plano de Ações Restritas.
O Plano de Ações Restritas será administrado pelo Conselho de Administração. Obedecidas as
condições gerais do Plano de Ações Restritas e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral da
Companhia, o Conselho de Administração terá amplos poderes para tomar todas as medidas
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necessárias e adequadas para a administração do Plano de Ações Restritas, incluindo: (a) a criação
e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de Ações Restritas, observados os termos gerais
do Plano de Ações Restritas, e a solução de dúvidas de interpretação do Plano de Ações Restritas e
do Programa; (b) a eleição dos Participantes e a autorização para outorgar Ações Restritas em seu
favor, estabelecendo todas as condições para aquisição de direitos relacionados às ações restritas a
serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente;
(c) a quantidade de Ações Restritas objeto do respectivo Programa; (d) a autorização para alienação
de ações em tesouraria para satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano de Ações
Restritas, Programa e da ICVM 567; (e) a forma de transferência das Ações Restritas, que poderá se
dar em lotes; (f) definir metas relacionadas ao desempenho da Companhia, de forma a estabelecer
critérios objetivos para o recebimento das Ações Restritas, sendo certo que o Conselho de
Administração poderá, a seu critério, alterar ou modificar tais metas para evitar distorções
decorrentes de eventos e/ou cenários não previstos pela Companhia; (g) propor eventuais alterações
ao Plano de Ações Restritas a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária; (h)
a criação, alteração e/ou cancelamento de Programas e a definição da quantidade de Ações Restritas
objeto de cada Programa.
A eficácia do Plano de Ações Restritas está sujeita, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à
ocorrência da oferta pública inicial da Companhia na B3 até 31 de dezembro de 2020.
b. principais objetivos do plano:
Plano de Opções
O Plano de Opções tem por objetivo permitir que os Participantes, que assim desejarem por sua livre
e espontânea vontade e sujeito a determinadas condições, possam investir recursos próprios na
aquisição de ações, ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia (“Ações”) com vista a: (a) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos
Participantes; e (b) compartilhar riscos e ganhos de forma equitativa entre acionistas e Participantes.
Plano de Ações Restritas
O Plano tem por objetivo permitir a outorga de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia outorgadas aos Participantes e sujeitas às restrições previstas no
Plano de Ações Restritas, Programa e/ou no respectivo contrato de outorga (“Ações Restritas”) aos
Participantes selecionados pelo Conselho de Administração, com vistas a: (i) atrair e reter os diretores,
conselheiros independentes do Conselho de Administração, gerentes e empregados de alto nível da
Companhia e de suas Controladas; (ii) conceder aos Participantes a oportunidade de se tornarem
acionistas da Companhia, obtendo, em consequência, um maior alinhamento dos interesses destes
com os interesses da Companhia; e (iii) desenvolver os objetos sociais da Companhia e os interesses
dos acionistas.
c. forma como o plano contribui para esses objetivos:
Plano de Opções
A possibilidade de aquisição ou recebimento de ações de emissão da Companhia sob condições
diferenciadas permite que se criem incentivos consideráveis para que os empregados e
administradores da Companhia se comprometam com a criação de valor. Os Participantes são
convidados a comprometer seus próprios recursos com as opções de compra de ações, de forma que
devem buscar a valorização futura das ações, uma vez que estas apenas estarão inteiramente
disponíveis para alienação no longo prazo. Com isso, também se logra obter a retenção dos executivos
e empregados de alto nível da Companhia.
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Plano de Ações Restritas
A possibilidade de outorga de ações restritas funciona como fator adicional de incentivo e retenção,
ao possibilitar que o Participante possa receber ainda mais ações de emissão da Companhia no futuro,
após a observância de prazo de carência e da efetiva participação do respectivo Beneficiário em
plano(s) ou Programa(s) de opções de compra de ações da Companhia.
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor:
Os Planos se inserem na Política de Remuneração da Companhia, uma vez que (i) essa tem como
principal função alinhar os interesses dos administradores aos objetivos da Companhia; e (ii) aqueles
alinham os interesses dos Participantes ao desempenho das ações da Companhia e,
consequentemente, ao seu resultado operacional, estimulando-os a atuar para a consecução dos
objetivos sociais da Companhia.
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo:
Plano de Opções
O exercício das opções por parte dos administradores, enquadrados como Participantes, é uma forma
de incentivá-los a conduzir com êxito os negócios da Companhia, alinhando seus interesses aos dos
acionistas da Companhia. Os diferentes prazos de carência das opções proporcionam incentivos aos
Participantes para que se comprometam com a constante valorização das ações no curto e médio
prazo, assim como a titularidade de ações provenientes de opções exercidas, podendo ou não ter
restrições quanto à transferência das mesmas, alinha os interesses no longo prazo.
Plano de Ações Restritas
A outorga no âmbito do Plano de Ações Restritas está condicionada aos Participantes permanecerem
permanência permanecerem continuamente vinculados como diretores, conselheiros independentes
do Conselho de Administração, gerentes ou empregados de alto nível da Companhia, pelo período
estabelecido no respectivo Programa e contrato de outorga. Com isso, há a retenção de um
Participante que não só quer permanecer na Companhia como também quer gerar valor para suas
ações com sentimento de “dono”.
f. número máximo de ações abrangidas:
A quantidade máxima de ações que podem ser objeto de outorga de opções e Ações Restritas,
consideradas em conjunto, equivale a 5% (cinco por cento) das ações representativas do capital
social total da Companhia imediatamente após a liquidação da oferta pública inicial da Companhia na
B3.
g. número máximo de opções a serem outorgadas:
Plano de Opções
As opções outorgadas no âmbito do Plano de Opções não poderão exceder, consideradas em
conjuntos com as outorgas de Ações Restritas no âmbito do Plano de Ações Restritas, 5% (cinco por
cento) das ações representativas do capital social total da Companhia imediatamente após a
liquidação da oferta pública inicial da Companhia na B3.
Ações Restritas
Não aplicável.
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h. condições de aquisição de ações:
Plano de Opções
O Conselho de Administração definirá em cada Programa os prazos de carência, restrições à
transferência e condições para exercício.
Plano de Ações Restritas
Os direitos dos Participantes em relação às Ações Restritas somente serão plenamente adquiridos se
os Participantes permanecerem continuamente vinculados como diretores, conselheiros
independentes do Conselho de Administração, gerentes ou empregados de alto nível da Companhia,
pelo período estabelecido no respectivo Programa e contrato de outorga.
i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício:
Plano de Opções
Exceto se definido de forma diversa pelo Conselho de Administração, para as outorgas de opções que
forem realizadas dentro do prazo de 6 (seis) meses contados da data da liquidação da oferta pública
inicial de ações da Companhia, o preço de exercício de cada opção será equivalente ao preço por
Ação na oferta pública inicial de ações da Companhia na B3. Para as outorgas de opções
subsequentes, o preço de exercício será equivalente à média ponderada das cotações das ações de
emissão da Companhia em determinado número de pregões na B3 imediatamente anteriores à data
de outorga, conforme definido pelo Conselho de Administração.
Plano de Ações Restritas
O preço de referência por Ação Restrita, para os fins do Plano de Ações Restritas, incluindo para
cálculo do pagamento em dinheiro, será equivalente à média ponderada das cotações das ações no
fechamento nos 30 (trinta) pregões anteriores à cada data de transferência das Ações Restritas.
j. critérios para fixação do prazo de exercício:
Plano de Opções
O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, observados os objetivos de
comprometimento de longo prazo e os limites estabelecidos pelo Plano de Opção, será competente
para estabelecer, a cada outorga (realizada por meio de Programas específicos), os prazos de
exercício aplicáveis às opções, o que inclui eventuais períodos de carência durante os quais as opções
não poderão ser exercidas ou as ações correspondentes não poderão ser entregues, períodos e prazos
para exercício e prazo extintivo após o qual as opções caducarão.
Plano de Ações Restritas
No âmbito do Plano de Ações Restritas, o Conselho de Administração, observados os objetivos de
comprometimento de longo prazo e os limites estabelecidos, será competente para estabelecer, a
cada outorga (realizada por meio de Programas específicos), os prazos de carência para o
recebimento de Ações Restritas, além de outras condições que venham a ser determinadas pelo
Conselho de Administração nos respectivos Programas.
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k. forma de liquidação:
Plano de Opções
Com o propósito de satisfazer o exercício de opções outorgadas nos termos do Plano de Opções, a
Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração, emitir novas Ações dentro do limite do
capital autorizado ou vender Ações mantidas em tesouraria por meio de operação privada, nos termos
da ICVM 567.
Ações Restritas
Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações Restritas nos termos do Plano de Ações Restritas,
a Companhia, sujeito à lei e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por
meio de operação privada, sem custo para os Participantes, nos termos da ICVM 567.
Caso a Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das
Ações Restritas pelos respectivos Participantes, a Companhia poderá optar por realizar o pagamento
referente às Ações Restritas em dinheiro.
l. restrições à transferência das ações:
Plano de Opções
O Conselho de Administração definirá em cada Programa as restrições à transferência das Ações.
Plano de Ações Restritas
O Conselho de Administração poderá impor restrições à transferência das Ações Restritas.
m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano:
Plano de Opção
O Plano de Opção poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral da
Companhia.
Caso a Companhia se envolva em operações de reorganização societária, tais como transformação,
incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, o Conselho de Administração da Companhia e as
sociedades envolvidas em tais operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras
medidas que decidirem por equidade: (a) a substituição das Ações objeto das Opções por ações,
quotas ou outros valores mobiliários de emissão da sociedade sucessora da Companhia; (b) a
antecipação da aquisição do direito ao exercício das Opções, de forma a assegurar a inclusão das
Ações correspondentes na operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da quantia a
que o Participante faria jus nos termos do Plano.
Caso o número, espécie e classe das Ações existentes na data da aprovação do Plano de Opções
venham a ser alterados como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão
de ações de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários
emitidos pela Companhia, caberá ao Conselho de Administração realizar o ajuste correspondente no
número, espécie e classe das Ações objeto das opções outorgadas e seu respectivo preço de exercício,
de forma a manter o equilíbrio das relações entre as partes, evitando distorções na aplicação do Plano
de Opções.
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Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de
compra, poderá levar à revisão integral do Plano de Opções.
Adicionalmente, a eficácia do Plano de Opções, conforme descrito, acima está sujeita a oferta pública
inicial de ações da Companhia na B3 até 31 de dezembro de 2020.
Plano de Ações Restritas
Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas e/ou aos efeitos fiscais de um plano de outorga de ações, poderá levar à revisão
integral do Plano de Ações Restritas.
Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia, em decorrência de
grupamento, desdobramento, bonificações de ações, assim como nos casos de conversão de ações
de uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos
pela Companhia, deverão ser efetuados os ajustes necessários no Plano de Ações Restritas e
Programa já instituídos, notadamente em relação ao número de Ações Restritas e a sua espécie ou
classe, com o objetivo de evitar distorções e prejuízos à Companhia ou aos Participantes
O direito ao recebimento das Ações Restritas nos termos do Plano de Ações Restritas extinguir-se-á
automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, (i) mediante o distrato do contrato
de outorga; (ii) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou (iii) nas
hipóteses de desligamento a serem estabelecidos pelo Conselho de Administração nos respectivos
Programas e contratos de outorga.
Adicionalmente, a eficácia do Plano de Ações Restritas, conforme descrito acima, está sujeita a
oferta pública inicial de ações da Companhia na B3 até 31 de dezembro de 2020.
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações:
Plano de Opções
O Programa deverá regular as hipóteses de Desligamento e seus efeitos às opções, de modo que os
direitos conferidos ao Participante de acordo com o Plano de Opções poderão ser extintos ou
modificados.
Para fins do Plano de Opções, “Desligamento” significa o término da relação jurídica entre o
Participante e a Companhia, por qualquer motivo incluindo, sem limitação, renúncia ou destituição
do cargo de administrador, pedido de demissão voluntária ou demissão, com ou sem justa causa,
rescisão de contrato de prestação de serviços, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento.
Plano de Ações Restritas
Na hipótese de Desligamento do Participante, o direto às Ações Restritas a ele conferidas de acordo
com Plano de Ações Restritas poderá ser extinto ou modificado, conforme vier a ser estabelecido pelo
Conselho de Administração nos respectivos Programas e contratos de outorga.
Para fins do Plano de Ações Restrita, “Desligamento” significa o término da relação jurídica entre o
Participante e a Companhia, por qualquer motivo incluindo, sem limitação, renúncia ou destituição
do cargo de administrador, pedido de demissão voluntária ou demissão, com ou sem justa causa,
rescisão de contrato de prestação de serviços, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento.
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Não obstante o disposto acima, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites
estabelecidos em lei, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e nos Planos e poderá
sempre que julgar que os interesses da Companhia serão melhor atendidos por tal medida,
estabelecer regras diversas das previstas acima, conferindo tratamento diferenciado a determinado
Participante.
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  5HPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
1HQKXPDRSomRGHFRPSUDGHDo}HVIRLRXWRUJDGDSHOD&RPSDQKLDDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHQmR
KRXYH TXDOTXHU H[HUFtFLR GH RSomR GH FRPSUD GHDo}HV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD QRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRH
SHODGLUHWRULDHVWDWXiULD
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR KDYLD TXDOTXHU RSomR HP DEHUWR GHWLGD SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHSHODGLUHWRULDHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLDDRILQDOGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQHQKXPDRSomRGHFRPSUDGHDo}HVIRLRXWRUJDGDSHOD&RPSDQKLD
DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H QmR KRXYH TXDOTXHU H[HUFtFLR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV SHORV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQV
D0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQHQKXPDRSomRGHFRPSUDGHDo}HVIRLRXWRUJDGDSHOD&RPSDQKLD
DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H QmR KRXYH TXDOTXHU H[HUFtFLR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV SHORV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRSDWURFLQDSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUHPEHQHItFLR
GHVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
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1,00
16.218,82
16.218,82
16.218,82

2,00

18.547,02

15.600,00

17.073,51

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação

1,00

31/12/2018

2,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

1,00

1,00

14.870,00

14.870,00

14.870,00

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

Conselho de Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
0HFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL TXDOTXHU DUUDQMR FRQWUDWXDO QHP TXDOTXHU LQVWUXPHQWR TXH HVWUXWXUHP
PHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD
'LUHWRULDHPFDVRGHGHVOLJDPHQWRGHVXDVIXQo}HV
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
  3HUFHQWXDO QD UHPXQHUDomR WRWDO GHWLGR SRU DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
FRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP








([HUFtFLRHQFHUUDGRHP








([HUFtFLRHQFHUUDGRHP
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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
5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOQmRUHFHEHUDPTXDOTXHU
UHPXQHUDomR SHOR H[HUFtFLR GR FDUJR QD &RPSDQKLD -i RV PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD QRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRHUDPUHPXQHUDGRVSHORH[HUFtFLRGRFDUJDQD&RPSDQKLDPDV
DSHQDVSHORH[HUFtFLRGHFDUJRHPVXDVFRQWURODGDVHVRFLHGDGHVGHFRQWUROHFRPXP
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOUHFRQKHFLGDQR
UHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
2V PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR HUDP UHPXQHUDGRV
GLUHWDPHQWH SHOD &RPSDQKLD PDV SRU VXDV FRQWURODGDV &RP D DSURYDomR GD 3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomRGRV([HFXWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGHDUHPXQHUDomRGRVPHPEURV
GD$GPLQLVWUDomRSDVVDDVHUVXSRUWDGDSHODSUySULD&RPSDQKLD
([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQR
HPLVVRU
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXP

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD













&RQVHOKR
)LVFDO





7RWDO





([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDomRUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDP
DWULEXtGDV
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXP

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO


























([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQR
HPLVVRU
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXP

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDomRUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDP
DWULEXtGDV

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO


























([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQR
HPLVVRU

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


&RQWURODGDVGRHPLVVRU



6RFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXP



'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO




















([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDomRUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDP
DWULEXtGDV

&RQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14. Recursos humanos
14.1 - Descrições dos recursos humanos
Nas tabelas abaixo, constam as informações consolidadas do Grupo Mateus S.A. e de suas controladas,
uma vez que permite uma melhor compreensão e avaliação pelos investidores dos negócios da
Companhia e de seus resultados.
(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
30/06/2020
Atividade
Administrativo
Diretoria/executivo
Especialista
Gerente

MA

PA

PI

Total

679

101

0

780

11

0

0

11

193

15

0

208

803

298

16

1117

19.511

5.678

1.281

26.470

Supervisor/Coordenador

580

112

51

743

Técnico

277

57

5

339

22.104

6.303

1.353

29.668

Operacional

Total

Atividade
Administrativo
Diretoria/executivo
Especialista
Gerente

31/12/2019
MA

PA

PI

Total

622

87

0

709

10

0

0

10

151

14

0

165

741

235

4

980

17.510

4.665

245

22.420

Supervisor/Coordenador

551

103

42

696

Técnico

264

50

1

315

19.849

5.154

292

25.295

Operacional

Total
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31/12/2018

Atividade
Administrativo
Diretoria/executivo
Especialista
Gerente
Operacional

MA

PA

PI

Total

519

44

0

563

8

0

0

8

64

10

1

75

679

181

4

864

15.496

3.733

228

19.457

Supervisor/Coordenador

474

79

37

590

Técnico

237

38

1

276

17.477

4.085

271

21.833

Total

31/12/2017

Atividade
Administrativo
Diretoria/executivo
Especialista
Gerente
Operacional
Supervisor/Coordenador
Técnico
Total

MA

PA

PI

Total

490

0

0

490

7

0

0

7

58

0

0

58

578

125

3

706

13.093

3.001

208

16.302

393

55

35

483

219

13

1

233

14.838

3.194

247

18.279
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(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
A Companhia contrata funcionários terceirizados conforme a necessidade operacional de cada uma das
lojas, centros de distribuição e sede social e, portanto, não existe um número exato de terceirizados
que possa ser informado. Desta forma, compilamos o máximo de informações para apresentar na data
deste Formulário de Referência. As principais atividades terceirizadas estão relacionadas a: (i)
Representação Comercial; (ii) Segurança; (iii) Manutenção; e (iv) Promoção de Vendas.
30/06/2020

Atividade
Representante Comercial
Vigilância Armada

MA

PA

PI

Total

931

313

233

1477

136

2

0

138

de

32

18

4

54

Limpeza de expositores de Frio
Alimentar

32

18

4

54

Manutenção de equipamentos de ar
condicionado

13

0

0

0

Manutenção Preventiva e corretiva
em fogões das lojas

1

0

0

1

Manutenção Preventiva e Corretiva
de Exaustores

10

0

0

10

Manutenção
Elevadores

6

10

0

16

Manutenção
refrigeração

de

de

sistema

Esteiras

e

Controle de água e esgoto
Total

3

12

3

18

1164

373

244

1781

31/12/2019

Atividade

MA

PA

PI

Total

1073

382

267

1722

135

54

0

189

840

560

0

1400

Manutenção Preventiva e Corretiva
de Exaustores

10

0

0

10

Manutenção
Elevadores

6

10

0

16

3

12

0

15

2067

1018

267

3352

Representante Comercial
Vigilância Armada
Promotores de Venda

de

Esteiras

Controle de água e esgoto
Total

e
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31/12/2018

Atividade

MA

PA

PI

Total

1087

327

177

1591

137

52

0

189

451

193

0

644

Manutenção Preventiva e Corretiva
de Exaustores

10

0

0

10

Manutenção
Elevadores

6

10

0

16

Representante Comercial
Vigilância Armada
Promotor de Vendas

de

Esteiras

e

Controle de água e esgoto
Total

3

12

0

15

1694

594

177

2465

31/12/2017

Atividade

MA

PA

PI

Total

983

231

131

1345

185

26

0

189

80

10

0

644

Manutenção Preventiva e Corretiva
de Exaustores

8

0

0

8

Manutenção
Elevadores

5

0

0

5

3

0

0

3

267

131

1929

Representante Comercial
Vigilância Armada
Promotor de Vendas

de

Esteiras

e

Controle de água e esgoto
Total

(c)

1264

índice de rotatividade
30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2,02%

2,17%

2,76%

2,66%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D 

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGH5HFXUVRV+XPDQRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOYLVDQGRDVVHJXUDUD UHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRE FRQGLo}HVGHDWUDLUH
UHWHURVSURILVVLRQDLVSDUDD&RPSDQKLDF GHILQLomRGHXPDHVWUXWXUDGHFDUJRVHVDOiULRV
DGHTXDGDDRVSURFHVVRVRUJDQL]DFLRQDLVHG RIRUQHFLPHQWRGHXPDEDVHGHFRQGXWDSDUDTXHR
FRODERUDGRUFRQKHoDVXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
E 

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVDGRWDQGRSROtWLFDVUHJLRQDLVRXORFDLV
FRQIRUPHRFDVRHVHPSUHHPREVHUYkQFLDjOHJLVODomRDSOLFiYHO2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
VmRHOHJtYHLVDEHQHItFLRVGLYHUVRVGHDFRUGRFRPRFDUJREHPFRPRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomR
DSOLFiYHO
F 
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRV
QmRDGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUD
H[HUFtFLR LLL SUHoRGHH[HUFtFLR LY SUD]RGHH[HUFtFLRH Y TXDQWLGDGHGHDo}HV
FRPSURPHWLGDVSHORSODQR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVGHDo}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVDQWHULRUHVD
GHMXQKRGH(PGHDJRVWRGHIRLDSURYDGRXPSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HVGH
Do}HVFXMRVGHWDOKHVHVWmRGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDPDVQmRKRXYH
RXWRUJDDWpRPRPHQWR
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
2FRPSURPLVVRGD&RPSDQKLDFRPDVFRPXQLGDGHVHPTXHDWXDHDVRFLHGDGHHPJHUDOpEDVHDU
VHXV UHODFLRQDPHQWRV HP LQWHJULGDGH VLPSOLFLGDGH FRQILDQoD H UHVSHLWR 1RVVR REMHWLYR PDLRU p
SURSRUFLRQDUXPDYLGDPHOKRUDRVQRVVRVFRODERUDGRUHVDWXDQGRFRPUHVSHLWRjVQRVVDVYHUGDGHV
IXQGDPHQWDLVSDUDDVVHJXUDUUHODo}HVMXVWDVHSURILVVLRQDLVLQFHQWLYDQGRRGHVHQYROYLPHQWRSHVVRDO
HRIHUHFHQGRRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWR
$&RPSDQKLDVHJXHDVFRQYHQo}HVFROHWLYDVQHJRFLDGDVHQWUHRVGLYHUVRVVLQGLFDWRVTXHUHSUHVHQWDP
RVFRODERUDGRUHVHDHQWLGDGHSDWURQDOGHFDGDORFDOLGDGHRQGHDWXD(PFDVRVSRQWXDLVD&RPSDQKLD
ID]QHJRFLDo}HVGHDFRUGRVFROHWLYRVGLUHWDPHQWHFRPRVLQGLFDWRUHSUHVHQWDQWHGRVFRODERUDGRUHV
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD PDQWpP UHODFLRQDPHQWR FRP QRYH VLQGLFDWRV UHSUHVHQWDQGR RV QRVVRV
FRODERUDGRUHV


120(

&13-



6,1',&$72'2&20e5&,29$5(-,67$'(
6$17$,1Ç6





6,1',&$72'2&20e5&,29$5(-,67$'(
*Ç1(526$/,0(17,&,26'(7(5(6,1$



 6,1',&$72'2&20e5&,2$7$&$',67$'(
,03(5$75,=



 6,1',&$72'2&20e5&,2$7$&$',67$'(
*Ç1(526$/,0(17Ë&,26'(6$2/8,6





6,1',&$72'2&20(5&,29$5(-,67$'2
0$5$1+2





6,1',&$72'2&20e5&,2'$5(*,2
&(1752/(67('23$5È



6,1',&$72'2&20e5&,2'(0$5$%È





 6,1',&$72'2&20e5&,2(9$5(-,67$'(
&$67$1+$/


6,1',&$72'$6(03'2&20'(
683(50(5&$'26($6(593$5$





1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVUHJLVWUDPRVXPDRFRUUrQFLDGHJUHYHQR&HQWURGH'LVWULEXLomRGH
%HOpP3$$*UHYHRFRUUHXHPPDUoRGHHIRLEUHYH'XURXFHUFDGHTXDWURGLDV ViEDGRD
WHUoD 2VFRODERUDGRUHVSOHLWHDYDPPHOKRUHVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRHDXPHQWRVDODULDOWHQGRHP
YLVWDTXHHVWDYDPKiGRLVDQRVVHPDXPHQWRYH]TXHHVWDYDSHQGHQWHGHMXOJDPHQWRRGLVVLGLR
FROHWLYRGDFDWHJRULDTXHIRUDDMXL]DGRSHOR6LQGLFDWR/DERUDO$HPSUHVDUHVROYHXHQWmRFRQFHGHU
DXPHQWRHVSRQWkQHR
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81.597.749

0

717.485.057

983.148.641

81.597.749

Brasileira

Brasileiro

Brasileiro

Brasileiro

0

0,000%

0,000%

38,500%

52,740%

4,380%

4,380%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

453.024.723-68

Maria Barros Pinheiro

Não

225.840.133-04

Ilson Mateus Rodrigues

Não

623.427.623-72

Denílson Pinheiro Rodrigues

Não

623.427.893-00

Ilson Mateus Rodrigues Junior

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

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 - GRUPO MATEUS S.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

0

0

717.485.057

983.148.641

81.597.749

81.597.749

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 265 de 340

0,000%

0,000%

38,500%

52,740%

4,380%

4,380%

Total ações %

Versão : 2
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TOTAL

Classe ação

1.863.829.196

100,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

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 - GRUPO MATEUS S.A.

Tipo pessoa

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

1.863.829.196

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 266 de 340

100,000%

Total ações %

Versão : 2

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

13/08/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMD
SDUWH
D 

3DUWHV

,OVRQ 0DWHXV 5RGULJXHV 0DULD %DUURV 3LQKHLUR ,OVRQ 0DWHXV 5RGULJXHV -XQLRU 'HQLOVRQ 3LQKHLUR
5RGULJXHVHFRPRLQWHUYHQLHQWHDQXHQWH*UXSR0DWHXV6$
E 

'DWDGHFHOHEUDomR


F 

3UD]RGHYLJrQFLD

2DFRUGRGHDFLRQLVWDVHQWUDHPYLJRUQDGDWDGDUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomR
GHVXDVDo}HVQD%DSyVRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDFDWHJRULD$SHUDQWHD&90HDDGHVmRGD
&RPSDQKLDQRVHJPHQWRGHOLVWDJHP1RYR0HUFDGRGD%HH[FHWRVHRVDFLRQLVWDVDFRUGDUHPGH
RXWUDIRUPDH[SUHVVDPHQWHHSRUHVFULWRSHUPDQHFHUiYiOLGRSRUDQRVDFRQWDUGHUHIHULGDGDWD
UHQRYiYHLVDXWRPDWLFDPHQWHSRUSHUtRGRVVXFHVVLYRVGHFLQFRDQRVFDGDVDOYRVHDOJXPDFLRQLVWD
FRPXQLFDU FRP VHLV PHVHV GH DQWHFHGrQFLD GD GDWD GH WpUPLQR VXD GHFLVmR GH QmR SURUURJDU D
YLJrQFLDGRDFRUGR
G 
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR H GR SRGHU GH
FRQWUROH
2VDFLRQLVWDVGHYHUmRDWXDUQDIRUPDGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVHPEORFRHPWRGDVDVGHOLEHUDo}HV
GD &RPSDQKLD H GDV VXDV VXEVLGLiULDV H[HUFHQGR RV VHXV GLUHLWRV SROtWLFRV FRQIRUPH SUHYLVWR QR
DFRUGRGHDFLRQLVWDV
3DUD WRGD H TXDOTXHU TXHVWmR RX GHOLEHUDomR D VHU GLVFXWLGD HP $VVHPEOHLD *HUDO RX UHXQLmR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXDOTXHU DFLRQLVWD UHSUHVHQWDQGR D PDLRULD GDV Do}HV YLQFXODGDV DR
DFRUGRGHDFLRQLVWDVRXQDVXDDXVrQFLDTXDOTXHUDFLRQLVWDPHGLDQWHQRWLILFDomRHVFULWDHQYLDGD
DRVGHPDLVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FLQFR GLDV~WHLVGDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGHOLEHUDomRVRFLHWiULDHPTXHVWmRSRGHUiFRQYRFDUDUHDOL]DomR
GHXPDUHXQLmRSUpYLD ³5HXQLmR3UpYLD´ 
$5HXQLmR3UpYLDGHYHUiVHUFRQYRFDGDSDUDTXHVHMDUHDOL]DGDHPSULPHLUDFRQYRFDomRHPDWp
WUrV  GLDV ~WHLV DQWHV GD GDWD GD $VVHPEOHLD *HUDO UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX
GHOLEHUDomRVRFLHWiULDHPTXHVWmR2VUHTXLVLWRVGHSUD]RSUHYLVWRVQRDFRUGRGHDFLRQLVWDVSRGHUmR
VHUGLVSHQVDGRVSRUFRQVHQWLPHQWRP~WXRGRVDFLRQLVWDVSRUHVFULWR
8PDYH]LQVWDODGDD5HXQLmR3UpYLDH[FHWRFRPUHODomRDRVTXyUXQVHVSHFtILFRVSUHYLVWRVQRDFRUGR
GH DFLRQLVWDV D PDWpULD VXEPHWLGD j 5HXQLmR 3UpYLD VHUi DSURYDGD YLD GH UHJUD PHGLDQWH YRWR
IDYRUiYHOGHDFLRQLVWDUHSUHVHQWDQGRDPDLRULDGDVDo}HVYLQFXODGDVDRDFRUGRGHDFLRQLVWDVHDV
GHOLEHUDo}HVWRPDGDVHPUHXQLmRSUpYLDYLQFXODUmRWRGRVRVDFLRQLVWDV
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H 
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV
2VDFLRQLVWDVDSURYDUmRHPUHXQLmRSUpYLDPHGLDQWHYRWRIDYRUiYHOGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGR
QR PtQLPR  VHVVHQWD SRU FHQWR  Do}HV YLQFXODGDV DR DFRUGR GH DFLRQLVWDV D HOHLomR GRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRGLUHWRUSUHVLGHQWHGD&RPSDQKLD
I 
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H j SUHIHUrQFLD SDUD
DGTXLULODV
2DFRUGRGHDFLRQLVWDVHVWDEHOHFHUHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDHRQHUDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
4XDOTXHUWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVYLQFXODGDVHPYLRODomRDRDFRUGRGHDFLRQLVWDVVHUiFRQVLGHUDGD
QXOD H LQYiOLGD DE LQLWLR VHQGR SRUWDQWR YHGDGR L R VHX UHJLVWUR SHOD &RPSDQKLD RX SHODV
LQVWLWXLo}HVUHVSRQViYHLVSHODHVFULWXUDomRHFXVWyGLDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH LL R
H[HUFtFLRSHORFHGHQWHHSHORFHVVLRQiULRGRFRUUHVSRQGHQWHGLUHLWRGHYRWRRXTXDOTXHURXWURGLUHLWR
JDUDQWLGRSHODVDo}HVYLQFXODGDV

3HUtRGRGH3HUPDQrQFLDGDV$o}HV /RFNXS 
1HQKXPGRVDFLRQLVWDVSRGHUiWUDQVIHULUVXDVDo}HVYLQFXODGDVSHORSUD]RGH FLQFR DQRVFRQWDGRV
GDGDWDTXHRDFRUGRGHDFLRQLVWDVHQWUDUHPYLJRUVDOYRHPFDVRGHDXWRUL]DomRSUpYLDH[SUHVVDH
SRUHVFULWRGRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVYLQFXODGDV

7UDQVIHUrQFLDV3HUPLWLGDV
&RPR H[FHomR jV UHVWULo}HV GH WUDQVIHUrQFLD TXDOTXHU DFLRQLVWD SRGHUi UHDOL]DU OLYUHPHQWH D
TXDOTXHUWHPSRGXUDQWHDYLJrQFLDGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVFRQGLFLRQDGDVjDGHVmRDRDFRUGRGH
DFLRQLVWDVDVVHJXLQWHVWUDQVIHUrQFLDV L DWUDQVIHUrQFLDFDXVDPRUWLVDVHXVOHJtWLPRVKHUGHLURV
LL  SRU 0DWHXV HRX 0DULD HP IDYRU GH -XQLRU HRX 'HQLOVRQ RX LLL  SDUD XPD VRFLHGDGH GH
SDUWLFLSDo}HV KROGLQJSDWULPRQLDO RXIXQGRGHLQYHVWLPHQWRGHVGHTXHRFDSLWDOVRFLDOGHUHIHULGD
VRFLHGDGHRXDVTXRWDVGHUHIHULGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVHMDPGHWLGRVLQWHJUDOPHQWHSHORDFLRQLVWD
FHGHQWH

'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD
&DVRXPDFLRQLVWDSUHWHQGDDOLHQDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSDUWHRXDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHVXD
WLWXODULGDGHRVDFLRQLVWDVQmRDOLHQDQWHVWHUmRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGHWRGDVDVDo}HV
RIHUWDGDV QRV PHVPRV WHUPRV H FRQGLo}HV SUHYLVWDV QD RIHUWD DSUHVHQWDGD SRU XP WHUFHLUR
LQWHUHVVDGR
6HRVDFLRQLVWDVQmRDOLHQDQWHVQmRVHPDQLIHVWDUHPQRSUD]RHVWDEHOHFLGRQRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
RXUHQXQFLDUHPDRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRDFLRQLVWDDOLHQDQWHSRGHUiWUDQVIHULUOLYUHPHQWHWRGDVDV
Do}HVRIHUWDGDVDRWHUFHLURLQWHUHVVDGRHPTXHVWmRREVHUYDGRRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVGD
RIHUWDDSUHVHQWDGDLQFLDOPHQWH
&DVRKDMDPDQLIHVWDomRGHH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGHPDLVGHXPDFLRQLVWDFDGDXPGRV
DFLRQLVWDVQmRDOLHQDQWHVDGTXLULUiSDUFHODGDVDo}HVRIHUWDGDVSURSRUFLRQDOjVXDSDUWLFLSDomRQD
TXDQWLGDGH WRWDO GH Do}HV YLQFXODGDV DR DFRUGR GH DFLRQLVWDV GHVFRQVLGHUDGD D SDUWLFLSDomR GR
DFLRQLVWDDOLHQDQWHHGRVDFLRQLVWDVQmRDOLHQDQWHTXHQmRWLYHUHPH[HUFLGRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD

'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWD 7DJ$ORQJ 
(PFDVRGHUHFHELPHQWRSHORDFLRQLVWD V GHWHQWRU HV GDPDLRULDGDVDo}HVYLQFXODGDVDRDFRUGRGH
DFLRQLVWDVGHXPDRIHUWDIHLWDSRUWHUFHLURLQWHUHVVDGRFDGDDFLRQLVWDQmRDOLHQDQWHWHUiRGLUHLWRGH
DOWHUQDWLYDPHQWH DR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD SUHYLVWRDFLPDH[LJLU TXH R V DFLRQLVWD V  DOLHQDQWH V 
UHDOL]H P DYHQGDGDVDo}HVRIHUWDGDVHPFRQMXQWRFRPDVDo}HVYLQFXODGDVGHWLGDVSHORUHVSHFWLYR
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DFLRQLVWDQmRDOLHQDQWHSHORPHVPRSUHoRSRUDomRHFRPEDVHQDVPHVPDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQD
RIHUWD DSUHVHQWDGD LQLFLDOPHQWH SHOR WHUFHLUR LQWHUHVVDGR VHQGR TXH L  FDVR DV Do}HV RIHUWDGDV
UHSUHVHQWHP PDLV GR TXH  FLQTXHQWD SRU FHQWR  GH WRGDV DV Do}HV YLQFXODGDV DR EORFR GH
FRQWUROHRVDFLRQLVWDVQmRDOLHQDQWHVWHUmRRGLUHLWRH[LJLUDYHQGDGHWRGDVDVVXDVDo}HVYLQFXODGDV
MXQWDPHQWHFRPDVDo}HVRIHUWDGDVH LL FDVRDVDo}HVRIHUWDGDVUHSUHVHQWHP FLQTXHQWDSRU
FHQWR  RX PHQRV GH WRGDV DV Do}HV YLQFXODGDV DR EORFR GH FRQWUROH RV DFLRQLVWDV QmRDOLHQDQWHV
WHUmR R GLUHLWR H[LJLU D YHQGD GH XPD TXDQWLGDGH SURSRUFLRQDO GH Do}HV YLQFXODGDV QD PHVPD
SURSRUomRGDVDo}HVRIHUWDGDVHPUHODomRDRWRWDOGHDo}HVYLQFXODGDVGREORFRGHFRQWUROH

$GHVmR
&RPRFRQGLomRjUHDOL]DomRGHTXDOTXHUWUDQVIHUrQFLDREVHUYDGDVDVFRQGLo}HVHVSHFtILFDVSUHYLVWDV
QR DFRUGR GH DFLRQLVWDV WRGD H TXDOTXHU SHVVRD TXH UHFHEHU Do}HV YLQFXODGDV DR DFRUGR GH
DFLRQLVWDVLQFOXVLYHQRkPELWRGHXPDWUDQVIHUrQFLDSHUPLWLGDHVWDUiDXWRPiWLFDHLPHGLDWDPHQWH
YLQFXODGDDRVWHUPRVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDV

)DOHFLPHQWRRX,QFDSDFLGDGH&LYLO
(P FDVR GH IDOHFLPHQWR RX GHFODUDomR GH LQFDSDFLGDGH FLYLO GH TXDOTXHU XP GRV DFLRQLVWDV VHXV
UHVSHFWLYRVKHUGHLURVVXFHVVRUHVHFXUDGRUHVLQFOXVLYHTXHPGHVHPSHQKDURSDSHOGHLQYHQWDULDQWH
HGHDGPLQLVWUDGRUMXGLFLDORXGHWHQWRUGDVDo}HVYLQFXODGDVHPGHFRUUrQFLDGRSURFHVVRVXFHVVyULR
GHYHUmRVHVXEPHWHULQWHJUDOPHQWHjVFOiXVXODVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVQRDFRUGRGHDFLRQLVWDV

9HQGDHP%ROVD
&DVRRVDFLRQLVWDVGHVHMHPYHQGHUDVDo}HVYLQFXODGDVHPRSHUDo}HVHPEROVDGHYDORUHVVHPXP
FRPSUDGRU GHILQLGR ³9HQGD HP %ROVD´  WDO DFLRQLVWD LQWHUHVVDGR GHYHUi UHTXHUHU D WRGRV RV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDXWRUL]DomRSDUDSURFHGHUDWDO9HQGDHP%ROVD&DVRRVDFLRQLVWDVWLWXODUHV
GDWRWDOLGDGHGDVDo}HVYLQFXODGDVFRQFRUGHPDVHXH[FOXVLYRFULWpULRHSRUHVFULWRFRPD9HQGDHP
%ROVD VROLFLWDGD DV Do}HV YLQFXODGDV FXMD 9HQGD HP %ROVD WHQKD VLGR DXWRUL]DGD HVWDUmR
GHVYLQFXODGDVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
$VDo}HVHYHQWXDOPHQWHGHVYLQFXODGDVTXHQmRVHMDPREMHWRGH9HQGDHP%ROVDHPDWp WULQWD 
GLDVVHUmRLPHGLDWDPHQWHYLQFXODGDVQRYDPHQWHDRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
J 
'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURV
GRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
2 DFRUGR GH DFLRQLVWDV GLVS}H TXH VHPSUH TXH FRQYRFDGD XPD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVGHYHUmRVHUHXQLUSUHYLDPHQWHSDUDRILPGHHVWDEHOHFHU
DRULHQWDomRFRPXPDRV&RQVHOKHLURVHOHLWRVSHORVDFLRQLVWDVYLQFXODGRVDRDFRUGRHPUHODomRDR
YRWRDVHUSURIHULGRQDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1HVVHVHQWLGRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQGLFDGRVSHORVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGR
DFRUGR GH DFLRQLVWDV GHYHUmR ID]HU FXPSULU R GHOLEHUDGR SHORV UHIHULGRV DFLRQLVWDV HP VHGH GH
5HXQLmR3UpYLD
$WXDOPHQWHGRLVGRVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVVmRWDPEpPPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1mRIRUDPUHDOL]DGDVDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHH
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRFRUUHQWH
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3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
D HYHQWR

,QJUHVVRGR*UXSR0DWHXV6$QDFRQGLomRGHVyFLDGD5LR%DOVDV3DUWLFLSDo}HV
H(PSUHHQGLPHQWRV/WGD ³5LR%DOVDV´ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

$ 7RFDQWLQV 3DUWLFLSDo}HV H (PSUHHQGLPHQWRV /WGD UHSUHVHQWDGR SRU VHX 'LUHWRU
3UHVLGHQWH 6U ,OVRQ 0DWHXV 5RGULJXHV FHGHX H WUDQVIHULX VXDV  GXDV PLOK}HV
FHQWRHQRYHQWDHQRYHPLOVHWHFHQWDVHRLWHQWD TXRWDVQRYDORUQRPLQDOGH5 XPUHDO
FDGDXPDWRWDOL]DQGRRYDORUGH5 GRLVPLOK}HVFHQWRHQRYHQWDHQRYH
PLOVHWHFHQWRVHRLWHQWDUHDLV WRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGRVHPPRHGDFRUUHQWHGRSDtVSDUDD
VyFLDMXUtGLFDKRUDDGPLWLGD*58320$7(866$HP

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

*UXSR 0DWHXV 6$ 5LR %DOVDV 3DUWLFLSDo}HV H (PSUHHQGLPHQWRV /WGD H 7RFDQWLQV
3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

$&RPSDQKLDSDVVRXDVHUDGHWHQWRUDGLUHWDGHGDVFRWDVVRFLHWiULDVGD5LR%DOVDV
3DUWLFLSDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGD


H TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR


4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR

I PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLUR
WUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

6H[WD$OWHUDomR&RQWUDWXDOH5HUUDWLILFDomRGD6RFLHGDGH/LPLWDGD5LR%DOVDV3DUWLFLSDo}HV
H(PSUHHQGLPHQWRV/WGD



713

PÁGINA: 273 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

15.7 - Principais Operações Societárias

D HYHQWR

,QJUHVVRGR*UXSR0DWHXV6$QDFRQGLomRGHVyFLDGD3RVWHUXV6XSHUPHUFDGRV
/WGD ³3RVWHUXV6XSHUPHUFDGRV´ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

2V VyFLRV GD VRFLHGDGH 3RVWHUXV 6XSHUPHUFDGRV /WGD  DSURYDP R LQJUHVVR GR *UXSR
0DWHXV6$QDFRQGLomRGHVyFLDGDVRFLHGDGHHPGHFRUUrQFLDGHFHVVmRHWUDQVIHUrQFLD
RQHURVDGH VHVVHQWDHVHLVPLOK}HVTXLQKHQWDVHYLQWHHXPDPLOQRYHFHQWDV
HTXDUHQWD TXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGDVRFLHGDGHGHWLGDVSRU,OVRQ0DWHXV
5RGULJXHVSRUPHLRGHFRQIHUrQFLDGHWDLVTXRWDVDRFDSLWDOVRFLDOGR*UXSR0DWHXV6$
HPVHGHGHDXPHQWRGHFDSLWDODSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGR*UXSR
0DWHXV6$UHDOL]DGDHP$RSHUDomRIRLFRQFOXtGDHPFRPR
UHJLVWURGRDWRQD-8&(0$VRERQ

F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

*UXSR0DWHXV6$H3RVWHUXV6XSHUPHUFDGRV/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

$ &RPSDQKLD SDVVRX VHU GHWHQWRUD GLUHWD GH  GDV FRWDV VRFLHWiULDV GD 3RVWHUXV
6XSHUPHUFDGRV/WGD


H TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR
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I PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLUR
WUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV

$SURYDomRHP$*(GHDXPHQWRGHFDSLWDOGR*UXSR0DWHXV6$UHDOL]DGDHP
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
  'HVFULomR GDV UHJUDV SROtWLFDV H SUiWLFDV GR HPLVVRU TXDQWR j UHDOL]DomR GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ ³3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV 6LWXDo}HV (QYROYHQGR &RQIOLWR GH
,QWHUHVVH´ ³3ROtWLFD´ DSURYDGDQDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGD

HPGHRXWXEURGHYLVDDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDV
jV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H RXWUDV VLWXDo}HV FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV
HQYROYHQGR D &RPSDQKLD VHMDP WRPDGDV WHQGR HP YLVWD RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H GH VHXV
DFLRQLVWDV H DLQGD VHMDP FRQGX]LGDV GHQWUR GH FRQGLo}HV GH PHUFDGR SUH]DQGR DV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDFRPDGHYLGDWUDQVSDUrQFLD
$ 3ROtWLFD GHILQH GH IRUPD REMHWLYD FRQFHLWRV VREUH SDUWHV UHODFLRQDGDV H WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV DOpP GH HVWDEHOHFHU H[LJrQFLDV PtQLPDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV VREUH HVVDV
WUDQVDo}HV
2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRVDGPLQLVWUDGRUHVHVXSOHQWHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
EHPFRPRVHXVUHVSHFWLYRVF{QMXJHVRXFRPSDQKHLURV DV ILOKRV DV ILOKRV DV GHVHXVF{QMXJHVRX
GH FRPSDQKHLURV DV  H VHXV GHSHQGHQWHV RX RV GH UHVSHFWLYRV F{QMXJHV GHYHUmR LQIRUPDU R
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRVREUHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVHQWUHHODVHD&RPSDQKLDGHTXHWHQKDPFLrQFLD
4XDQGR DVVLP VROLFLWDGR SHOR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD &RPSDQKLD DV WUDQVDo}HV LQIRUPDGDV
GHYHUmRYLULQVWUXtGDVFRPDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjDQiOLVHGHVHXHQTXDGUDPHQWRHQTXDQWR
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
&DVRDWUDQVDomRLQIRUPDGDFRQIRUPHDFLPDFRQVWLWXDGHIDWRXPDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
GH DFRUGR FRP MXOJDPHQWR D VHU UHDOL]DGR SHOR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR D UHIHULGD WUDQVDomR VHUi
LQIRUPDGD j 'LUHWRULD DR &RPLWr GH $XGLWRULD RX DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
FRQIRUPHRFDVRSDUDTXHDVVLPVHMDIHLWDXPDDQiOLVHSDUDILQVGHDSURYDomR
$ &RPSDQKLD SRU PHLR GR VHX 'LUHWRU )LQDQFHLUR 'LUHWRULD GR &RPLWr GH $XGLWRULD RX GH VHX
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH R FDVR DWXDUi GH IRUPD D JDUDQWLU TXH WRGD H TXDOTXHU
7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD VHMD IRUPDOL]DGD FRQWUDWXDOPHQWH
REVHUYDQGRRVVHJXLQWHVFULWpULRV L DWUDQVDomRGHYHHVWDUHP&RQGLo}HVGH0HUFDGRDRWHPSRGH
VXDDSURYDomR LL GHYHPVHULQFOXtGRVFRQWUDWXDOPHQWHRVWHUPRVGDWUDQVDomRHDILQDOLGDGHGR
QHJyFLR H LLL  DV FRQGLo}HV GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD GHYHUmR VHU
LQWHJUDOPHQWHREVHUYDGDV

3DUD GHWHUPLQDU TXDO p D LQVWkQFLD FRPSHWHQWH SDUD DQiOLVH H DSURYDomR GDV WUDQVDo}HV R
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGHYHFODVVLILFiODVHPUD]mR L  GR PRQWDQWH HQYROYLGR H LL  GH VHU RX
QmR RSHUDomR QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV

7RGDV DV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV LQGLYLGXDOPHQWH RX SRU FRQMXQWR GH RSHUDo}HV
UHDOL]DGDV QR SHUtRGR GH XP DQR GH YDORUHV DWp 5 GHYHUmR VHU SUHYLDPHQWH
DSURYDGDVSHOR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLDTXHSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULR L DSURYDUD
UHDOL]DomRGDWUDQVDomR LL VXEPHWrODjDQiOLVHGR&RPLWrGH$XGLWRULDRX LLL VXEPHWrODjDQiOLVH
GD'LUHWRULDSDUDGHFLVmRFROHJLDGD$VWUDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVLQGLYLGXDOPHQWHRXSRU
FRQMXQWR GH RSHUDo}HV UHDOL]DGDV QR SHUtRGR GH XP DQR GH YDORUHV HQWUH 5 DWp
5GHYHUmRVHUVXEPHWLGDVjDQiOLVHGR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHGHYHUiH[DPLQDUH
GLVFXWLUDPDWpULDQDIRUPDGD3ROtWLFDHWHFHUVXDVUHFRPHQGDo}HVj'LUHWRULDGD&RPSDQKLDTXH
GHYHUi HQWmR GHOLEHUDU j OX] GDV UHFRPHQGDo}HV GR &RPLWr GH $XGLWRULD 3RU ILP WRGDV DV
WUDQVDo}HVFRP 3DUWHV5HODFLRQDGDV LQGLYLGXDOPHQWH RX SRU FRQMXQWR GHRSHUDo}HV UHDOL]DGDV QR
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SHUtRGRGHXPDQRGHYDORUHVVXSHULRUHVD5GHYHUmRVHUVXEPHWLGDVjDQiOLVHGR
&RPLWrGH$XGLWRULDTXHGHYHUiH[DPLQDUHGLVFXWLUDPDWpULDQDIRUPDGHVWD3ROtWLFDHWHFHUVXDV
UHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDTXHGHYHUiHQWmRGHOLEHUDUjOX]GDV
UHFRPHQGDo}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULD

$ DSURYDomR GD 'LUHWRULD RX GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH DSOLFiYHO GHYHUi VH GDU SRU
PHLR GH YRWR IDYRUiYHO GD PDLRULD GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD RX GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
H[FOXtGDVHYHQWXDLVSDUWHVUHODFLRQDGDVHQYROYLGDVREVHUYDGRR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

7UDQVDo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHHQWLGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDRXHQWUHGLIHUHQWHVHQWLGDGHV
FRQWURODGDVGHVGHTXHQRFXUVRUHJXODUGRVQHJyFLRVVHUmRUHDOL]DGDVPHGLDQWHXWLOL]DomRGHVLVWHPD
FXMDPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRJDUDQWDDFRPXWDWLYLGDGHGDWUDQVDomR$'LUHWRULDHPSHULRGLFLGDGH
QmR VXSHULRU D GRLV PHVHV GHYHUi DYDOLDU D DGHUrQFLD GDV UHIHULGDV WUDQVDo}HV j PHWRGRORJLD GH
SUHFLILFDomREHPFRPRDDGHTXDomRGRVSDUkPHWURVSRUHVWDDGRWDGRVSDUDRDWLQJLPHQWRGHVXDV
ILQDOLGDGHVSRGHQGRDQDOLVDUHDSURYDUDVWUDQVDo}HVFROHWLYDPHQWHRXSRUDPRVWUDJHPSRUPHLRGH
H[WUDWRGDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVQRSHUtRGRDSOLFiYHO

$GLFLRQDOPHQWHD3ROtWLFDDLQGDSUHYrTXHWRGDVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYDORUHV
DWp 5 H[FOXtGDV DTXHODV IRUD GR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GHYHP VHU
SHULRGLFDPHQWHVXEPHWLGDVjDQiOLVHGR&RPLWrGH$XGLWRULDFDVRHVVDVXEPLVVmRQmRWHQKDRFRUULGR
SUHYLDPHQWHjFRQWUDWDomRREVHUYDGRTXH

L
DVWUDQVDo}HV UHIHUHQWHV D ORFDomR GH LPyYHLV GHYHUmRVHU YDOLGDGDV UHWURDWLYDPHQWH SHOR
&RPLWrGH$XGLWRULDGHQWURGRSHUtRGRGHGLDVFRQWDGRVGHFDGDFRQWUDWDomR
LL 
DV RSHUDo}HV FRPHUFLDLV GHYHUmR VHU YDOLGDGDV SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD TXH DQDOLVDUi R
KLVWyULFRGHRSHUDo}HVUHDOL]DGDVDFDGDSHUtRGRGHVHLVPHVHV
&DVRR&RPLWrGH$XGLWRULDLGHQWLILTXHTXHD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVQmRREVHUYRXRV
FULWpULRV TXH JDUDQWDP VXD FRPXWDWLYLGDGH HYHQWXDLV YDORUHV SDJRV HP H[FHVVR GHYHUmR VHU
UHVVDUFLGRVj&RPSDQKLD
1DDQiOLVHGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVR&RPLWrGH$XGLWRULDR'LUHWRU)LQDQFHLUR
D 'LUHWRULDRXR&RQVHOKRGH $ GPLQLVWUDomR FRQIRUPH R FDVR GHYHUmRWHU DFHVVR D WRGRV RV
GRFXPHQWRV UHODFLRQDGRV jVUHVSHFWLYDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDVEHPFRPRTXDLVTXHU
SDUHFHUHVRX RSLQL}HVWpFQLFDVVREUHRWHPDSDUDTXHHQWmRSRVVDPYHULILFDU VH WDLV WUDQVDo}HV
VHUmR UHDOL]DGDV HP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV H HP REVHUYDomR jV &RQGLo}HV GH 0HUFDGR (P VXD
DQiOLVHSRGHUmRDLQGDFRQVLGHUDU L VHKiPRWLYRVFODURVSDUDTXHVHMDUHDOL]DGDD7UDQVDomRFRP
D3DUWH5HODFLRQDGD LL VHD7UDQVDomRFRPD3DUWH5HODFLRQDGDpUHDOL]DGDHPWHUPRVDRPHQRV
LJXDOPHQWHIDYRUiYHLVj&RPSDQKLDGRTXHDTXHOHVJHUDOPHQWHGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRRXDTXHOHV
RIHUHFLGRVDRXSRUXPWHUFHLURQmRUHODFLRQDGRFRPD&RPSDQKLDHPFLUFXQVWkQFLDVHTXLYDOHQWHV
LLL  RV UHVXOWDGRV GH DYDOLDo}HV UHDOL]DGDV RX GH RSLQL}HV HPLWLGDV SRU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD H
LQGHSHQGHQWH VH KRXYHU LY  VH IRL UHDOL]DGR RX QmR XP SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D UHIHULGD
FRQWUDWDomRHRVHXUHVXOWDGRH Y DPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRXWLOL]DGDHRXWUDVSRVVtYHLVIRUPDV
DOWHUQDWLYDVGHSUHFLILFDomRGD7UDQVDomRFRPD3DUWH5HODFLRQDGDH YL VHRVSULQFtSLRVHUHJUDV
GD3ROtWLFDIRUDPREVHUYDGRV
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$GLFLRQDOPHQWHR 'LUHWRU )LQDQFHLUR D 'LUHWRULDRXR&RQVHOKRGH $ GPLQLVWUDomR  FRQIRUPH R
FDVR VRPHQWH SRGHUmR DSURYDU D 7UDQVDomR FRP 3DUWH5HODFLRQDGDFDVRFRQFOXDPVHUHTXLWDWLYD
FRPXWDWLYD H UHDOL]DGD QR PHOKRU LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD VHQGR IDFXOWDGR D VHX FULWpULR HP
REVHUYkQFLDD3ROtWLFD FRQGLFLRQDU D DSURYDomR GD 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD jV DOWHUDo}HV
TXHMXOJDUQHFHVViULDV

9LVDQGRDSURYHLWDURSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVGHDFRUGRFRPRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDD
DGPLQLVWUDomRSRGHUiH[FHSFLRQDOPHQWHHQRVFDVRVHPTXHRWHPSRQHFHVViULRSDUDREWHQomRGDV
GHYLGDVDSURYDo}HVSRVVDFRPSURPHWHURDSURYHLWDPHQWRGHGHWHUPLQDGDRSRUWXQLGDGHGHQHJyFLR
FHOHEUDULQVWUXPHQWRVTXHRXWRUJXHPj&RPSDQKLDDSRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DUGHWHUPLQDGD7UDQVDomR
FRP3DUWH5HODFLRQDGDGHVGHTXHVHIDoDFRQVWDUH[SUHVVDPHQWHGRVUHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRVTXH
L D7UDQVDomRILFDVXERUGLQDGDjFRQGLomRVXVSHQVLYDGDDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD QRV WHUPRV GD 3ROtWLFD H LL  &RPSDQKLD QmR WHUi TXDOTXHU REULJDomR RQHURVD
SUHYLDPHQWHjDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXPHVPRTXDOTXHUSHQDOLGDGHHPFDVR
GHQmRDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRQVHTXHQWHQmRHIHWLYDomRGRQHJyFLRREMHWR
GRUHVSHFWLYRLQVWUXPHQWR
$3ROtWLFDYHGDDLQGDDVVHJXLQWHVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HV
TXHQmRVHMDPDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRH LL DFRQFHVVmRGLUHWDGHHPSUpVWLPRVRXRSHUDo}HVGH
P~WXR RX SUHVWDomR GH JDUDQWLD DYDOILDQoD  D  DRV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GRV FRQVHOKRV
ILVFDORXDGPLQLVWUDWLYRRXFRPLWrVHVWDWXiULRVRXQmRHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHPFRPRDRV
UHVSHFWLYRVF{QMXJHVFRPSDQKHLURV DV GHVFHQGHQWHVRXGHVFHQGHQWHVGRVUHVSHFWLYRVF{QMXJHVRX
FRPSDQKHLURV DV  E DRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDXGDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDH F 
DRVDFLRQLVWDVSHVVRDVQDWXUDLVRXMXUtGLFDRXSHVVRDVMXUtGLFDVGHFXMRFDSLWDOSDUWLFLSHPFRPPDLV
GH FLQFRSRUFHQWR TXDLVTXHUDGPLQLVWUDGRUHVGDFRPSDQKLDHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHP
FRPRVHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURV DV GHVFHQGHQWHVRXGHVFHQGHQWHVGRVUHVSHFWLYRVF{QMXJHVRX
FRPSDQKHLURV DV HUHVSHFWLYRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDX
e YHGDGD WDPEpP D SDUWLFLSDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H IXQFLRQiULRV HP QHJyFLRV GH QDWXUH]D
SDUWLFXODURXSHVVRDOTXHLQWHUILUDPRXFRQIOLWHPFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXTXHUHVXOWHP
GDXWLOL]DomRGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGRFDUJRRXIXQomRTXHRFXSHPQD
&RPSDQKLD
3RUILPVmRHOHQFDGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVLVHQWDVGRVSURFHGLPHQWRVGHDSURYDomR
DFLPD H[SODQDGRV VmR HODV D  UHPXQHUDomR LQFOXLQGR UHPXQHUDomR IL[D H YDULiYHO H SRVVtYHLV
SODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]R LQFOXLQGRQDIRUPDGHSODQRVGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV H
RXWURV EHQHItFLRV FRPR D DWULEXLomR GH FHOXODU FRPSXWDGRU YHtFXORV SURILVVLRQDLV JDUDQWLDV
FRQFHGLGDV SHOD &RPSDQKLD HP FRQWUDWRV GH DOXJXHO HWF  GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDV GHVGH TXH WHQKDP VLGR
GHWHUPLQDGRV SHORV yUJmRV VRFLHWiULRV FRUUHVSRQGHQWH GH FDGD HQWLGDGH E  WUDQVDo}HV HQWUH D
&RPSDQKLDHTXDOTXHUVXEVLGLiULDLQWHJUDO F UHQRYDomRGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVMi
DSURYDGDV QRV WHUPRV GD 3ROtWLFD GHVGH TXH HVWHMDP VRE RV PHVPRV WHUPRV H FRQGLo}HV SUp
H[LVWHQWHV H G  UHHPEROVR GH GHVSHVDV GH YLDJHP H WUHLQDPHQWR HVWDEHOHFLGR TXH HODV VHMDP
GHYLGDPHQWH MXVWLILFDGDV H UD]RiYHLV HP OLQKD FRP RV SURFHGLPHQWRV GH YLDJHP H WUHLQDPHQWR
UHOHYDQWHVDSOLFiYHLV
$V7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHIRUHPEHQHILFLDGDVSHODLVHQomRDRVSURFHGLPHQWRVGD
3ROtWLFDGHYHUmRVHULQIRUPDGDVDR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRFRPH[FHomRGDVWUDQVDo}HVPHQFLRQDGDV
QRVLWHQV D H G DFLPD
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$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DV SUiWLFDV DFLPD GHVFULWDV SDUD UHDOL]DomR GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV JDUDQWHP D FRPXWDWLYLGDGH GH WDLV RSHUDo}HV H SUHoRV H FRQGLo}HV GH PHUFDGR $V
WUDQVDo}HVFRQWUDWDGDVVmRUHVXPLGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHVWiGLVSRQLELOL]DGDSDUDFRQVXOWDHOHWU{QLFDSHOR
VLWHGD&RPSDQKLDZZZULJUXSRPDWHXVFRPEU
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD VHJXH DV UHJUDV HVWDEHOHFLGDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV TXH
HVWDEHOHFHPTXHRDFLRQLVWDRXRDGPLQLVWUDGRUFRQIRUPHRFDVRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVRXQDV
UHXQL}HV GD DGPLQLVWUDomR GHYH DEVWHUVH GH YRWDU QDV GHOLEHUDo}HV UHODWLYDV L  DR ODXGR GH
DYDOLDomR GH EHQV FRP TXH FRQFRUUHU SDUD D IRUPDomR GR FDSLWDOVRFLDO LL  j DSURYDomR GH VXDV
FRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUH LLL DTXDLVTXHUPDWpULDVTXHSRVVDPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODU
RXTXHVHXLQWHUHVVHFRQIOLWHFRPRGD&RPSDQKLD
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHWDPEpPFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHUDWR
JUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL UHFHEHUHP
UD]mR GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP
DXWRUL]DomRFRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDDWUDYpVGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL 
LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGDFRPSDQKLDRXQDV
GHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
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Contrato de aluguel para operar lojas
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

01/12/2018

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Posterus Supermercados Ltda. - Viana

Relação com o emissor

100%

10 anos

NÃO

PÁGINA: 281 de 340

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$0,00

Contrato de aluguel para operar lojas

Natureza e razão para a operação

291.019,49

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a três aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

NA

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Rodrigues e Noleto Ltda, na qualidade de locadora, e Posterus Supermercados S.A., na qualidade
de locatária, localizado na Rua 1C, Lote 28, Quadra 62, Lotes 23, 24 27 e 28, Bairro: Jardim São Cristovão, São Luis, Maranhão. O valor informado
no “montante envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor
informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

10 anos

Objeto contrato

100%

Controlada de acionista majoritário da Companhia

R$0,00

Relação com o emissor

88.368,91

01/08/2019

Posterus Supermercados Ltda. – São Bernardo

Especificar

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não

10 anos

Garantia e seguros

100%

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Rodrigues e Noleto Ltda., na qualidade de locadora, e Posterus Supermercados S.A., na qualidade
de locatária, localizado na Rua Colombia, nº 22, Bairro: Divinéia, Cidade de São Luis, Maranhão. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

R$0,00

Objeto contrato

85.308,50

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

24/01/2018

Montante (Reais)

Posterus Supermercados Ltda. - Divineia

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Castelo Branco, nº 2790, Laranjeiras, Santa Inês/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Objeto contrato

0,000000

Controlada de acionista majoritário da Companhia

NÃO

Relação com o emissor

10 anos

04/06/2011

Mateus Supermercados S.A. - Santa Inês

100%

Devedor

Posição contratual do emissor

R$161.659,08

Contrato de aluguel para operar lojas

Natureza e razão para a operação

905.997,25

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a três aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Rodrigues e Noleto Ltda, na qualidade de locadora, e Posterus Supermercados S.A., na qualidade
de locatária, localizado na Rua Eber Braga, S/N, Bairro: Centro, Santa Rita/MA. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor
total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo em
aberto em 30 de junho de 2020.

NÃO

Objeto contrato

10 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

Posterus Supermercados Ltda. - Santa Rita

R$0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

205.687,11

Contrato de aluguel para operar lojas

Natureza e razão para a operação

01/10/2017

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a três aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Rodrigues e Noleto Ltda, na qualidade de locadora, e Posterus Supermercados S.A., na qualidade
de locatária, localizado na Rod. MA 014, nº 1366, Km 38, Bairro: Citel, Viana/MA. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor
total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo em
aberto em 30 de junho de 2020.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rua Goiás, nº 3235, Jardim Três Poderes, Imperatriz/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.
Não
Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.
Contrato de aluguel para operação de loja

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 283 de 340

Controlada de acionista majoritário da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

01/07/2011

Mateus Supermercados S.A. - Goiás

10 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

100%

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

R$147.556,60

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

1.057.821,84

Não

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rod. Br316, nº 32, Qd 78, Km 258, Bairro: Canaa, Santa Inês/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Controlada de acionista majoritário da Companhia

10 anos

Relação com o emissor

100%

01/08/2013

Mateus Supermercados S.A. - Mix Santa Inês

R$381.272,02

Devedor

Posição contratual do emissor

2.042.102,73

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

Especificar

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Devedor

Posição contratual do emissor

Mateus Supermercados S.A. - Curva do 90

R$366.315,28

100%

10 anos

NÃO

PÁGINA: 284 de 340

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

2.233.778,36

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

01/02/2012

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Piauí, nº 860, Centro, Timon/MA. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total
dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto
em 30 de junho de 2020.

NÃO

Objeto contrato

10 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

R$396.315,29

01/05/2016

Mateus Supermercados S.A. - Timon

2.458.370,67

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Contrato de aluguel para operação de loja

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Daniel de La Touche, nº 73 A, Cohama, São Luís/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

10 anos

Duração

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$551.865,00

Saldo existente

01/07/2011

2.840.349,28

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

Mateus Supermercados S.A. - Cohama
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Data
transação
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01/07/2011

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Mateus Supermercados S.A. - João Paulo

Relação com o emissor

NÃO

PÁGINA: 285 de 340

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

10 anos

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

100%

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

R$498.686,10

Não

Garantia e seguros

2.566.646,96

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rua Leôncio Pires Dourado, nº 3200, Bairro: Bacuri, Imperatriz/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Objeto contrato

Especificar

Controlada de acionista majoritário da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

01/07/2011

Mateus Supermercados S.A. - Bacuri

10 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

100%

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

R$364.157,83

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

2.448.209,12

Não

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Jeronimo de Albuquerque, n 37, Rua Parnaíba, Recanto dos Vinhais, São Luís/MA. O valor informado
no “montante envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor
informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2
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PÁGINA: 286 de 340

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 02, Estrada da Mata, Jardim Tropical I, na Cidade de São Luís/Ma. O valor
informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o
valor informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Objeto contrato

0,000000

Controlada de acionista majoritário da Companhia

NÃO

Relação com o emissor

10 anos

01/04/2016

Mateus Supermercados S.A. – Mix Jardim
Tropical

100%

Devedor

Posição contratual do emissor

R$270.000,00

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

1.622.026,36

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rua Prof. Joca Rêgo, nº 120, Centro, Balsas/MA. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao
valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo
em aberto em 30 de junho de 2020.

NÃO

Objeto contrato

10 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

Mateus Supermercados S.A. - Mix Balsas

R$336.476,96

Devedor

Posição contratual do emissor

1.831.943,21

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

01/07/2011

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida João Pessoa, nº 224, Bairro: João Paulo, São Luís/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Raimundo Félix, nº 49, Centro, Balsas/MA. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao
valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo
em aberto em 30 de junho de 2020.
Não Aplicável
Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.
Contrato de aluguel para operação de loja

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 287 de 340

Controlada de acionista majoritário da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

01/07/2011

Mateus Supermercados S.A. – Hiper Balsas

10 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

100%

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

R$0,00

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

1.283.868,04

Não Aplicável

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Guajajaras, nº 3505, quadra 65, Sala B, Bairro Tirirical, São Luis/MA. O valor informado no “montante
envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo
existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Controlada de acionista majoritário da Companhia

10 anos

Relação com o emissor

100%

01/07/2011

Mateus Supermercados S.A. – Guajajaras

R$284.238,29

Devedor

Posição contratual do emissor

165.355,91

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

Especificar

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a um aluguel vigente à época.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não Aplicável

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Devedor

Posição contratual do emissor

Mateus Supermercados S.A. – Cajazeiras

R$193.693,32

100%

10 anos

NÃO

PÁGINA: 288 de 340

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

1.082.971,49

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

04/08/2014

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigente à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não Aplicável

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rodovia Br. 316, s/n, KM 361, Centro, Balsas/Ma. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao
valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo
em aberto em 30 de junho de 2020.

NÃO

Objeto contrato

10 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

R$0,00

04/11/2017

Mateus Supermercados S.A. – Bacabal

1.831.943,21

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Contrato de aluguel para operação de loja

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigente à época.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Não Aplicável

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rua Tamandaré, nº 1250, Bairro: Rodoviária, Imperatriz, Maranhão. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

10 anos

Duração

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$165.122,80

Saldo existente

01/07/2011

1.195.968,01

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

Mateus Supermercados S.A. – Tamandaré

Especificar

Data
transação
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Relação com o emissor

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Mateus Supermercados S.A. – Cidade Operária 01/07/2011

NÃO

PÁGINA: 289 de 340

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

10 anos

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

100%

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes á época.

Rescisão ou extinção

R$103.534,47

Não Aplicável

Garantia e seguros

620.124,01

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rua Dorgival Pinheiro, nº 800, Centro, Açailândia, Maranhão. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Objeto contrato

Especificar

Controlada de acionista majoritário da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

01/07/2011

Mateus Supermercados S.A. – Açailândia

10 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

100%

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

R$114.728,87

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

124.254,85

Não Aplicável

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Guaxenduba, nº 288, Cajazeiras, Centro, São Luís/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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PÁGINA: 290 de 340

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Armazém Mateus S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na qualidade de
locadora, localizado na Rod BR 135, Av Engenheiro Emiliano Macieira, n° 5, Bairro Maracanã, São Luís, Maranhão. O valor informado no “montante
envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo
existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Objeto contrato

0,000000

Controlada de acionista majoritário da Companhia

NÃO

Relação com o emissor

10 anos

01/07/2011

Armazém Mateus S.A.

100%

Devedor

Posição contratual do emissor

R$533.452,53

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

3.200.715,18

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Indústria de Pães e Massas Ltda., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Rod BR 135, Av Engenheiro Emiliano Macieira, n° 5, Padaria, Bairro Maracanã, São Luís, Maranhão. O valor
informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o
valor informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

NÃO

Objeto contrato

10 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

Indústria de Pães e Massas Ltda.

R$350.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

2.100.000,00

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

20/09/2007

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não Aplicável

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Mateus Supermercados S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na
qualidade de locadora, localizado na Avenida Arterial Oeste Interna, nº07, Cidade Operária, São Luis/MA. O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Armazém Mateus S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na qualidade de
locadora, localizado na Rua Projetada, KM12, Lote Desmembrado, Distrito 37, Setor 3716, s/n, Pedrinhas, São Luís, Maranhão. O valor informado
no “montante envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor
informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.
Não
Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.
Contrato de aluguel para operação de loja

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 291 de 340

Controlada de acionista majoritário da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

01/05/2017

Armazém Mateus S.A.

10 anos

Devedor

Posição contratual do emissor

100%

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

R$350.000,00

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Rescisão ou extinção

2.100.000,00

Não

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre Armazém Mateus S.A., na qualidade de locatária, e Tocantins Participações Ltda., na qualidade de
locadora, localizado na Rod BR 010, s/n, KM 241, Vila Davi II, Davinópolis, Maranhão. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao
valor total dos aluguéis devidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo
em aberto em 30 de junho de 2020.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Controlada de acionista majoritário da Companhia

10 anos

Relação com o emissor

100%

01/09/2013

Armazém Mateus S.A.

R$533.452,53

Devedor

Posição contratual do emissor

3.200.715,18

Contrato de aluguel para operação de loja

Natureza e razão para a operação

Especificar

Contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante pagamento de multa de valor correspondente a dois aluguéis vigentes à época.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Devedor

Posição contratual do emissor

O contrato pode ser rescindido unilateralmente pelas partes, mediante o envio de notificação à parte contrária com antecedência de 30 dias, sem
aplicação de multa.
Contrato de aluguel de caminhões para o desenvolvimento das atividades da Companhia
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 292 de 340

Não aplicável.

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de locação de 337 caminhões, celebrado entre Armazém Mateus S.A., na qualidade de locatária, e Mateus Locações e Empreendimentos
Ltda., na qualidade de locadora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total dos aluguéis devidos no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

0,000000

Objeto contrato

NÃO

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

Indeterminado

Relação com o emissor

100%

30/06/2020

Armazém Mateus S.A.

R$56.578.040,00

Devedor

Posição contratual do emissor

88.078.040,00

Operação de compra e venda de produtos para abastecimento do Armazém

Natureza e razão para a operação

Especificar

As operações de compra podem ser suspensas a qualquer momento.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Garantia e seguros

0,000000

Operações de compra e venda de produtos praticadas entre o Armazém Mateus S.A, como comprador, e a Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda.,
empresa especializada em produtos farmacêuticos, como vendedora. O valor descrito no item “montante envolvido” está relacionado aos valores
envolvidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e referem-se a diversas ordens de compra ao longo do período e o valor
informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020. As operações não são formalizadas individualmente via
contrato, mas, conforme demanda de solicitação de produtos, o Armazém faz a solicitação de compra junto a Invicta e essa, por sua vez, fatura para
o Armazém.

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Indeterminado

Duração

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

100%

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$14.443.794,04

Saldo existente

30/06/2020

72.823.269,13

Montante envolvido
(Reais)
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Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

733
01/06/2011

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

Mateus Supermercados S.A.

Relação com o emissor

Indeterminado

Credor

Posição contratual do emissor

100%

Prestação de serviços de tecnologia.

Natureza e razão para a operação

R$3.885.430,15

O contrato com a It Happens foi rescindido e o saldo devedor será liquidado até 31 de dezembro de 2020.

Rescisão ou extinção

0,00

Não

Garantia e seguros

Especificar

Valor referente a antecipação para compra de software com a It Happens.

Indeterminado

Objeto contrato

100%

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

R$1.627.045,15

Relação com o emissor

0,00

30/06/2020

Mateus Supermercados S.A.

Especificar

Devedor

Operação de compra e venda de produtos para abastecimento do Armazém

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

As operações de compra podem ser suspensas a qualquer momento.

NÃO

NÃO

PÁGINA: 293 de 340

0,000000

0,000000

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não

Indeterminado

Garantia e seguros

100%

Corresponde a operações comerciais praticadas entre o Armazém Mateus S.A, na qualidade de compradora, e a Industria Blanco Ltda., empresa
especializada no empacotamento de açúcar, na qualidade de vendedora. O valor descrito no item “montante envolvido” está relacionado aos valores
envolvidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e referem-se a diversas ordens de compra ao longo do período e o valor
informado em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020. As operações não são formalizadas individualmente via
contrato, mas conforme demanda de solicitação de produtos, o Armazém faz a solicitação de compra junto a Invicta e essa, por sua vez, fatura para
o Armazém

R$10.503.488,00

Objeto contrato

12.544.049,28

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/06/2020

Montante (Reais)

Armazém Mateus S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Controlada de acionista majoritário da Companhia

Relação com o emissor

PÁGINA: 294 de 340

4,700000

17/02/2020

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

SIM

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Especificar

12 anos

Outra

Posição contratual do emissor

100%

Garantia à emissão de CRI

Natureza e razão para a operação

R$171.029.315,67

Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.

Rescisão ou extinção

200.000.000,00

Não aplicável

Garantia e seguros

1,000000

Fiança prestada por Mateus Supermercados e Armazém Mateus em favor da Tocantins como garantia à emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários no valor de R$200.000.000,00, com prazo de 12 anos (descrito em quadro apartado). O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a título de remuneração pela fiança desde a celebração do Contrato de Prestação de
Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa o saldo da fiança nesta data.

SIM

Objeto contrato

12 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

19.295.045,70

Devedor

Posição contratual do emissor

19.295.045,70

Prestação de serviços de assistência técnica

Natureza e razão para a operação

17/02/2020

O contrato pode ser rescindido a qualquer momento pelas partes, mediante notificação entregue com antecedência de 30 dias.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato para prestação de serviços de manutenção de produtos eletrônicos e manutenção de balanças, celebrado entre Mateus Supermercados e
Mateus Eletrônica Ltda. Os serviços são pagos mensalmente, conforme utilização em cada mês e detalhado em nota fiscal emitida. O valor descrito
no item “montante envolvido” está relacionado aos valores envolvidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e o valor informado
em “saldo existente” representa o saldo em aberto em 30 de junho de 2020.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Mateus Supermercados e Armazém Mateus são garantidores de dívida da Tocantins
28/11/2017

Controlada de acionista majoritário da Companhia
Fiança prestada por Mateus Supermercados e Armazém Mateus em favor da Tocantins como garantia à emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários no valor de R$70.000.000,00, com prazo de 7 anos (descrito em quadro apartado). O valor informado no “montante envolvido”
corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a título de remuneração pela fiança desde a celebração do Contrato de Prestação de
Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa o saldo da fiança nesta data.

Especificar

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

PÁGINA: 295 de 340

1,000000

Outra

Posição contratual do emissor

SIM

Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro para aquisição de bem móvel

Natureza e razão para a operação

7 anos

Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato

Rescisão ou extinção

100%

Fiança prestada por Mateus Supermercados e Armazém Mateus, conforme descrito em quadro apartado

Garantia e seguros

R$2.366.924,57

Operação financeira referente a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$70.000.000,00 pela Tocantins Participações, no
qual Mateus Supermercados e Armazém Mateus configuram como garantidoras. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor
total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de
2020. O contrato é remunerado à taxa de DI+2,7.

Objeto contrato

2.366.924,57

Controlada de acionista majoritário da Companhia

Relação com o emissor

0,000000

28/11/2017

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

SIM

Mateus Supermercados e Armazém Mateus são garantidores de dívida da Tocantins

Especificar

7 anos

Outra

Posição contratual do emissor

100%

Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários

Natureza e razão para a operação

R$58.230.697,63

Cláusulas de Vencimento Antecipado presente no contrato

Rescisão ou extinção

70.000.000,00

Fiança prestada por Mateus Supermercados e Armazém Mateus, conforme descrito em quadro apartado.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Operação financeira referente a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$200.000.000,00 pela Tocantins Participações, no
qual Mateus Supermercados e Armazém Mateus configuram como garantidoras. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor
total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de
2020.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Mateus Supermercados e Armazém Mateus são garantidores de dívida da Tocantins
07/12/2012

Controlada de acionista majoritário da Companhia
Fiança prestada por Mateus Supermercados e Armazém Mateus em favor da Tocantins como garantia à FINAME contratado pela Tocantins no valor
de R$17.976.345,70, com prazo de 10 anos (descrito em quadro apartado). O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total,
nesta data, a ser recebido a título de remuneração pela fiança desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em
“saldo existente” representa o saldo da fiança nesta data.
Não aplicável

Especificar

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 296 de 340

1,000000

Outra

Posição contratual do emissor

SIM

Compra de equipamento

Natureza e razão para a operação

10 anos

Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato

Rescisão ou extinção

100%

Fiança prestada pela Mateus Supermercados e Armazém Mateus, conforme descrito em quadro apartado

Garantia e seguros

R$102.029,91

Operação FINAME celebrada pela Tocantins Participações , no qual Mateus Supermercados e Armazém Mateus configuram como garantidoras. O
valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo
existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020.

Objeto contrato

102.029,91

Controlada de acionista majoritário da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

SIM

07/12/2012

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

10 anos

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Especificar

100%

Outra

Posição contratual do emissor

R$4.730.617,29

Garantia à emissão de CRI

Natureza e razão para a operação

17.976.345,70

Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não aplicável

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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01/01/2017

Controlada de acionista majoritário da Companhia
2 contratos referente a Operações financeiras referente a Capital de Giro no valor de R$29.025.251,39 pelo Mateus Supermercados e pelo Armazém
Mateus., no qual a Tocantins Participações figura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da
operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020.
Fianças prestadas pela Tocantins, conforme descrito em quadro apartado
Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 297 de 340

0,000000

Tocantins é garantidor da dívida de Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Especificar

SIM

Outra

Posição contratual do emissor

4 anos

Emissão de dívida

Natureza e razão para a operação

100%

Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato

Rescisão ou extinção

R$15.248.447,12

Fiança prestada pela Tocantins, conforme descrito em quadro apartado.

Garantia e seguros

29.025.251,39

Operação financeira referente a 3ª Emissão de Debentures do Armazém Mateus no valor de R$200.000.000,00, no qual a Tocantins Participações
configura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o
valor informado em “saldo existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020. As debêntures são remuneradas às taxas de 2,18%
para 1ª Emissão e 2,0% para 2ª Emissão

Objeto contrato

0,000000

Controlada de acionista majoritário da Companhia

SIM

Relação com o emissor

8 anos

29/11/2018

Tocantins Participações

100%

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Especificar

R$191.452.200,00

Outra

Posição contratual do emissor

200.000.000,00

Garantia à FINAME

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Operação de Leasing celebrada pela Tocantins Participações, na qual Mateus Supermercados e Armazém Mateus configuram como garantidoras. O
valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo
existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020.
Fiança prestada pela Mateus Supermercados e Armazém Mateus, conforme descrito em quadro apartado
Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato
Compra de bem
Outra
Mateus Supermercados e Armazém Mateus são garantidores de dívida da Tocantins
05/12/2018
Controlada de acionista majoritário da Companhia
Fiança prestada por Mateus Supermercados e Armazém Mateus em favor da Tocantins como garantia à Leasing contratado pela Tocantins no valor
de R$5.939.373,96, com prazo de 3 anos (descrito em quadro apartado). O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total,
nesta data, a ser recebido a título de remuneração pela fiança desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em
“saldo existente” representa o saldo da fiança nesta data.
Não aplicável
Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.
Prestação de garantia
Outra

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

9.378,64

R$9.378,64

100%

3 anos

SIM

PÁGINA: 298 de 340

1,000000

0,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada de acionista majoritário da Companhia

3 anos

Relação com o emissor

100%

05/12/2018

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

R$1.615.123,10

Tocantins é garantidor da dívida de Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Especificar
5.939.373,96

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Cédula de Crédito Bancário para Capital de Giro

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Fiança prestada pela Tocantins, conforme descrito em quadro apartado
Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato

Rescisão ou extinção

Fiança prestada pela Tocantins como garantia à 2ª Emissão de Debentures do Armazém Mateus, no valor de R$100.000.000,00, com prazo de 8
anos (descrito em quadro apartado). O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a título de
remuneração pela fiança desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa o saldo da
fiança nesta data.
Não aplicável
Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.
Prestação de garantia
Outra

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 299 de 340

Controlada de acionista majoritário da Companhia

1,000000

Relação com o emissor

SIM

19/01/2017

Tocantins Participações

100%

Tocantins é garantidor da dívida de Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Especificar
R$ 2.256.526,87

Outra

Posição contratual do emissor

2.256.526,87

Emissão de Dívida

Natureza e razão para a operação

8 anos

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Operação financeira referente à 2ª Emissão de Debêntures do Armazém Mateus, na qual a Tocantins Participações configura como garantidora. O
valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo
existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020. As debêntures são remuneradas às taxas de 3,3 para 1ª Emissão, 3,1 para 2ª
Emissão.

8 anos

Objeto contrato

100%

Controlada de acionista majoritário da Companhia

R$65.847.960,00

Relação com o emissor

100.000.000,00

19/01/2017

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Tocantins Participações

Duração

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Montante (Reais)

Especificar

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Não aplicável
Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.
Prestação de garantia
Outra
O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.
30/06/2020

Controlada de acionista majoritário da Companhia
Operações financeiras celebradas junto ao Banco do Nordeste referente a seis contratos de financiamento para construção de lojas Mateus
Supermercados e Armazém Mateus que somam o valor de R$184.634.187,11, no qual a Tocantins Participações figura como garantidora. O valor
informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo existente”
representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020.
Fiança prestada pela Tocantins Participações, conforme descrito em quadro apartado.
Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato
Financiamento de construção de lojas do Mateus e do Armazém

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Tocantins Participações

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

184.634.187,11

R$131.911.692,99

100%

10 anos

SIM

PÁGINA: 300 de 340

0,000000

1,000000

Garantia e seguros

SIM

Fiança prestada pela Tocantins Participações como garantia à 3ª Emissão de Debêntures do Armazém Mateus, no valor de R$200.000.000,00, com
prazo de 8 anos (descrito em quadro apartado). O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a
título de remuneração pela fiança desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa o
saldo da fiança nesta data.

8 anos

Objeto contrato

100%

Controlada de acionista majoritário da Companhia

R$ 10.684.811,03

Relação com o emissor

10.684.811,03

29/11/2018

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Tocantins Participações

Duração

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Montante (Reais)

Especificar

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Não aplicável
Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.
Prestação de garantia
Outra
O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.
30/06/2020

Controlada de acionista majoritário da Companhia
166 Contratos de FINAME no valor total de R$63.843.161,81 celebrados por Mateus Supermercados e Armazém Mateus nos quais Tocantins figura
como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o valor
informado em “saldo existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020.
Fianças prestada pela Tocantins Participações, conforme descrito em quadro apartado.
Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato
Compra de equipamento

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

63.843.161,81

R$60.304.113,70

100%

5 anos

SIM

PÁGINA: 301 de 340

0,000000

1,000000

Fianças prestada pela Tocantins em favor do Mateus Supermercados e Armazém Mateus como garantia a seis contratos de financiamento
celebrados junto ao banco do Nordeste, para construção de lojas Mateus Supermercados e Armazém Mateus no valor de R$184.634.187,11, com
prazo de 10 anos, nos quais a Tocantins Participações figura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor
total, nesta data, a ser recebido a título de remuneração pelas fianças desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado
em “saldo existente” representa o saldo da fiança nesta data.

SIM

Objeto contrato

10 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

R$297.173,64

12/06/2012

Tocantins Participações

297.173,64

Tocantins é garantidor da dívida de Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

Duração

Outra

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Não aplicável
Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.
Prestação de garantia
Outra
O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.
11/12/2017

Controlada de acionista majoritário da Companhia
205 Contratos de Leasing celebrados por Mateus Supermercados e Armazém Mateus, nos quais a Tocantins Participações figura como garantidora.
O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total da operação no momento da sua contratação e o valor informado em “saldo
existente” representa o saldo da operação em 30 de junho de 2020.
Fianças prestadas pela Tocantins, conforme descrito em quadro apartado
Cláusulas de Vencimento Antecipado previstas no Contrato
Compra de bem

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

39.574.788,38

R$36.602.479,33

100%

3 anos

SIM

PÁGINA: 302 de 340

0,000000

1,000000

Fianças prestada pela Tocantins em favor de Mateus Supermercados e Armazém Mateus como garantia em 166 Contratos de FINAME, no valor
total de R$63.843.161,81, com prazo final da última operação e 15/05/2030, celebrados por Mateus Supermercados e Armazém Mateus, nos quais a
Tocantins Participações figura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a
título de remuneração pelas fianças desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa
o saldo da fiança nesta data.

SIM

Objeto contrato

5 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

R$3.836.401,86

30/06/2020

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

3.836.401,86

Tocantins é garantidor da dívida de Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

Duração

Outra

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Não aplicável
Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.
Prestação de garantia
Outra
O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.
17/06/2017

Controlada de acionista majoritário da Companhia
Fiança prestada pela Tocantins em favor de Mateus Supermercados e Armazém Mateus como garantia em operação financeira referente a Capital
de Giro no valor de R$735.000,00 com prazo final para 21/07/2021, pelo Mateus Supermercados e pelo Armazém Mateus, no qual a Tocantins
Participações figura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a título de
remuneração pelas fianças desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa o saldo
da fiança nesta data.
Não aplicável

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

1.702,50

R$1.702,50

100%

4 anos

SIM

PÁGINA: 303 de 340

1,000000

1,000000

Fianças prestadas pela Tocantins em favor de Mateus Supermercados e Armazém Mateus como garantia a 205 Contratos de Leasing, no valor total
de R$39.574.788,38, com prazo final da última operação em 25/06/2025, celebrados por Mateus Supermercados e Armazém Mateus, nos quais a
Tocantins Participações figura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a
título de remuneração pelas fianças desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa
o saldo da fiança nesta data.

SIM

Objeto contrato

3 anos

Controlada de acionista majoritário da Companhia

100%

Relação com o emissor

R$ 1.574.460,43

11/12/2017

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

1.574.460,43

Tocantins é garantidor da dívida de Mateus Supermercados e Armazém Mateus

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

Duração

Outra

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Relação com o emissor

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

SIM

PÁGINA: 304 de 340

1,000000

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Especificar

Indeterminado

Outra

Posição contratual do emissor

100%

Prestação de garantia

Natureza e razão para a operação

R$235.605.753,69

Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.

Rescisão ou extinção

293.915.719,66

Não aplicável

Garantia e seguros

Mateus Supermercado S.A. e Armazém Mateus 16/09/2020
S.A.

Fiança prestada pela Tocantins em favor de Mateus Supermercados e Armazém Mateus como garantia em operação financeira referente a Capital
de Giro no valor de R$8.000.000,00 com prazo final para 13/08/2022, pelo Mateus Supermercados e pelo Armazém Mateus, no qual a Tocantins
Participações figura como garantidora. O valor informado no “montante envolvido” corresponde ao valor total, nesta data, a ser recebido a título de
remuneração pelas fianças desde a celebração do Contrato de Prestação de Garantias. O valor informado em “saldo existente” representa o saldo
da fiança nesta data.

Objeto contrato

1,000000

Controlada de acionista majoritário da Companhia

SIM

Relação com o emissor

4 anos

22/07/2020

Mateus Supermercados e Armazém Mateus

100%

O saldo apresentado no “montante envolvido” não representa o valor a ser recebido pela Companhia uma vez que, no âmbito do Contrato de
Prestação de Garantias, celebrado entre a Companhia e a Tocantins, a remuneração referente às garantias prestadas entre as partes é devida sobre
a diferença apurada entre o saldo devedor total das obrigações garantidas por uma parte à outra.

Especificar

R$139.362,40

Outra

Posição contratual do emissor

139.362,40

Prestação de garantia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

Mateus Supermercados e Armazém Mateus, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, conjunta ou isoladamente, poderão solicitar a liberação das
garantias por eles prestadas, ficando a Tocantins obrigada a proceder com os tramites necessários para tanto, no prazo de até 30 dias contados da
data da solicitação de liberação. Nessa hipótese, poderá a Tocantins solicitar, em igualdade de condições, a liberação de garantias por ela prestadas
até o limite do valor da liberação solicitada previamente por Mateus Supermercados e Armazém.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Não aplicável.

O contrato poderá ser denunciado por qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita à outra Parte, com antecedência
mínima de 90 dias, contados a partir do recebimento da comunicação, sem imposição de qualquer tipo de ônus e/ou penalidade
Prestação de garantia
Outra
Credora.
Os valores se referem aos valores garantidos pela Tocantins Participações Ltda. em favor do Mateus Supermercados S.A. e Armazém Mateus S.A.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

PÁGINA: 305 de 340

Contrato de condições gerais para a prestação de garantias entre Mateus Supermercados S.A., Armazém Mateus S.A e Tocantins Participações
Ltda.

1,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada de acionista majoritário da Companhia.

Indeterminado

Relação com o emissor

Mateus Supermercado S.A. e Armazém Mateus 16/09/2020
S.A.

100%

Devedor

Posição contratual do emissor

R$509.366.893,13

Prestação de garantia

Natureza e razão para a operação

596.787.137,30

O contrato poderá ser denunciado por qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita à outra Parte, com antecedência
mínima de 90 dias, contados a partir do recebimento da comunicação, sem imposição de qualquer tipo de ônus e/ou penalidade

Rescisão ou extinção

Especificar

Não aplicável.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de condições gerais para a prestação de garantias entre Mateus Supermercados S.A., Armazém Mateus S.A e Tocantins Participações
Ltda.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomR GR FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX GR
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
D 

,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1RVVR(VWDWXWR6RFLDOH3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR HP  GH RXWXEUR GH  HVWDEHOHFHP XP FRQMXQWR GH UHJUDV UHODFLRQDGDV j
DSURYDomRGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIRUPHPHQFLRQDGDVQRLWHPDFLPD
&RPUHODomRjVWUDQVDo}HVGLYXOJDGDVQRLWHPDFLPDFHOHEUDGDVDQWHULRUPHQWHjDSURYDomRGH
QRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVWRGDVIRUDPUHDOL]DGDVGHDFRUGRFRPQRVVR
(VWDWXWR 6RFLDO H FRP DV SUiWLFDV HVWDEHOHFLGDV HP OHL $GLFLRQDOPHQWH HP $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHQRVVRVDFLRQLVWDVUDWLILFDUDPSRUXQDQLPLGDGH
GH YRWRV WRGDV DV SUHVWDo}HV GH JDUDQWLDV FHOHEUDGDV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV DWp DTXHOD GDWD
$GLFLRQDOPHQWH IRL FHOHEUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  &RQWUDWR GH &RQGLo}HV *HUDLV SDUD D
3UHVWDomR GH *DUDQWLD HQWUH 0DWHXV 6XSHUPHUFDGRV 6$ $UPD]pP 0DWHXV 6$ H 7RFDQWLQV
3DUWLFLSDo}HV/WGD2FRQWUDWRWHPSRUREMHWRUHJXODURVWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDSUHVWDomRGH
JDUDQWLDV HQWUH DV SDUWHV GH IRUPD D JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GH WRGDV H TXDLVTXHU REULJDo}HV
SULQFLSDLVRXDFHVVyULDV LQFOXVLYHWRGRVRV{QXVMXURVPXOWDVWD[DVWULEXWRVHQFDUJRVHGHPDLV
GHVSHVDV DVVXPLGDVSHODSDUWHGHYHGRUDSHUDQWHRVUHVSHFWLYRVFUHGRUHV ³2EULJDo}HV*DUDQWLGDV´ 
6REUHDGLIHUHQoDGRVDOGRGHYHGRUWRWDOGDV2EULJDo}HV*DUDQWLGDVpGHYLGDXPDUHPXQHUDomRj
WD[DGHDRDQRDTXDOGHYHVHUUHYLVWDDQXDOPHQWHHDMXVWDGDFRQIRUPHQHFHVViULRSDUDUHIOHWLU
DVWD[DVXVXDOPHQWHSUDWLFDGDVSHORPHUFDGRSDUDHVVHWLSRGHRSHUDomR
$GLFLRQDOPHQWHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD
GD&RPSDQKLDTXHUHIOHWHDVQRUPDVHFRQGXWDVTXHGHYHPVHUWRPDGDVHPFDVRVGHSRWHQFLDLV
FRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
(PVLWXDo}HVHPTXHTXDOTXHU7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH[LMDDSURYDomRSUpYLDQRVWHUPRV
GHVWD3ROtWLFDDSHVVRDHQYROYLGDQRSURFHVVRGHDSURYDomRTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDO
GHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPDUHFRPHQGDomRRXGHFLVmRDVHUWRPDGDGHYHUiGHFODUDUVHLPSHGLGD
H[SOLFDQGR VHXHQYROYLPHQWRQDWUDQVDomR 2 LPSHGLPHQWRGHYHUiFRQVWDU GD DWD GD UHXQLmR GR
yUJmR VRFLDO TXH GHOLEHUDU VREUH D WUDQVDomR H D UHIHULGD SHVVRD GHYHUi VH DIDVWDU LQFOXVLYH
ILVLFDPHQWHGDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HV
&DVRVROLFLWDGRSHORyUJmRVRFLDO TXH GHOLEHUDU VREUH D WUDQVDomRWDLVSHVVRDVLPSHGLGDVSRGHUmR
SDUWLFLSDU SDUFLDOPHQWH GD GLVFXVVmR YLVDQGR DSHQDV SURSRUFLRQDU PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH D
RSHUDomRHDVSDUWHVHQYROYLGDVGHYHQGRVHDXVHQWDUGDSDUWHFRQFOXVLYDGDGLVFXVVmRLQFOXLQGRGR
SURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD
&DVRDOJXPDGPLQLVWUDGRUTXHSRVVDWHUXPLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHQmRPDQLIHVWHVHXFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHV TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GR yUJmR DR TXDO SHUWHQFH H TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GD
VLWXDomRGHYHUiID]rOR
$DXVrQFLDGHPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGHTXDOTXHUWRPDGRUGHGHFLVmRVHUiFRQVLGHUDGDYLRODomR
DRVSULQFtSLRVGDERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHD3ROtWLFDSDUD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
GD&RPSDQKLDGHYHQGRWDOFRPSRUWDPHQWRVHUOHYDGRDRLPHGLDWRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDWRPDGDGHGHFLVmRDFHUFDGDVPHGLGDVFDEtYHLVQRFDVRFRQFUHWR
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E 
'HPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQR,WHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDQWHULRUPHQWHjDEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDLQH[LVWLDP
SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP UHFRQKHFLGDPHQWH HIHWLYRV SDUD HQGHUHoDU ULVFRV
GHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVWHQGRHPYLVWDRFRQWUROHFRPXPGD&RPSDQKLD
HVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDV1mRREVWDQWHWRGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULWDVQR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDREVHUYDPRVSDGU}HVHFRQGLo}HVGHPHUFDGRDSOLFiYHLV
XPDYH]TXHIRUDPFHOHEUDGDVFRQVLGHUDQGR L RVSULQFtSLRVHYDORUHVGD&RPSDQKLDTXHWDPEpP
QRUWHLDP QRVVD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H LL  RV SDUkPHWURV SUHoRV H
FRQGLo}HV GH PHUFDGR 3DUD LQIRUPDo}HV VREUH ULVFRV UHODFLRQDGRV jV WUDQVDo}HV FHOHEUDGDV SHOD
QRVVD&RPSDQKLDFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVYLGHLWHP D GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD4XDQGR
GDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDJLPRVGHIRUPDDJDUDQWLUTXHWDLV
WUDQVDo}HVQmRYHQKDPDJHUDUTXDLVTXHUYDQWDJHQVEHQHItFLRVRXSUHMXt]RVLQGHYLGRVjVVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV
$&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVDRFHOHEUDUHPFRQWUDWRVRXHVWDEHOHFHUHPUHODo}HVFRPHUFLDLVFRP
VXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVRID]HPVHPSUHREVHUYDQGRDVFRQGLo}HVSUDWLFDGDVQRPHUFDGRjpSRFD
GDWUDQVDomRHTXLYDOHQWHVjVTXHVHULDPHVWLSXODGDVHQWUHSDUWHVLQGHSHQGHQWHVHQmRUHODFLRQDGDV
UHVJXDUGDQGR R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV H R SDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR $OpP GLVVR D SDUWLU GD GDWD GH DSURYDomR GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV
5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD WRGDV DV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV SDVVDP D VHJXLU RV
SURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHVHUmRGHYLGDPHQWHVXEPHWLGDVj
DSURYDomRSHORVyUJmRVGHFLVyULRVTXDQGRDSOLFiYHO
$GLFLRQDOPHQWHD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDDSURYDGDSUHYrDYHULILFDomRSHOR
&RPLWrGH$XGLWRULD±RTXHSRGHVHUGDUPHGLDQWHDSURYDomRSUpYLDRXYHULILFDomRDSRVWHULRUL
QRVWHUPRVGHVFULWRVQDSROtWLFDGHWRGDVDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDVHUHPFHOHEUDGDV
SHOD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRV DEDL[R LQIRUPDo}HV VREUH D QDWXUH]D HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYD GDV FRQGLo}HV
SDFWXDGDV SDUD FDGD JUXSR GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FHOHEUDGDV SHOD &RPSDQKLD H
DWXDOPHQWHYLJHQWHV
•

/RFDomRGHLPyYHLV

'H IRUPD D JDUDQWLU TXH RV YDORUHV UHIHUHQWHV DRV FRQWUDWRV GH ORFDomR GH VHXV LPyYHLV
FRPHUFLDLVVHMDPUD]RiYHLVHHPOLQKDFRPRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRD&RPSDQKLDUHDOL]D
D FRWDomR GH SUHoRV PpGLRV GR DOXJXHO SRU P GH LPyYHLV FRPHUFLDLV FRP DV PHVPDV
FDUDFWHUtVWLFDVHORFDOLGDGHVDRQGHHVWmRLQVWDODGDVDVVXDVORMDVDQWHVGHGHFLGLUDFRQWUDWDomR
1RVWHUPRVGHQRVVD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVFDEHDR&RPLWrGH$XGLWRULDYDOLGDUGH
IRUPDUHWURDWLYDGHQWURGHGLDVGHFDGDFRQWUDWDomRFDGDXPDGDVRSHUDo}HVGHDOXJXHO
FRQWUDWDGDVMXQWRDSDUWHVUHODFLRQDGDVGHIRUPDDJDUDQWLUVXDFRPXWDWLYLGDGH

$OpP GLVVR RV FRQWUDWRV GH ORFDomR GH LPyYHLV FHOHEUDGRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR
UHDMXVWDGRVFRPEDVHQR,*30PHVPRtQGLFHGHUHDMXVWHSUDWLFDGRDWXDOPHQWHSHORPHUFDGR
SDUDORFDo}HVFRPHUFLDLV2SUHoRGRDOXJXHOpGHILQLGRPHQVDOPHQWHGHDFRUGRFRPRSHUFHQWXDO
GR YDORU GD UHFHLWD EUXWD OtTXLGD GH GHYROXo}HV H FDQFHODPHQWRV  GH FDGD ORMD QDTXHOH PrV
SHUFHQWXDOHVWHTXHSRGHYDULDUHQWUHHGHDFRUGRFRPRPRGHORGHQHJyFLRHFRP
DORFDOL]DomRGRHVWDEHOHFLPHQWR(VVHVYDORUHVHVWmRHPOLQKDFRPRSUDWLFDGRQRPHUFDGRH
SHOD&RPSDQKLDQRVGHPDLVFRQWUDWRVGHORFDomRSRUHODFHOHEUDGRVFRPFRQWUDSDUWHVTXHQmR
VHMDP D HOD UHODFLRQDGDV 'HVWDFDVH TXH QmR p XVXDO DR VHWRU GH YDUHMR DSOLFDU YDORUHV GH
DOXJXpLV FRPR SURSRUomR GD UHFHLWD GH FDGD ORMD FRQVLGHUDQGR TXH TXDQWR PDLRU R IOX[R GH
FRQVXPLGRUHVTXHIUHTXHQWDRLPyYHOPDLVYDORUL]DGRDTXHOHLPyYHOpSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
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•

•

•

GH TXDOTXHU DWLYLGDGH GH YDUHMR $VVLP D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH XWLOL]D HVVH PpWRGR GH
SUHFLILFDomRUHJXODUPHQWHWDPEpPFRPWHUFHLURV

,PSRUWDQWHPHQFLRQDUWDPEpPTXHDHVFROKDGHXPLPyYHOSDUDLQVWDODomRGHORMDVQmRSULYLOHJLD
HPQHQKXPDKLSyWHVHLPyYHLVGHSDUWHVUHODFLRQDGDV3HORFRQWUiULRRVDOXJXpLVFRQWUDWDGRV
MXQWRDSDUWHVUHODFLRQDGDVRIRUDPIHLWRVGHIRUPDDVXSULUXPDDXVrQFLDGHRIHUWDGHRXWURV
LPyYHLV FRPHUFLDLV SDUD ORFDomR HP FDGD XPD GHVVDV UHJL}HV 1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD
HQWHQGHTXHDVFRQWUDWDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDWHQGHPDRVVHXVPHOKRUHVLQWHUHVVHV
WHQGRVLGRFHOHEUDGDVHPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDVHFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULR
DGHTXDGR

2SHUDo}HVFRPHUFLDLV

$V FRQWUDWDo}HV FRP D ,QGXVWULD %ODQFR /WGD H D ,QYLFWD 3URGXWRV )DUPDFrXWLFRV /WGD VmR
UHJLGDV SRU &RQWUDWRV GH 5HODo}HV &RPHUFLDLV TXH HVWDEHOHFHP FRQGLo}HV JHUDLV SDUD R
IRUQHFLPHQWR GH PHUFDGRULDV H FRQVLGHUDP TXDOLGDGH IRUQHFLPHQWR FRQWLQXDGR SUHoRV
SUDWLFDGRVGHVFRQWRVERQLILFDo}HVHQWUHJDVWURFDVGHYROXo}HVSDUWLFLSDo}HVHPSURPRo}HV
SDJDPHQWR GHQWUH RXWURV FULWpULRV SHUWLQHQWHV 2V SUHoRV GH FDGD FRPSUD GH SURGXWRV VmR
GHWHUPLQDGRVGHDFRUGRFRPDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRSDUDWRGDVDVRSHUDo}HVLHDVFRQGLo}HV
HVWLSXODGDV SDUD FDGD FRPSUD H YHQGD GH SURGXWRV GHYHP VHU IRUPDOL]DGDV SRU PHLR GD
FHOHEUDomRGHSHGLGRVLQGLYLGXDLVVHQGRTXHHVWHVVHUmRIHLWRVDSyVDDQiOLVHGHGXDVFRWDo}HV
GHSURGXWRVGHPHVPDQDWXUH]D JUDQXODULGDGHGRDo~FDU ±SHQRFDVRGRDo~FDUVHQGRHVWH
XPDFRPPRGLW\VHXSUHoRpGHDOWDFRPSDUDELOLGDGH

$OpP GLVVR YDOH PHQFLRQDU TXH HP UD]mR GH EHQHItFLR ILVFDO DV PHUFDGRULDV IRUQHFLGDV SHOD
,QYLFWDDSUHVHQWDPXPGHVFRQWRPpGLRGHVREUHRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGR1HVWH
VHQWLGRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDVFRQWUDWDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDWHQGHPDRVVHXV
PHOKRUHV LQWHUHVVHV 1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD FDEH DR
&RPLWrGH$XGLWRULDYDOLGDUGHIRUPDUHWURDWLYDRKLVWyULFRGHRSHUDo}HVFHOHEUDGDVQRkPELWR
GHVVHVFRQWUDWRVSDUDFDGDSHUtRGRGHVHLVPHVHVGHIRUPDDDVVHJXUDUVXDFRPXWDWLYLGDGH
&DVR VH YHULILTXH TXH RV SUHoRV SUDWLFDGRV QmR VHJXLUDP SDGU}HV GH PHUFDGR D &RPSDQKLD
GHYHUiVHUUHVVDUFLGDGHHYHQWXDLVYDORUHVDGLFLRQDLV

3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDWpFQLFD

(PIXQomRGDDXVrQFLDHP6mR/XtVGHHPSUHVDVFUHGHQFLDGDVFRPDVLQG~VWULDVUHODFLRQDGDV
SDUDDWHQGHURVHJXLPHQWRGHHOHWURHOHWU{QLFRVHWHQGRHPYLVWDDVH[LJrQFLDVGHDWHQGLPHQWR
DRFRQVXPLGRUD0DWHXV(OHWU{QLFD/WGDIRLFRQVWLWXtGDDILPGHVXSULUHVVDDXVrQFLDGHRIHUWD
GHVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDSDUDRVSURGXWRVHOHWURHOHWU{QLFRVXWLOL]DGRVHRXYHQGLGRVSHOR
0DWHXV6XSHUPHUFDGRV6$2VVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVDYDORUGHFXVWRHQmRSUHYHHPTXDOTXHU
UHPXQHUDomRDGLFLRQDO

3RUVHUDXWRUL]DGDGHGLYHUVDVIDEULFDQWHVD0DWHXV(OHWU{QLFD/WGDGHXDPSODFHOHULGDGHQD
UHVROXomRGHYtFLRVHGHIHLWRVGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDWHQGRD&RPSDQKLD
JDQKDGR DJLOLGDGH H UHGX]LGR FXVWRV SURFHVVXDLV HP VXDV RSHUDo}HV 'H LJXDO PRGR SRU VHU
DXWRUL]DGD SHOR ,10(752 SDUD SUHVWDU VHUYLoRV GH PDQXWHQomR GH EDODQoDV D &RPSDQKLD
JDQKRXQDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVRTXHUHVXOWRXHPXPDUHGXomRVLJQLILFDQRVVHXV
FXVWRVFRPDXWRVGHLQIUDomRGR,10(752'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDVRSHUDo}HV
FRQWUDWDGDVFRPD0DWHXV(OHWU{QLFD/WGDDWHQGHPDRVVHXVPHOKRUHVLQWHUHVVHV

/RFDomRGHFDPLQK}HV

$V FRQWUDWDo}HV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR FHOHEUDGDV REVHUYDQGR RV WHUPRV GRV GHPDLV
FRQWUDWRV GH ORFDomR FHOHEUDGRV HQWUH DV HPSUHVDV GR *UXSR 0DWHXV FRP RV ORFDGRUHV GRV
GHPDLV FDPLQK}HV SRU HODV ORFDGRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRVVXL FRPR SUiWLFD UHDOL]DU
SHULRGLFDPHQWHFRWDomRGHSUHoRVFRPWUDQVSRUWDGRUDVGHJUDQGHSRUWHFRPFDSDFLGDGHSDUD
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•



DWHQGLPHQWRQDVUHJL}HVRQGHRSHUDHTXHSRVVDPRIHUHFHUPHOKRUHVFRQGLo}HV1RHQWDQWRR
IUHWHFRPWHUFHLURVWUDQVSRUWDGRUHVQmRUHODFLRQDGRVQDJUDQGHPDLRULDGDVYH]HVWHPXPFXVWR
PDLVHOHYDGRGHYLGRjVOLPLWDo}HVJHRJUiILFDVGD&RPSDQKLD PXLWDVYH]HVGLVWDQWHGRVJUDQGHV
FHQWURV HGDQHFHVVLGDGHGHKDYHUIUHWHGHUHWRUQR3RUHVVDVUD]}HVD&RPSDQKLDHQWHQGHTXH
D ORFDomR GH FDPLQK}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV DWHQGH DRV VHXV PHOKRUHV LQWHUHVVHV
$WXDOPHQWH D SURSRUomR GD IURWD p FRPSRVWD SRU DSUR[LPDGDPHQWH  GH FDPLQK}HV
DOXJDGRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H  GH FDPLQK}HV DOXJDGRV FRP WHUFHLURV
WUDQVSRUWDGRUHVTXHQmRVmRSDUWHVUHODFLRQDGDV

*DUDQWLDV

$V JDUDQWLDV SUHVWDGDV GH XPD SDUWH UHODFLRQDGD D RXWUD VHUmR UHPXQHUDGDV FRQIRUPH WD[DV
SUDWLFDGDVSHORPHUFDGRSDUDHVVHWLSRGHRSHUDomR DRDQR HVHUmRUHYLVWDVDQXDOPHQWH
QRVWHUPRVGR&RQWUDWRGH&RQGLo}HV*HUDLVGH*DUDQWLDFHOHEUDGRHQWUH0DWHXV6XSHUPHUFDGRV
6$$UPD]pP0DWHXV6$H7RFDQWLQV3DUWLFLSDo}HV/WGD$OpPGLVVRQRVWHUPRVGR&RQWUDWR
GH&RQGLo}HV*HUDLVSDUDD3UHVWDomRGH*DUDQWLDVpIDFXOWDGRj&RPSDQKLDVROLFLWDUDOLEHUDomR
GDVJDUDQWLDVSRUHODSUHVWDGDVHPIDYRUGD7RFDQWLQVDTXDOTXHUPRPHQWRVHQGRTXHQHVWD
KLSyWHVHD&RPSDQKLDGHYHUiSURYLGHQFLDUHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVHYDORUDOLEHUDomRGH
JDUDQWLDVTXHWDPEpPIRUDPSUHVWDGDVHPVHXEHQHItFLRSHOD7RFDQWLQV3DUWLFLSDo}HV3RUHVVDV
UD]}HVD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDVJDUDQWLDVSUHVWDGDVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVDWHQGHPDRV
VHXVPHOKRUHVLQWHUHVVHV

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVVDOGRVGHJDUDQWLDVSUHVWDGDVHQWUHD&RPSDQKLDHD7RFDQWLQVQD
GDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PSUHVDV*DUDQWLGRUDV

9DORU&RQWUDWDGR 5

6DOGR'HYHGRU 5









)LQDPH





/HDVLQJ





*UXSR0DWHXVSDUD7RFDQWLQV
&5,

7RFDQWLQVSDUD*UXSR0DWHXV







'HErQWXUHV





)LQDQFLDPHQWR





)LQDPH





/HDVLQJ





(PSUpVWLPR





2V YDORUHV JDUDQWLGRV DWXDOPHQWH SHOD 7RFDQWLQV SDUD D &RPSDQKLD VmR HP PXLWR VXSHULRUHV
jTXHOHV JDUDQWLGRV SHOD &RPSDQKLD j 7RFDQWLQV DSUR[LPDGDPHQWH GXDV YH]HV   R VDOGR HP
DEHUWRVRPD5HPIDYRUGD&RPSDQKLD

)RLDSRQWDGDQR³5HODWyULRGHUHFRPHQGDo}HVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLV
H VHJXUDQoD SDWULPRQLDO´ HPLWLGR SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD GHILFLrQFLD GH
FRQWUROHFODVVLILFDGDFRPRPRGHUDGDDUHVSHLWRGRVVDOGRVGHSDUWHVUHODFLRQDGDVYHQFLGRVDORQJD
GDWDVHPDUHVSHFWLYDEDL[DGHDPEDVSDUWHV(PGHMXQKRGHRVDOGRHPDEHUWRVRPDYD
5 PLOK}HV ILJXUDQGR D &RPSDQKLD FRPR GHYHGRUD GHVWH VDOGR 2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP
TXH WRGRV RV VDOGRV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV VHMDP DQDOLVDGRV H TXLWDGRV UHVSHLWDQGR RV
YHQFLPHQWRVGRVWtWXORVTXHIRUDPJHUDGRVQDRSHUDomRSDUDDDSUHVHQWDomROtTXLGDGRVVHXVDWLYRV
HSDVVLYRV$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDQDOLVRXRVSRQWRVOHYDQWDGRVSHODHTXLSHGHDXGLWRULDH
HPFRQMXQWRFRPRVHWRUILQDQFHLURHIHWXRXXPDSURJUDPDomRGHTXLWDomRGRVVDOGRVDEHUWRVHQWUH
SDUWHVUHODFLRQDGDVDWpRILPGHVWHH[HUFtFLRVRFLDO
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
2 DFLRQLVWD FRQWURODGRU GD &RPSDQKLD SUHWHQGH RXWRUJDU j &RPSDQKLD RSomR GH FRPSUD SDUD
DTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVSHORSUD]RGHDWpXPDQRSHORUHVSHFWLYRYDORU
SDWULPRQLDOGHGHWHUPLQDGDVHPSUHVDVSRUHOHGHWLGDVGLUHWDHRXLQGLUHWDPHQWHQDTXDOLGDGHGH
FRQWURODGRUHSULQFLSDOTXRWLVWDTXDLVVHMDP0DWHXV(OHWU{QLFD/WGD,QG~VWULD%ODQFR/WGD,QYLFWD
3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV/WGDH0DWHXV/RFDo}HVH(PSUHHQGLPHQWRV/WGD$&RPSDQKLDFHOHEURX
RSHUDo}HVFRPHUFLDLVUHFRUUHQWHVFRPWDLVHPSUHVDVTXHVmRSDUWHVUHODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD$
GHFLVmRVREUHRH[HUFtFLRGDRSomRGHFRPSUDGDVSDUWLFLSDo}HVQHVWDVHPSUHVDVGHWLGDVSRUQRVVR
DFLRQLVWD FRQWURODGRU VHUi VXEPHWLGD j GHOLEHUDomR H DSURYDomR GRV PHPEURV LQGHSHQGHQWHV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

30/06/2020

Tipo de capital

13/08/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

0,00

1.863.829.196,00

Capital Integralizado

1.863.829.196,00

Capital Subscrito

1.863.829.196,00

Capital Emitido

Capital Autorizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Não aplicável

Não aplicável

Prazo de integralização

1.863.829.196

1.863.829.196

1.863.829.196

600.000.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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1.863.829.196

1.863.829.196

1.863.829.196

600.000.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 2

752

Subscrição
particular
886.106.218

Ordinárias
(Unidades)

Subscrição
particular
66.521.940

Moeda corrente nacional

66.521.940,00

Forma de integralização

30/06/2020

Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

30/06/2020

Moeda corrente nacional

886.106.218,00

Tipo de
aumento

Forma de integralização

30/06/2020

Valor total emissão
(Reais)

Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

30/06/2020

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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0

0

Preferênciais
(Unidades)

66.521.940

886.106.218

0,03701200

0,97245962

1,00

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 2
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve bonificação, desdobramento ou grupamento
de ações da Companhia.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve redução do capital social da Companhia.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior
a 0,1% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância
destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para
contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O pagamento
do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da
lei.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.

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

Competência privativa da Assembleia Geral da Companhia para deliberação que altera os
dispositivos do Estatuto Social.

Outras características
relevantes

A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da
B3. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente
será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) realizada
dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento de registro
de companhia aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de aprovação em
assembleia geral. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria
dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na assembleia geral, conforme
disposto no Regulamento do Novo Mercado. A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de
avaliação, na forma estabelecida pela legislação societária. Além disso, os acionistas titulares de
mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a
saída do segmento sem efetuar a venda das ações.
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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
  'HVFULomR GH HYHQWXDLV UHJUDV HVWDWXWiULDV TXH OLPLWHP R GLUHLWR GH YRWR GH
DFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
&RP UHODomR j UHJUD HVWDWXWiULD TXH RV REULJXHP D UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD R (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLDGHWHUPLQDTXHDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLR
GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE D
FRQGLomRGHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
WHQGR SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV
REVHUYDQGR DV FRQGLo}HV H RV SUD]RV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H QD UHJXODPHQWDomR HP YLJRU H QR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GH IRUPD D OKHV DVVHJXUDU WUDWDPHQWR LJXDOLWiULR jTXHOH GDGR DR
DOLHQDQWH
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
'HVFULomRGHH[FHo}HVHFOiXVXODVVXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
2 (VWDWXWR 6RFLDO QmR HVWDEHOHFH H[FHo}HV DR H[HUFtFLR GH GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX SROtWLFRV GRV
DFLRQLVWDV7RGDYLDRVDFLRQLVWDVWHUmRVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVHGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFDVRQmRFXPSUDPREULJDomRLPSRVWDSHODOHLRXSHOR
HVWDWXWRFHVVDQGRDVXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRDUWLJR
SDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSRGHHVWDUVXMHLWRDSUD]R
GHFDGHQFLDOHVWDEHOHFLGRSHOR(VWDWXWR6RFLDOHQmRLQIHULRUDWULQWDGLDV
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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 da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações

Data de emissão

10/01/2017

Data de vencimento

10/01/2025

Quantidade
(Unidades)

100.000.000

Valor total
(Reais)

100.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

65.847.960,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 dias corridos
de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto na Instrução CVM
476, e entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, realizar o resgate
antecipado total ou parcial das debêntures, mediante o pagamento do prêmio incidente
sobre o valor do resgate antecipado facultativo, com o consequente cancelamento de
tais debêntures.
Observadas as exceções previstas na Escritura de Emissão, o resgate antecipado das
debêntures será realizado pelo valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário,
acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis, a partir da primeira data de
integralização ou da última respectiva data de pagamento da remuneração, conforme o
caso, até a data do efetivo resgate das Debêntures.

Características dos valores
mobiliários de dívida

(i) Espécie: garantia real, com garantia fidejussória adicional
(ii) Remuneração: 100% DI + 3,30% a.a. (1ª série) e 100% DI + 3,10% a.a. (2ª série)
(iii) Vigência: Prazo de 8 (oito) anos contados da data de emissão, vencendo em 10 de
janeiro de 2024.
(iv) Pagamento da Remuneração: Trimestral, a partir de 10/04/2019, vencendo em
10/01/2025.
(v) Amortização: Trimestral, a partir de 10/04/2018, vencendo em 10/01/2025.
(vi) Restrições impostas ao Emissor: Não há restrições.
(vii) Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

A Escritura de Emissão poderá ser aditada, desde que tais aditamentos sejam
formalizados por escrito, com assinatura da Companhia, dos fiadores e do Agente
Fiduciário, arquivados na JUCEMA e averbados nos cartórios de registro de títulos e
documentos competentes, após prévia aprovação dos Debenturistas, conforme
aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a integralização das Debêntures
serão destinados à ampliação do centro de distribuição de Davinópolis, Estado do
Maranhão, para depósito de mercadorias, na implantação de um centro de distribuição
específico para rios e congelados e na implantação de uma nova loja no Bairro do
Renascença, em São Luís, Estado do Maranhão.
Vencimento antecipado: A emissão possui hipóteses de vencimento antecipado, tais
como: (i) pedido de falência e autofalência; (ii) não pagamento das obrigações
pecuniárias previstas na escritura de emissão; (iii) alteração do controle acionário, direto
ou indireto, da Companhia; (iv) redução do capital social da Companhia; e (v)
reorganização societária, exceto se dentro do grupo econômico.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor mobiliári 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da E
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Data de emissão

14/11/2018

Data de vencimento

14/11/2026

Quantidade
(Unidades)

200.000.000

Valor total
(Reais)

200.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

191.452.200,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 dias corridos
de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto na Instrução CVM
476, e entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a qualquer momento, a seu exclusivo critério, realizar o resgate
antecipado total ou parcial das debêntures, mediante o pagamento do prêmio incidente
sobre o valor do resgate antecipado facultativo, com o consequente cancelamento de
tais debêntures.
Observadas as exceções previstas na Escritura de Emissão, o resgate antecipado das
debêntures será realizado pelo valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário,
acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis, a partir da primeira data de
integralização ou da última respectiva data de pagamento da remuneração, conforme o
caso, até a data do efetivo resgate das Debêntures.

Características dos valores
mobiliários de dívida

(i) Espécie: garantia real, com garantia fidejussória adicional
(ii) Remuneração: 100% DI + 2,35% a.a. (1ª série) e 100% DI + 2,18% a.a. (2ª série)
(iii) Vigência: Prazo de 8 (oito) anos contados da data de emissão, vencendo em 14 de
novembro de 2026.
(iv) Pagamento da Remuneração: Trimestral, a partir de 14/02/2019, vencendo em
14/10/2026.
(v) Amortização: Mensal, a partir de 14/12/2020, vencendo em 14/10/2026.
(vi) Restrições impostas ao Emissor: Não há restrições.
(vii) Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

A Escritura de Emissão poderá ser aditada, desde que tais aditamentos sejam
formalizados por escrito, com assinatura da Companhia, dos fiadores e do Agente
Fiduciário, arquivados na JUCEMA e averbados nos cartórios de registro de títulos e
documentos competentes, após prévia aprovação dos Debenturistas, conforme
aplicável.

Outras características
relevantes

Destinação de Recursos: Os recursos obtidos com a integralização das Debêntures
serão destinados ao resgate antecipado da 1ª Emissão de Debêntures, na implantação
de uma nova loja na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, uma nova loja em São
Luís ou Belém ou Teresina.
Vencimento antecipado: A emissão possui hipóteses de vencimento antecipado, tais
como: (i) pedido de falência e autofalência; (ii) não pagamento das obrigações
pecuniárias previstas na escritura de emissão; (iii) alteração do controle acionário, direto
ou indireto, da Companhia; (iv) redução do capital social da Companhia; e (v)
reorganização societária, exceto se dentro do grupo econômico.
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Debêntures

Valor Mobiliário

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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Pessoas Físicas
0

Pessoas Jurídicas
0
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj%
8PD YH] FRQFHGLGR R UHJLVWUR DV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD VHUmR DGPLWLGDV j
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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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 possui 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:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
emissor
Distribuição Pública das Debêntures da 2ª Emissão
Em 10 de janeiro de 2017, a Companhia realizou a distribuição pública com esforços restritos, nos
termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, da 2ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em um valor global total de R$ 100.000.000,00 da Companhia (“Oferta Restrita”). Foram
emitidas 100.000.000 debêntures (“Debêntures”), todas com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um
real) na respectiva data de emissão. As Debêntures terão vencimento final em 10 de janeiro de 2025.
O valor nominal unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente, incidindo juros
remuneratórios equivalentes: (i) para a primeira série de 100% (cento por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”
(“DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM, somados a 3,30% de juros
ao ano; (ii) para a segunda série de 100% DI, somados a 3,10% de juros ao ano. A Oferta Restrita
foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reuniões realizadas em 26 de
dezembro de 2016. Os recursos obtidos com a integralização das Debêntures serão destinados à
ampliação do centro de distribuição de Davinópolis, Estado do Maranhão, para depósito de
mercadorias, na implantação de um centro de distribuição específico para rios e congelados e na
implantação de uma nova loja no Bairro do Renascença, em São Luís, Estado do Maranhão.
Distribuição Pública das Debêntures da 3ª Emissão
Em 14 de novembro de 2018, a Companhia realizou a distribuição pública com esforços restritos, nos
termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, da 3ª emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória
adicional, em um valor global total de R$ 200.000.000,00 da Companhia (“Oferta Restrita”). Foram
emitidas 200.000.000 debêntures (“Debêntures”), todas com valor nominal unitário de R$ 1,00 na
respectiva data de emissão. As Debêntures terão vencimento final em 14 de janeiro de 2026. O valor
nominal unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente, incidindo juros remuneratórios
equivalentes: (i) para a primeira série de 100% (cento por cento) da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo” (“DI”), expressas
na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento Cetip UTVM, somados a 2,35% de juros ao ano; (ii) para a segunda
série de 100% DI, somados a 2,18% de juros ao ano. A Oferta Restrita foi aprovada pelo Conselho
de Administração da Companhia, em reuniões realizadas em 05 de novembro de 2018. Os recursos
obtidos com a integralização das Debêntures serão destinados ao resgate antecipado da 1ª Emissão
de Debêntures, na implantação de uma nova loja na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, uma
nova loja em São Luís ou Belém ou Teresina.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV
D 

&RPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

6HJXQGD(PLVVmRGH'HErQWXUHV
2VUHFXUVRVREWLGRVFRPDLQWHJUDOL]DomRGDV'HErQWXUHVVHUmRGHVWLQDGRVjDPSOLDomRGRFHQWURGH
GLVWULEXLomRGH'DYLQySROLV(VWDGRGR0DUDQKmRSDUDGHSyVLWRGHPHUFDGRULDVQDLPSODQWDomRGH
XPFHQWURGHGLVWULEXLomRHVSHFtILFRSDUDULRVHFRQJHODGRVHQDLPSODQWDomRGHXPDQRYDORMDQR
%DLUURGR5HQDVFHQoDHP6mR/XtV(VWDGRGR0DUDQKmR
7HUFHLUD(PLVVmRGH'HErQWXUHV
2VUHFXUVRVREWLGRVFRPDLQWHJUDOL]DomRGDV'HErQWXUHVVHUmRGHVWLQDGRVDRUHVJDWHDQWHFLSDGRGD
(PLVVmRGH'HErQWXUHVQDLPSODQWDomRGHXPDQRYDORMDQDFLGDGHGH,PSHUDWUL](VWDGRGR
0DUDQKmRXPDQRYDORMDHP6mR/XtVRX%HOpPRX7HUHVLQD
E 

6HKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDV

GHDSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR
1mR KRXYH TXDOTXHU GHVYLR UHOHYDQWH HQWUH D DSOLFDomR HIHWLYD GRV UHFXUVRV H DV SURSRVWDV GH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVGRFXPHQWRVGDRIHUWD
F 

&DVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHTXDOTXHUGHVYLR
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HV
GHHPLVVmRGHWHUFHLURV
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURVGHVGHDGDWDGHVXDFRQVWLWXLomR
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Em 24 de fevereiro de 2020, foi celebrado o “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 212ª
Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.” entre a
True Securitizadora S.A. e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com
vistas a emitir Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Os CRI, por sua vez, são lastreados em recebíveis imobiliários cedidos pela Tocantins Participações e
Empreendimentos Ltda. Nesse sentido, apresentamos abaixo algumas das principais características
acerca do CRI:
Valor mobiliário
Identificação
mobiliário

Certificado de Recebíveis Imobiliários
do

valor

Certificado de Recebíveis Imobiliários da 212ª série da 1ª
emissão da True Securitizadora S.A.

Quantidade de CRI

200.000

Valor Nominal Unitário

R$1.000,00

Valor Global da Série

R$200.000.000,00

Remuneração

DI+4,70% a.a.

Data de emissão

17/02/2020

Data de vencimento

16/02/2032
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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 sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.

770

PÁGINA: 330 de 340

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO MATEUS S.A.

Versão : 2

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários em tesouraria.
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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

13/08/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

O acionista controlador, os administradores, os conselheiros fiscais, os membros de quaisquer
órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
ou, ainda, os empregados e demais colaboradores da Companhia, do acionista controlador ou
das sociedades controladas ou coligadas que, em decorrência de seu cargo, função ou posição
na Companhia, no acionista controlador ou nas sociedades controladas ou coligadas, possam ter
conhecimento ou acesso a qualquer informação privilegiada (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação tem como propósito estabelecer regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta e padrões de
negociação de valores mobiliários de emissão da companhia, bem como evitar o uso inadequado de informações privilegiadas, nos
termos da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”).
A Política de Negociação está disponibilizada para consulta eletronicamente pelos sites: (i) da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br). Neste website, acessar, na página inicial, em acesso rápido, “Consulta – Companhias – Demonstrações, ITR, DFP,
DF, Balanço, Fato Relevante” e digitar “Grupo Mateus” no campo disponível; (ii) da Companhia (www.ri.grupomateus.com.br); bem como
fisicamente na sede social da Companhia, localizada na Avenida Daniel de La Touche, nº 73, Loja 03, bairro Cohama, cidade de São
Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.074-115.
Períodos de vedação e descrição
Pendência de Divulgação de Fato Relevante: É vedada a negociação de valores mobiliários por
dos procedimentos de fiscalização Pessoa Vinculada que possa ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia até
que ela a divulgue ao mercado na forma de ato/fato relevante, conforme a Política. Também se
aplica quando estiver em curso aquisição ou alienação de valores mobiliários pela Companhia,
sociedades controladas, sociedades coligadas, sociedade sob controle comum; ou houver sido
outorgada opção ou mandato para isso; e quando existir a intenção de promover incorporação,
cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
Após Divulgação de Ato/Fato Relevante: Nesses casos, mesmo após a divulgação de ato/fato
relevante, prevalecerá a proibição de negociação se ela puder interferir nas condições dos
negócios com valores mobiliários, acarretando dano à Companhia/acionistas. Tal restrição deve
ser informada pelo DRI.
Período Anterior à Divulgação de ITR, DFP e Distribuição de Resultados: Pessoas Vinculadas não
poderão negociar valores mobiliários no período de 15 dias anterior à divulgação/publicação das
informações trimestrais e demonstrações financeiras padronizadas. Tais restrições não se aplicam
na hipótese de plano de investimento que atenda aos requisitos aplicáveis. Pessoas Vinculadas
também não podem negociar valores mobiliários em período determinado pelo DRI, desde a
decisão de aumentar o capital social, distribuir resultados, bonificações em ações ou seus
derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios.
Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da Companhia: O
Conselho não poderá aprovar programa de recompra enquanto não forem divulgadas ao público
informações sobre a celebração de acordo ou contrato para a transferência do controle acionário;
outorga de opção ou mandato para o fim de transferência de do controle; ou existência de
intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária que envolva a Companhia. Caso após a aprovação de programa de recompra ocorra
fato que se enquadre em qualquer das 3 hipóteses acima, a Companhia suspenderá
imediatamente as operações com seus valores mobiliários até a divulgação do respectivo ato/fato
relevante.
Ex-Administradores: Os ex-administradores que se afastarem da administração antes da
divulgação pública de ato/fato relevante relativo a negócio/fato iniciado durante seu período de
gestão não poderão negociar valores mobiliários pelo prazo de 6 meses ou até que tal ato/fato
relevante tenha sido divulgado, o que ocorrer por último, observado o disposto abaixo. Se a
negociação com os valores mobiliários, mesmo após a divulgação do ato/fato relevante, puder
interferir nas condições dos referidos negócios em prejuízo da Companhia/de seus acionistas, os
ex-administradores não poderão negociar valores mobiliários pelo prazo mínimo de 6 meses após
seu afastamento, devendo tal restrição adicional ser informada pelo DRI.
Vedações Adicionais: As vedações também se aplicam às negociações realizadas direta ou
indiretamente por Pessoas Vinculadas caso estas negociações se deem por intermédio de
pessoas ligadas; terceiros com quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira ou
de negócio fiduciário; ou qualquer pessoa que tenha tido conhecimento de informação
privilegiada, por meio de Pessoa Vinculada, sabendo que ainda não foi divulgada ao mercado.
Não são consideradas negociações indiretas e não estão sujeitas à vedação, as negociações
realizadas por fundos e/ou clubes de investimento de que sejam cotistas as pessoas acima,
desde que não sejam exclusivos; e as decisões de negociação do administrador do fundo e/ou
clube de investimento não possam de qualquer forma ser influenciadas por seus cotistas.
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Divulgação de Informações
  'HVFULomR GDV QRUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
$GRWDPRVXPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVDSURYDGD
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  FRQIRUPH H[LJLGR SHOD
,QVWUXomR&90Q ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomR´ FXMDVUHJUDVGHYHPVHUUHVSHLWDGDV
SRUWRGDVDV3HVVRDV9LQFXODGDV FRQIRUPHGHILQLGRDVHJXLU 
3DUD ILQV GH QRVVD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR ³3HVVRDV 9LQFXODGDV´ VLJQLILFD QyV QRVVD
'LUHWRULDRVPHPEURVGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RQVHOKR)LVFDO VHLQVWDODGR QRVVRV
IXQFLRQiULRVFRPDFHVVRD,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDV FRQIRUPHGHILQLGRDVHJXLU HDOpPGLVVRRV
PHPEURVGHTXDOTXHUXPGHQRVVRV&RPLWrVRXGHRXWURVyUJmRVHVWDWXWiULRVTXHSRVVDPVHUFULDGRV
FRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVHWDPEpPTXDOTXHUSHVVRDTXHGHYLGRjVXDIXQomRRXSRVLomR
HPQRVVDVVXEVLGLiULDVWHQKDDGHULGRH[SUHVVDPHQWHDR7HUPRGH$GHVmRSHUWLQHQWHHTXHSRVVD
WHUFRQKHFLPHQWRGHQRVVDV,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDV ³3HVVRDV9LQFXODGDV´ 
'HDFRUGRFRPDVQRUPDVGD&90HFRPDQRVVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRpFRQVLGHUDGR
)DWR5HOHYDQWHTXDOTXHUGHFLVmRGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGHOLEHUDomRGDDVVHPEOHLDJHUDORXGRV
QRVVRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRRXTXDOTXHURXWURDWRRXIDWRGHQDWXUH]DSROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD
WpFQLFD QHJRFLDO RX HFRQ{PLFRILQDQFHLUD TXH WHQKD RFRUULGR RX HVWHMD UHODFLRQDGR DRV QRVVRV
QHJyFLRVHSRVVDLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHOQD D FRWDomRGRVQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVRXD
HOHV UHIHUHQFLDGRV RX E  GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH FRPSUDU YHQGHU RX PDQWHU HVVHV YDORUHV
PRELOLiULRV RX F  GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH H[HUFHU TXDLVTXHU GLUHLWRV LQHUHQWHV j FRQGLomR GH
WLWXODUGRVQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV ³)DWR5HOHYDQWH´ 
$V3HVVRDV9LQFXODGDVFRPDFHVVRD)DWRV5HOHYDQWHVVHUmRUHVSRQViYHLVSHODFRPXQLFDomRGHVVDV
LQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDHGHYHUmRYHULILFDUVHDSyVD
FRPXQLFDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVWRPRXDVPHGLGDVSUHYLVWDVQHVWD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV
6HDV3HVVRDV9LQFXODGDVYHULILFDUHPDRPLVVmRSRUSDUWHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
GD&RPSDQKLDHPFXPSULUFRPVHXGHYHUGHFRPXQLFDUHGLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHHGHVGHTXHD
FRQILGHQFLDOLGDGHUHODWLYDDWDO)DWR5HOHYDQWHQmRWHQKDVLGRGHWHUPLQDGDSRUXPDH[FHomRjSROtWLFD
GH GLYXOJDomR SUHYLVWD QD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomRHVVDV 3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHUmR
FRPXQLFDULPHGLDWDPHQWHR)DWR5HOHYDQWHj&90DILPGHVHH[LPLUHPGDUHVSRQVDELOLGDGHLPSRVWD
DHOHVSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODHVVHVFDVRV
6HPSUHTXHD&90RXTXDOTXHUHQWLGDGHGRPHUFDGRH[LJLUGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HVFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV j FRPXQLFDomR H GLYXOJDomR GH )DWR 5HOHYDQWH RX FDVR KDMD XPD
RVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRRXQRYROXPHGHQHJRFLDomRGRVQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVRX
DHOHVUHIHUHQFLDGRVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiLQTXLULUDVSHVVRDVFRPDFHVVR
DLQIRUPDo}HVVREUHR)DWR5HOHYDQWHDILPGHYHULILFDUVHHVVDVSHVVRDVWLYHUDPFRQKHFLPHQWRGH
LQIRUPDo}HVTXHGHYDPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
1RVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHRXWURVIXQFLRQiULRVTXHSRGHUmRVHULQTXLULGRVFRQIRUPHSUHYLVWRDFLPD
GHYHUmRUHVSRQGHULPHGLDWDPHQWHjVROLFLWDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV6HQmRIRU
SRVVtYHOHQWUDUHPFRQWDWRFRPR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQRPHVPRGLDHPTXHRV
DGPLQLVWUDGRUHVRXIXQFLRQiULRVILFDUHPFLHQWHVGDH[LJrQFLDGD&90RXGDVHQWLGDGHVGRPHUFDGR
ILQDQFHLUR RV DGPLQLVWUDGRUHV RX IXQFLRQiULRV HP TXHVWmR GHYHUmR HQYLDU XP HPDLO FRP DV
LQIRUPDo}HVHHVFODUHFLPHQWRVSDUDUL#JUXSRPDWHXVFRPEU
&DVR VHMD H[FHSFLRQDOPHQWH LPSHUDWLYR TXH D GLYXOJDomR GH XP )DWR 5HOHYDQWH RFRUUD GXUDQWH R
KRUiULRGHQHJRFLDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiPHGLDQWHFRPXQLFDomRGHWDO
)DWR 5HOHYDQWH VROLFLWDU VHPSUH VLPXOWDQHDPHQWH jV HQWLGDGHV GH PHUFDGR EUDVLOHLUDV H
HVWUDQJHLUDV D VXVSHQVmR GD QHJRFLDomR GRV QRVVRV YDORUHV PRELOLiULRV RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV
GXUDQWHRWHPSRQHFHVViULRSDUDFRQFOXLUDGLVVHPLQDomRDGHTXDGDGHVVDVLQIRUPDo}HV2'LUHWRU
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Divulgação de Informações
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi FRPSURYDU MXQWR jV HQWLGDGHV GH PHUFDGR EUDVLOHLUDV TXH D
VXVSHQVmRGHQHJRFLDomRVROLFLWDGDWDPEpPRFRUUHXQDVHQWLGDGHVGHPHUFDGRHVWUDQJHLUDV
$VSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGHVWD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQFRQWUDPVHGHVFULWDVQRLWHP
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
'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

ÏUJmRUHVSRQViYHOSHOD
DSURYDomR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'DWDDSURYDomR



&DUJRHRXIXQomR

3ULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVHORFDLV
GHFRQVXOWD

2V $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV RV $GPLQLVWUDGRUHV RV &RQVHOKHLURV )LVFDLV RV
$VVRFLDGRVFRP$FHVVRD,QIRUPDomR3ULYLOHJLDGDRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVRV
FRQVXOWRUHVHSURILVVLRQDLVGHLQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR
TXHSRVVDPWHUFRQKHFLPHQWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHVDEHQGRTXHVHWUDWDGH
LQIRUPDomR DLQGD QmR GLYXOJDGD DR PHUFDGR RX DLQGD PHPEURV GH TXDLVTXHU
yUJmRVGD&RPSDQKLDFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomR
HVWDWXWiULDDV6RFLHGDGHV&RQWURODGDVHDVSHVVRDVTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJR
IXQomR RX SRVLomR QR $FLRQLVWD &RQWURODGRU RX QDV 6RFLHGDGHV &RQWURODGDV RX
&ROLJDGDV SRVVDP WHU FRQKHFLPHQWR GH ,QIRUPDomR 3ULYLOHJLDGD VREUH D
&RPSDQKLDHTXHWHQKDILUPDGRR7HUPRGH$GHVmR ³3HVVRDV9LQFXODGDV´ 
$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRWHPFRPRSURSyVLWRHVWDEHOHFHUUHJUDVSDUDDVVHJXUDUD
REVHUYkQFLD GH SUiWLFDV GH ERD FRQGXWD H SDGU}HV GH QHJRFLDomR GH YDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD FRPSDQKLD EHP FRPR HYLWDU R XVR LQDGHTXDGR GH
LQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVQRVWHUPRVGD,QVWUXomRGD&90QGHGHMDQHLUR
GHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR&90´ 
$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRHVWiGLVSRQLELOL]DGDSDUDFRQVXOWDHOHWURQLFDPHQWHSHORV
VLWHV L  GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU  1HVWH ZHEVLWH
DFHVVDU QD SiJLQD LQLFLDO HP DFHVVR UiSLGR ³&RQVXOWD ± &RPSDQKLDV ±
'HPRQVWUDo}HV,75')3')%DODQoR)DWR5HOHYDQWH´HGLJLWDU³*UXSR0DWHXV´
QRFDPSRGLVSRQtYHO LL GD&RPSDQKLD ZZZULJUXSRPDWHXVFRPEU EHPFRPR
ILVLFDPHQWH QD VHGH VRFLDO GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD QD $YHQLGD 'DQLHO GH /D
7RXFKHQ/RMDEDLUUR&RKDPDFLGDGHGH6mR/XtV(VWDGRGR0DUDQKmR
&(3

3HUtRGRVGHYHGDomRHGHVFULomR
GRVSURFHGLPHQWRVGH
ILVFDOL]DomR


3HQGrQFLD GH 'LYXOJDomR GH )DWR 5HOHYDQWH e YHGDGD D QHJRFLDomR GH
YDORUHV PRELOLiULRV SRU 3HVVRD 9LQFXODGD TXH SRVVD WHU FRQKHFLPHQWR GH
LQIRUPDomRSULYLOHJLDGDVREUHD&RPSDQKLDDWpTXHHODDGLYXOJXHDRPHUFDGRQD
IRUPDGHDWRIDWRUHOHYDQWHFRQIRUPHD3ROtWLFD7DPEpPVHDSOLFDTXDQGRHVWLYHU
HP FXUVR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV SHOD &RPSDQKLD
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVVRFLHGDGHVFROLJDGDVVRFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXPRX
KRXYHUVLGRRXWRUJDGDRSomRRXPDQGDWRSDUDLVVRHTXDQGRH[LVWLUDLQWHQomR
GH SURPRYHU LQFRUSRUDomR FLVmR WRWDOSDUFLDO IXVmR WUDQVIRUPDomR RX
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD&RPSDQKLD
$SyV 'LYXOJDomR GH $WR)DWR 5HOHYDQWH 1HVVHV FDVRV PHVPR DSyV D
GLYXOJDomR GH DWRIDWR UHOHYDQWH SUHYDOHFHUi D SURLELomR GH QHJRFLDomR VH HOD
SXGHULQWHUIHULUQDVFRQGLo}HVGRVQHJyFLRVFRPYDORUHVPRELOLiULRVDFDUUHWDQGR
GDQRj&RPSDQKLDDFLRQLVWDV7DOUHVWULomRGHYHVHULQIRUPDGDSHOR'5,
3HUtRGR$QWHULRUj'LYXOJDomRGH,75')3H'LVWULEXLomRGH5HVXOWDGRV
3HVVRDV 9LQFXODGDV QmR SRGHUmR QHJRFLDU YDORUHV PRELOLiULRV QR SHUtRGR GH 
GLDVDQWHULRUjGLYXOJDomRSXEOLFDomRGDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVHGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSDGURQL]DGDV7DLVUHVWULo}HVQmRVHDSOLFDPQDKLSyWHVHGHSODQRGH
LQYHVWLPHQWR TXH DWHQGD DRV UHTXLVLWRV DSOLFiYHLV 3HVVRDV 9LQFXODGDV WDPEpP
QmRSRGHPQHJRFLDUYDORUHVPRELOLiULRVHPSHUtRGRGHWHUPLQDGRSHOR'5,GHVGH
DGHFLVmRGHDXPHQWDURFDSLWDOVRFLDOGLVWULEXLUUHVXOWDGRVERQLILFDo}HVHPDo}HV
RX VHXV GHULYDWLYRV RX DSURYDU GHVGREUDPHQWR H D SXEOLFDomR GRV UHVSHFWLYRV
HGLWDLVRXDQ~QFLRV
'HOLEHUDomR5HODWLYDj$TXLVLomRRXj$OLHQDomRGH$o}HVGH(PLVVmRGD
&RPSDQKLD2 &RQVHOKRQmRSRGHUiDSURYDUSURJUDPDGHUHFRPSUDHQTXDQWR
QmR IRUHP GLYXOJDGDV DR S~EOLFR LQIRUPDo}HV VREUH D FHOHEUDomR GH DFRUGR RX
FRQWUDWRSDUDDWUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHDFLRQiULRRXWRUJDGHRSomRRXPDQGDWR
SDUDRILPGHWUDQVIHUrQFLDGHGRFRQWUROHRXH[LVWrQFLDGHLQWHQomRGHSURPRYHU
LQFRUSRUDomRFLVmRWRWDOSDUFLDOIXVmRWUDQVIRUPDomRRXUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
TXH HQYROYD D &RPSDQKLD &DVR DSyV D DSURYDomR GH SURJUDPD GH UHFRPSUD
RFRUUD IDWR TXH VH HQTXDGUH HP TXDOTXHU GDV  KLSyWHVHV DFLPDD &RPSDQKLD
VXVSHQGHUi LPHGLDWDPHQWH DV RSHUDo}HV FRP VHXV YDORUHV PRELOLiULRV DWp D
GLYXOJDomRGRUHVSHFWLYRDWRIDWRUHOHYDQWH
([$GPLQLVWUDGRUHV2VH[DGPLQLVWUDGRUHVTXHVHDIDVWDUHPGDDGPLQLVWUDomR
DQWHVGDGLYXOJDomRS~EOLFDGHDWRIDWRUHOHYDQWHUHODWLYRDQHJyFLRIDWRLQLFLDGR
GXUDQWHVHXSHUtRGRGHJHVWmRQmRSRGHUmRQHJRFLDUYDORUHVPRELOLiULRVSHORSUD]R
GHPHVHVRXDWpTXHWDODWRIDWRUHOHYDQWHWHQKDVLGRGLYXOJDGRRTXHRFRUUHU
SRU ~OWLPR REVHUYDGR R GLVSRVWR DEDL[R 6H D QHJRFLDomR FRP RV YDORUHV
PRELOLiULRVPHVPRDSyVDGLYXOJDomRGRDWRIDWRUHOHYDQWHSXGHULQWHUIHULUQDV
FRQGLo}HVGRVUHIHULGRVQHJyFLRVHPSUHMXt]RGD&RPSDQKLDGHVHXVDFLRQLVWDV
RVH[DGPLQLVWUDGRUHVQmRSRGHUmRQHJRFLDUYDORUHVPRELOLiULRVSHORSUD]RPtQLPR
GHPHVHVDSyVVHXDIDVWDPHQWRGHYHQGRWDOUHVWULomRDGLFLRQDOVHULQIRUPDGD
SHOR'5,
9HGDo}HV $GLFLRQDLV $V YHGDo}HV WDPEpP VH DSOLFDP jV QHJRFLDo}HV
UHDOL]DGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRU3HVVRDV9LQFXODGDVFDVRHVWDVQHJRFLDo}HV
VHGHHPSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDVOLJDGDVWHUFHLURVFRPTXHPWLYHUHPFHOHEUDGR
FRQWUDWRGHDGPLQLVWUDomRGHFDUWHLUDRXGHQHJyFLRILGXFLiULRRXTXDOTXHUSHVVRD
TXH WHQKD WLGR FRQKHFLPHQWR GH LQIRUPDomR SULYLOHJLDGD SRU PHLR GH 3HVVRD
9LQFXODGDVDEHQGRTXHDLQGDQmRIRLGLYXOJDGDDRPHUFDGR1mRVmRFRQVLGHUDGDV
QHJRFLDo}HVLQGLUHWDVHQmRHVWmRVXMHLWDVjYHGDomRDVQHJRFLDo}HVUHDOL]DGDV
SRUIXQGRVHRXFOXEHVGHLQYHVWLPHQWRGHTXHVHMDPFRWLVWDVDVSHVVRDVDFLPD
GHVGHTXHQmRVHMDPH[FOXVLYRVHDVGHFLV}HVGHQHJRFLDomRGRDGPLQLVWUDGRUGR
IXQGRHRXFOXEHGHLQYHVWLPHQWRQmRSRVVDPGHTXDOTXHUIRUPDVHULQIOXHQFLDGDV
SRUVHXVFRWLVWDV
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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]DomRGDSROtWLFDGH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDpR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHPTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDV
QRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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