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

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

ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 60.537.263/0001-66 | NIRE 35.300.370.406
Companhia em fase de registro perante a CVM na categoria “A”
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 3, 3º andar
CEP 04543-000, São Paulo, SP
28.600.000 Ações
Valor Total da Oferta: R$336.050.000,00
Código ISIN das Ações “BRALPKACNOR9”
Código de negociação das Ações na B3: “ALPK3”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto).
A ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (“Companhia”), e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos
Líquidos” na página 43 deste Prospecto (em conjunto, “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de, inicialmente, 28.600.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo
definidos) (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de até 1.234.430 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores exclusivamente em caso de colocação das Ações Adicionais (conforme abaixo definido), nas quantidades indicadas na
seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 43 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários atualmente vigente (“Código ANBIMA”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil sob coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e do BB-Banco de Investimento S.A. (“BB
Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta,
exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc. e pelo Banco do Brasil Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação
Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933,
conforme alterado (“Securities Act”) editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos
termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio
de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido), poderá, a
critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 5.720.000 ações ordinárias, sendo
(i) 4.485.570 novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) 1.234.430 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em
até 4.290.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme
definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a
decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as
Ações do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto,
exceto no caso de eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto
a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por
volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será
aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação......................................................................................................................................................................................
Oferta Primária ......................................................................................................................................................................................
Oferta Secundária .................................................................................................................................................................................
Total Oferta ..........................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

11,75
336.050.000,00
0,00
336.050.000,00

Comissões (R$)(1)(2)(4)
0,46
13.105.950,00
0,00
13.105.950,00

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)
11,29
322.944.050,00
0,00
322.944.050,00

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser
fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Sem dedução das comissões, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”,
constante na página 43 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, bem como a reforma e consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do
Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 18
de março de 2020, sob o nº 151.350/20-6 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comercial” em 18 de abril de 2020.
A Faixa Indicativa foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de abril de 2020, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial”.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão dos registrso da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP no jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição (conforme
definido neste Prospecto).
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em [•] de [•] de 2020, sob o nº CVM/SRE/REM/2020/[•] e CVM/SRE/SEC/2020/[•], respectivamente.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da
Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 16 E 71, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA
CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
A data deste Prospecto Preliminar é 22 de abril de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Allpark” referem-se, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. e suas
subsidiárias na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 23 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o
contexto assim exigir.
Acionistas Controlador

Fundo de Investimento em Participações Maranello –
Multiestratégia.

Acionistas Vendedores

Armando Carmo Couri, Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz,
Guilherme Nunes Ribeiro, André Roberto Gomes Rossetto,
Jorge Marcos Soares de Novaes e Francisco Peltier de
Queiroz, 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.

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

1

Entidades

dos

Mercados

Bônus de Subscrição

Em 12 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração
aprovou a emissão de 462.017 Bônus de Subscrição. Cada
Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de
subscrever ação(ões) ordinária(s) de emissão da Companhia
em quantidade a ser determinada pela aplicação da fórmula
constante da ata, e, em qualquer caso, limitado a 10 ações
ordinárias de emissão da Companhia. O preço de emissão das
ações a serem subscritas em decorrência do exercício dos
Bônus de Subscrição é de R$100,00 pela totalidade das
4.620.170 ações ordinárias que podem ser subscritas em razão
do exercício da totalidade dos Bônus de Subscrição, devendo o
exercício de Bônus de Subscrição resultar no pagamento
proporcional à quantidade de ações ordinárias efetivamente
subscritas em razão de seu exercício. Os direitos conferidos
pelos Bônus de Subscrição poderão ser exercidos no período de
cinco dias úteis após a Data de Liquidação (inclusive). Os
direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição somente poderão
ser exercidos caso a Data de Liquidação ocorra até
10 de agosto de 2020 (inclusive), sendo certo que, caso a
liquidação física e financeira da Oferta não ocorra até tal data, os
titulares dos Bônus de Subscrição decaem do direito de
subscrever ações da Companhia em razão dos Bônus de
Subscrição. Os direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição
estão sujeitos à condição resolutiva de que o Preço por Ação
seja igual ou maior que o montante de R$10,32 acrescido de
quantia igual (a) à variação do IPCA calculada a partir de
30 de setembro de 2018 até a data de registro da Companhia
como emissor de valores mobiliários categoria A na CVM (sendo
que, caso o IPCA para o mês da data de tal registro ainda não
tenha sido divulgado, o índice do mês imediatamente anterior
deverá ser utilizado e calculado pro rata para suprir o índice
ainda não divulgado); mais (b) 4% ao ano, considerando
eventuais desdobramentos de ações e outros eventos
societários significativos, em ambos os casos, calculados pro
rata die, até a definição do Preço por Ação. No caso de
realização da condição resolutiva acima descrita, ficam extintos
os Bônus de Subscrição e todos os direitos por eles conferidos.
Apenas o acionista Riverside Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia subscreveu e integralizou 458.810
Bônus de Subscrição, de modo que tal acionista terá o direito de
subscrever, pelo preço de exercício total de R$99,31, até
4.588.100 ações ordinárias de emissão da Companhia, sujeito
aos
termos
e
condições
previstos
acima.
Em
20 de março de 2020, o Conselho de Administração homologou
a emissão dos Bônus de Subscrição e aprovou o cancelamento
de 3.207 Bônus de Subscrição, correspondentes às sobras dos
Bônus de Subscrição não subscritos e com relação aos quais,
durante o prazo de exercício do direito de preferência, não
houve solicitação de pedido de subscrição de sobras, de modo
que restam emitidos 458.810 Bônus de Subscrição. Para mais
informações, ver seção 18.5 do Formulário de Referência anexo
a este Prospecto. Com base no Preço por Ação de R$11,75,
que é o ponto médio da Faixa Indicativa, o Bônus de Subscrição
será extinto e, portanto, não exercido por Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia.
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CPF/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Allpark

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, de caráter não permanente.

Contrato de Participação
no Novo Mercado

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

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

FIP Maranello

Fundo de Investimento em Participações Maranello –
Multiestratégia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 560

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

Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

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

Prospecto Definitivo

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

Prospectos

O Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

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

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

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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Prospecto

Definitivo,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.,
sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 60.537.263/0001-66, com seus atos constitutivos registrados
na JUCESP sob o NIRE 35.300.370.406.

Registro na CVM

Em fase de registro como emissora de valores mobiliários
categoria “A” perante a CVM.

Sede

Localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 3,
3º andar, CEP 04543-000.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 3,
3º andar, CEP 04543-000. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Emilio Sanches Salgado Junior. O telefone
da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é
+55 (11) 2161-8099 e o seu endereço eletrônico é
ri@estapar.com.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para os
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018
e 2017.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“ALPK3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início, sujeito à conclusão da Oferta.

Jornais nos quais divulga
informações

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

Formulário de Referência

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

Website

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

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, aos Acionistas Vendedores,
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 68 deste Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente, nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 16 e 71,
respectivamente, deste Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem,
entre outras situações, as seguintes:
•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 71 e 16, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
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Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA
COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS,
EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM
EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR
PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS
FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU
DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES
RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO
DA COMPANHIA.
As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em
qualquer garantia de desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca
do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e,
ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DE NOSSAS INFORMAÇÕES. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE NÓS ESTÃO NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO, NOS TERMOS DO INCISO II DO § 3º, DO ARTIGO 40 DA INSTRUÇÃO CVM 400, QUE DEVEM
SER LIDOS ANTES DE ACEITAR A OFERTA. DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS
NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas
Ações. Antes de tomar sua decisão de investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente
todo este Prospecto e o anexo Formulário de Referência, incluindo as informações contidas nas seções “Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia”, “Fatores de Risco relativos à Oferta e às Ações”, nas páginas 16 e 71
deste Prospecto, bem como as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10.
Comentários dos Diretores”, respectivamente, do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, além de nossas
demonstrações financeiras anexas a este Prospecto. Salvo indicação em contrário, os termos “nós”, “nos”,
“nossos/nossas”, “Companhia” e “Estapar” referem-se à Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. e
suas controladas.
Somos uma Companhia de mobilidade urbana que nasceu a partir da operação de uma das maiores empresas de
estacionamentos do Brasil, segundo nossas estimativas. Somos líderes neste setor, operando aproximadamente
400 mil vagas em 684 operações localizadas em polos geradores de tráfego dos principais centros urbanos do
Brasil. Temos um modelo de negócios diversificado e com uma demanda estável de mercado, que combina
contratos de serviços asset-light com uma plataforma de alocação de capital orientada a contratos de longo prazo e
ativos de real estate. Somos uma companhia inovadora no setor de estacionamentos, tendo sido os precursores na
automação de operações, implementação de parquímetros, aceitação de meios de pagamento eletrônicos, utilização
de aplicativos e plataforma digital, que disponibiliza todos os produtos e serviços da Companhia. Inovação e
pioneirismo integram os preceitos da Companhia, que busca ampliar sua atuação além do setor de estacionamento,
evoluindo para conceito e implantação de hubs de mobilidade. Desenvolvemos parcerias estratégicas nas nossas
mais diversas operações, que geram benefícios mútuos aos nossos clientes B2B e B2C, tais como mais tráfego e
receita, além de uma melhor experiência ao usuário. Esse footprint e posicionamento estratégico nos permitem
capturar novas tendências em mobilidade urbana, bem como mudanças nos hábitos das pessoas, tais como a
integração de usuários de aplicativos, transportes de curta distância, crescente demanda por entrega de alimentos e
produtos e serviços diversos, dentre outros.
Contamos com uma equipe de profissionais qualificados das mais diversas áreas, que buscam desenvolver soluções
inovadoras e customizadas para cada uma de nossas operações. Para isso, executamos estudos de viabilidade
econômica e operacional, considerando o perfil do público da área da operação, as características próprias de cada
empreendimento imobiliário, a infraestrutura de estacionamentos e a mobilidade da microrregião. Dessa forma,
somos capazes de oferecer soluções customizadas para nossos clientes e agregar valor a todo o empreendimento.
Ao longo de mais de 38 anos de história, crescemos organicamente e via dezenas de aquisições. Temos uma base
de estacionamentos bastante diversificada por contraparte, por geografia e por segmento econômico (aeroportos,
prédios comerciais, hospitais, shopping centers e universidades, dentre outros). Alguns destaques de nossos
investimentos ao longo de nossa história: já investimos em 15 aeroportos, 23 concessões on-street, 17 concessões
off-street, 29 ativos de real estate e 112 contratos de longo prazo.
Os gargalos de infraestrutura de mobilidade urbana no Brasil e a urbanização das suas principais cidades vêm, ao
longo das últimas décadas, impulsionando o crescimento da frota de veículos leves no Brasil e hoje o país possui a
sexta maior frota do mundo, de acordo com a Anfavea. A crise econômica brasileira, ao longo dos últimos anos, fez
com que projetos de infraestrutura fossem postergados e, com isso, acreditamos que estes gargalos irão se
multiplicar, aumentando a demanda por vagas de estacionamento e pela criação de alternativas de mobilidade e
logística urbana. Neste contexto, acreditamos que todas as infraestruturas existentes precisarão ser utilizadas ao
máximo, para suportar o contínuo crescimento da frota e as novas soluções auxiliares à mobilidade, nos colocando
em uma posição vantajosa para continuarmos sendo pioneiros no setor de mobilidade urbana no Brasil. O ambiente
urbano está passando por diversas mudanças, incluindo (i) o desenvolvimento e crescimento do conceito de CaaS
(car as a service, ou carro como serviço), (ii) os novos modais de transporte urbano, como as soluções de curtas
distâncias e o aumento expressivo em entregas de produtos e alimentos nos grandes centros. Nesse ambiente,
vemos emergir uma importante discussão: a integração entre passageiros de aplicativos, pedestres, patinetes,
bicicletas, carros, veículos de entrega, dentre outros, que hoje vêm mostrando sinais claros de conflitos. É nesse
cenário que enxergamos uma oportunidade única para atuar como um hub de mobilidade urbana, adequando a
extensa infraestrutura que já possuímos para oferecer novos serviços, modelos de negócio e soluções aos nossos
clientes e consumidores. Um exemplo disso é a solução que desenvolvemos em nossa operação no Aeroporto
Santos Dumont (Rio de Janeiro), onde criamos um espaço para embarque e desembarque de passageiros de
aplicativos. Nossa infraestrutura já presente em locais estratégicos, em grandes centros urbanos e polos geradores
de tráfego, cria condições favoráveis para continuarmos a desenvolver soluções inovadoras e de alto valor, com
investimentos relativamente baixos e reduzidos custos com manutenção.
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Estamos continuamente investindo em inovação e tecnologia e sempre atentos às novas tendências e mudanças de
comportamento da sociedade, de forma a oferecer a melhor solução, tanto para nossos clientes corporativos quanto
para nossos usuários. Somos capazes de integrar todas nossas operações ao redor do Brasil em uma única
plataforma, que fornece informações em tempo real, o que nos permite oferecer serviços que acreditamos contar
com o que há de mais moderno em gestão de estacionamentos ao redor do mundo. Nossos clientes possuem
acesso total à operação, com transparência e controle, ao passo que oferecemos serviços automatizados e
eficientes aos usuários. Nossos clientes podem contar com:
•

Aplicativo e plataforma digital que integra todos nossos produtos e serviços;

•

PDV Proprietário de última geração (software utilizado na operação que controla o fluxo de entrada e saída de
veículos, auto-pagamento e fornecimento de informações para prestação de contas);

•

Reserva antecipada de vagas;

•

Pagamento de tíquete On-Street e Off-Street por aplicativo;

•

Scan-car de fiscalização de Zona Azul, através da utilização de leitura e identificação das placas dos veículos
em vias públicas;

•

Estações de pagamento automatizadas;

•

“Control-room” central (controle remoto e automatizado);

•

Reconhecimento digital de placas de veículos - LPR;

•

Monitoramento 24 horas;

•

Sistemas gerenciadores de dados operacionais, financeiros e estatísticos.

Nossos principais tipos de contrato
Possuímos uma plataforma diversificada em termos de formato de contrato, o que nos torna mais competitivos junto
ao mercado e nos traz maior resiliência na geração de caixa. Podemos agrupar nossos diferentes contratos com
nossos clientes em cinco diferentes categorias, conforme descrito na tabela abaixo.
Tipos de Contrato

Estrutura Contratual
−
−

Alugadas e
Administradas
−

Considerações

Acordo de serviços −
Remuneração
mínima fixa e
−
reembolso de
despesas para
contratos de Gestão
Aluguel pode ser
fixo, variável ou
misto para Leasing
−
−

Concessões
Públicas (On
Street)

−
−

Contratos com
municípios
Regime de
compartilhamento
de receitas

−

Duração Típica
−

Sem risco de
demanda
Base de
clientes
fragmentada

Até 5 anos,
renováveis

Alocação de Capital
−

Ausência/baixa
necessidade de
investimento inicial

Principais Drivers
e KPIs
−
−
−

Baixo risco de
−
demanda
Requer
certificação de
capacitação
técnica
Receita é
recolhida
diretamente pela
Companhia,
portanto não
correndo o risco
de crédito das
municipalidades
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5 a 20 anos,
com
possibilidade
de renovação

−

Alocação de capital
varia de acordo com
o tamanho do
contrato/município

−
−

−

Estratégia de
curto prazo
Gestão de
P&L
Foco no
percentual de
churn

Estratégia de
longo prazo
Foco na
duração dos
contratos e
retorno
Investimento
em tecnologia

Tipos de Contrato

Estrutura Contratual

Considerações
−
−

Concessões
Públicas (Off
Street)

−

−

Contratos privados
de Longo Prazo
−

−
Operações
Próprias
−

Médio risco de
demanda
Alta barreira de
entrada

Duração Típica
−

10 a 30 anos

Alocação de Capital
−

Contratos com
municípios ou
entidades
governamentais
(e.g.: Infraero)

Principais Drivers
e KPIs

Elevado investimento −
para construção e
estabelecimento da −
operação
−

Contrato com
−
entidades privadas
com comprovada
−
capacidade de
geração de tráfego −
(aeroportos,
estádios, shoppings
e hospitais etc.)
Estrutura de aluguel
mista que pode
contemplar
pagamento mínimo
de aluguel

Baixo risco de
−
demanda
Alta barreira de
entrada
Substancial
proteção contra
eventos
negativos

10 a 30 anos

−

Elevado/investimento −
em infraestrutura e
equipamentos

−
Aquisição do
imóvel,
usualmente em
prédios comerciais
ou malls
−
Com pagamento
parcial ou sem
pagamento de
aluguel

−
Médio risco de
demanda
(intrínseco à taxa
de ocupação da
propriedade)
Alta barreira de
entrada devido
aos
investimentos
necessários

Perpétuo

−

Elevado/aquisição do −
imóvel demanda
capital inicial
−

Estratégia de
longo prazo
Foco na
duração dos
contratos e
retorno
Potencial para
destravar valor
através do
aumento de
produtividade e
escalabilidade
dos custos com
aluguel

Estratégia de
longo prazo
Foco nos
retornos

Ao longo dos últimos 10 anos, a relevância de cada tipo de contrato para nosso lucro bruto vem passando por
mudanças. Conforme o gráfico abaixo, em 2009, os contratos de operações Alugadas e Administradas
representavam aproximadamente 86% da nossa do lucro bruto. Já em 2019, a relevância de contratos de operações
Alugadas e Administradas foi reduzida para 23% do nosso lucro bruto, enquanto os contratos privados de longo
prazo, concessões públicas e operações próprias passaram a representar 77% do nosso lucro bruto.

1.

O Lucro Bruto por tipo de contrato para 2019 considera o custo com depreciação referente a adoção do IFRS 16. Para 2014 e
2009 o lucro bruto por contrato considera os custos com aluguel.
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A mudança na distribuição do nosso lucro bruto por tipo de contrato demonstra a transformação do nosso
posicionamento estratégico, que transitou de um modelo de negócio orientado apenas a serviços de
estacionamentos e asset-light para uma plataforma baseada em contratos de longo prazo e ativos próprios de real
estate com margens superiores, que permitem o desenvolvimento dos diversos serviços de mobilidade urbana, que
tem impacto positivo na qualidade do serviço ofertado e também no volume/margens da Companhia, além de
aumentar a duração média de nossos contratos. Como resultado dessa otimização no nosso modelo de negócio, a
duração média de nossos contratos aumentou de 4,5 anos em 2009 para 11,5 anos ao final de 2019 e a nossa
margem EBITDA Ajustada aumentou de 6% (antes da adoção do IFRS 16) em 2009 para 34,4% em 2019 (após a
adoção do IFRS 16).
Nossa história
Fase I: Desenvolvimento do Mercado
Iniciamos nossas atividades com uma operação em 1981 na cidade de Curitiba, no Paraná. Em menos de uma
década, ingressamos nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, e depois para o restante do país. Entre 1981 e
2009, contribuímos para o desenvolvimento do setor de estacionamentos no Brasil e fomos pioneiros em
implementar diversas iniciativas tecnológicas nas operações, como, por exemplo, os parquímetros na Concessão
On-Street do município de Araras, em 1997.
Fase II: Criação de uma Plataforma Líder no Setor de Operação de Estacionamentos
Em 2009, recebemos um aporte de capital do BTG Pactual, permitindo que executássemos um acelerado plano de
expansão, especialmente via aquisições. Naquele ano, atingimos uma marca de 225 operações em 25 cidades no
Brasil, com mais de 77 mil vagas e 2.883 funcionários. Iniciamos também o processo de profissionalização da
Companhia, com a contratação de um novo time de executivos e o estabelecimento de práticas de governança
corporativa.
No ano de 2011, recebemos uma nova rodada de aporte de capital, de aproximadamente R$100 milhões, dos
fundos Franklin Templeton Investments e em 2012 da Crescera Investimentos, permitindo que continuássemos
nossa expansão e, ao final de 2012, registrássemos presença em 62 cidades.
Em 2013, constituímos a BCA Brasil (hoje chamada Loop), iniciando a estratégia de entrar em novos mercados
sinérgicos com nossas operações, agregando alto valor ao nosso portfólio de clientes corporativos e ao nosso
consumidor. Dessa forma, entramos no segmento de re-marketing de veículos em plataforma digital própria. Entre
2009 e 2013, adquirimos mais de 23 concorrentes, nos consolidando no mercado.
Fase III: Evolução do Modelo de Negócio
Em 2014, nossos acionistas (BTG Pactual, Franklin Templeton Investments e Crescera Investimentos) realizaram
novos aportes de capital, no total de R$200 milhões, renovando nosso ciclo de crescimento. Ao final daquele ano,
possuíamos operações em 66 cidades no Brasil.
Ao longo dos anos, demonstramos nossa capacidade de investir eficientemente nossos recursos, e víamos que
novas oportunidades apareceriam no mercado e que demandariam um novo aporte de capital. Nesse contexto, em
2016, recebemos um aporte de R$500 milhões da Equity International, um fundo sediado em Chicago, com ampla
expertise no setor de Real Estate. Fortalecemos nossas práticas de governança corporativa, contando com
membros independentes no conselho de administração e no comitê de auditoria. Nesse mesmo ano, fomos
vencedores nas concorrências para operar os estacionamentos dos aeroportos de Viracopos (Campinas) e Galeão
(Rio de Janeiro) e, ao final de 2016, estávamos com operações em 75 cidades no Brasil. Também em 2016,
lançamos o novo aplicativo Vaga Inteligente, que integra diferentes serviços e permite que os usuários tenham
acesso ao Zona Azul Digital, contratação de plano mensalista, reserva antecipada de vagas e pagamento do tíquete
de estacionamento pelo celular, entre outras funções. O aplicativo é hoje referência no país, com mais de 870 mil
usuários cadastrados em nossa plataforma on-line.
Em 2018, fomos vencedores da licitação para operação do estacionamento em Congonhas (São Paulo), e
continuamos a investir em processos e melhorias contínuas, como: marketing digital, parcerias B2B (como
SemParar, VISA, Porto Seguro e GOL, dentre outras), control-room central e POS proprietário, dentre outras
iniciativas. Ainda em 2018, alienamos 51% das ações da Loop para a Webmotors, criando um plano de expansão
dentro do hub de mobilidade da Companhia, unindo a presença e a capilaridade física nacional com a força digital de
venda de nossas plataformas digitais, bem como da Webmotors em uma oferta de maior valor aos nossos clientes.
Com os recursos obtidos nos aportes de capital de 2009 a 2016, pudemos implementar a estratégia de alterar nosso
modelo de negócio. Migramos de um modelo asset-light, predominante voltado a serviços, para uma plataforma
baseada em contratos de longo prazo, que demandam um maior investimento, mas que possuem maiores margens.
Com isso, observamos a margem de EBITDA Ajustado consolidada evoluir ao longo do tempo para patamares
superiores. Como consequência do investimento inicial na operação, que reduz os custos de aluguel, observamos
que nossa margem EBITDA Ajustado consolidada também passou por um processo de evolução, atingindo
patamares superiores.
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Fase IV: Consolidação como um Hub de Mobilidade Urbana
Com esta iniciativa, renovamos em 2019, o nosso posicionamento estratégico, através do qual somos o ponto de
conexão entre pessoas, empresas e tendências de mobilidade urbana. Por fim, como parte do novo momento da
Companhia, renovamos nossa identidade visual, reafirmando nossa estratégia de evolução dos estacionamentos
para Hubs de Mobilidade.
Ainda em 2019, criamos a diretoria de Mobilidade com o objetivo de originar, executar e dar sustentação a três
pilares: (i) a oferta de conveniência e mobilidade ao B2B (Park&Sell, patinetes e bicicletas, microfullfielment e dark
kitchens, áreas de pick-up para aplicativos, entre outros); (ii) a integração de produtos de nossas operações como
oferta ao B2C (LavaApp, lockers, estações de recarga de veículos elétricos) e (iii) a integração através de um
marketplace de todos os produtos de nosso hub de mobilidade. Com a relevância da capilaridade da Companhia em
localizações privilegiadas, nossa recorrência de clientes, capacidade de compreensão e antecipação de novas
tendências, acreditamos ter uma condição única de prover infraestrutura e soluções de mobilidade urbana de forma
eficiente.
Continuamos a investir em melhorias e otimização de processos operacionais, como em modelos de precificação
dinâmicos e análise de dados que já dispomos (data lake e data analytics) e de um novo e completo sistema de
CRM, de forma a entendermos cada vez mais a jornada e comportamento dos nossos clientes B2C e, assim,
oferecer de forma mais assertiva produtos e serviços, além de melhorar a experiência dos usuários (UX).
Ao longo das quase quatro décadas de história, criamos uma sólida reputação com nossos clientes (B2B) e usuários
(B2C) e também intensificamos nossa estratégia de focar em desenvolver ativos de real estate, visando aumentar a
duração média de nossos contratos e a previsibilidade dos fluxos de caixa. Alguns exemplos dessa estratégia são o
Brascan Century Plaza (adquirimos o ativo em dezembro de 2011 e iniciamos a operação em março de 2015,
possuindo 3.027m2 de ABL, 25 lojas e 5 quiosques) e a Feira da Madrugada (assinamos o contrato em setembro de
2015 e estimamos iniciar as operações em março de 2021, com as seguintes premissas estimadas uma ABL de
36mil m2, mais de 4mil boxes, 63 escritórios comerciais e 180 quartos de hotel).
Concessões Zona Azul (“On Street”)
Acreditamos que as operações de Zona Azul (Concessões On Street) representam uma importante avenida de
crescimento para a Companhia, dado que maior parte das grandes cidades brasileiras ainda não conta com
sistemas digitais de Zona Azul, assim como com a necessidade cada vez maior das cidades melhorarem a fluidez de
suas vias, através da disponibilidade e rotatividade de vagas públicas de forma moderna e eficiente, gerando
melhores serviços aos seus habitantes.
Em 1998, iniciamos as operações nessa modalidade contratual no município de Araras (SP) e, desde então,
expandimos nossas operações para mais de 20 munícipios em diversos Estados brasileiros, conforme segue:
Município

Estado

São Carlos

SP

Data de Início da Operação
Dez-2002

Araraquara

SP

Dez-2002

Limeira

SP

Fev-2004

Jacareí

SP

Set-2004
Ago-2006

Rio Claro

SP

Santo André

SP

Nov-2008

Mogi das Cruzes

SP

Dez-2008

Itajaí

SC

Out-2010

São João da Boa Vista

SP

Jun-2011

Jaraguá do Sul

SC

Jul-2011

Piracicaba

SP

Nov-2011

Mauá

SP

Mar-2012

Vila Velha

ES

Mai-2012

Pindamonhangaba

SP

Jun-2012

Santa Bárbara d’Oeste

SP

Dez-2013

Itatiba

SP

Jan-2014

Juiz de Fora

MG

Mar-2015

Americana

SP

Jan-2019

Taubaté

SP

Out-2019

São Bernardo do Campo

SP

Fev-2020
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Atuamos nos municípios de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, através da comercialização de CAD. No caso de
São Paulo, a permissão ficará vigente até assumirmos toda a operação de Zona Azul de SP, quando, além de
comercializar (seremos o único aplicativo), faremos a gestão completa da Zona Azul da maior Metrópole do país e
com o maior indicador de densidade populacional do Estado de São Paulo.
Em dezembro de 2019, vencemos a licitação para operar por 15 anos a concessão do serviço municipal de
estacionamento rotativo para o município de São Paulo (Zona Azul SP), com previsão de início de operação no
segundo semestre de 2020. Atualmente, o Zona Azul SP consiste em 43.521 vagas, com possibilidade de ampliação
de mais 8.085 vagas (totalizando 51.606 vagas). O processo está em fase de assinatura de contrato.
Heatmap da Densidade Populacional do Estado de São Paulo

População
por
km
quadrado

1 1.000

15.000

Fontes: IPC Mapas; IBGE

Nossos pontos fortes
Possuímos uma plataforma com significativas vantagens competitivas:
1.

Somos o maior operador de estacionamentos do Brasil, com forte capilaridade nacional e presente em
localizações estratégicas, gerando um alto nível de inteligência de mercado.
Conforme o gráfico abaixo, somos maiores do que o dobro do tamanho dos 2 próximos concorrentes somados,
em termos de receita bruta consolidada para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Fonte: Diário Oficial e websites das companhias, base exercício 2018
(1) Considera-se para conversão em reais a taxa média do euro para o ano de 2018 em R$4,31 (Fonte: Bloomberg)

Somos o maior operador de estacionamentos no Brasil, o que permite operarmos com relevantes ganhos de escala e com
extensa presença nacional em localizações estratégicas, diversificadas em vários setores da economia, como aeroportos,
hospitais, prédios comerciais, shopping centers, instituições de ensino e arenas etc., e ter acesso à uma base ampla de
informações de mercado, garantindo que tenhamos vantagens competitivas ao participar de novas concorrências/projetos.
Dessa forma, alavancamos nossa base de dados para transformar decisões estratégicas em oportunidades assertivas de
crescimento. Adicionalmente, possuímos também uma base expressiva e diversificada de usuários que permite com que
utilizemos uma base relevante de informações para maximizar nossas receitas, e, por meio de uma plataforma digital,
propiciar um alto nível de retenção dos usuários. Ao final de 2019, tínhamos mais de 870 mil usuários cadastrados em
nossa plataforma online, que acreditamos possuir importantes elementos que garantem uma melhor experiência do
usuário, tais como: precificação dinâmica, reserva de vagas, monitoramento da vaga em tempo real, geotag, e análise
comportamental do usuário visando oferecer um produto e serviço personalizado para o mesmo.
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Nossa capilaridade geográfica
Região / Estado

Número de Operações

Estado de São Paulo

304

Estado do Rio de Janeiro

131

Região Sul

94

Região Nordeste (somente BA, SE, AL, RE, PB, RN, CE)

74

Região de Minas Gerais e Espírito Santo

69

Distrito Federal
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Nossa atuação em diversos segmentos econômicos, através de diferentes formatos de contratos, nos traz
diversas vantagens competitivas, como:

2.

•

(i) Diversificação: nossas receitas estão diversificadas em diferentes atividades econômicas e
regiões do país, assim como nossas oportunidades de crescimento;

•

(ii) Capilaridade: nosso extenso relacionamento com uma ampla base de clientes em diversos
segmentos econômicos permite que estabeleçamos diversos tipos de parcerias estratégicas;

•

(iii) Opcionalidades: contribuímos para auxiliar nossos clientes em diferentes segmentos econômicos
em seus projetos de expansão, sejam em aeroportos, hospitais e shoppings, dentre outros.

Atuamos em um mercado pouco penetrado, com grande potencial de crescimento, no qual possuímos
uma plataforma que julgamos ser singular.
De acordo com estudos da consultoria McKinsey, o tamanho de mercado do setor de estacionamentos no
Brasil é de aproximadamente R$15,7 bilhões em termos de receita bruta, conforme gráfico abaixo. Dado
que possuímos cerca de 8% de market share no Brasil, acreditamos possuir grandes oportunidades de
crescimento em todos os segmentos abaixo.
Tamanho do mercado em termos de Receita Bruta (R$ bilhões, 2019)

Fonte: Estudo da McKinsey “Outlook for the parking industry in Brazil for 2020”

A urbanização contínua das grandes cidades brasileiras e os significativos gargalos de infra-estrutura de transporte
coletivo de massa, propiciarão o crescimento da frota de veículos no Brasil. Estudo da McKinsey aponta que as novas
alternativas e soluções de mobilidade (Ex: App de Transportes, Bicicletas, Patinetes etc.) dificilmente conseguirão,
sozinhas, reduzir estes gargalos, pelo contrário, os mesmos vem gerando efeitos colaterais nas grandes cidades do
país, dado que elas não foram planejadas para acomodar estas alternativas. Desta forma acreditamos que nossa
atividade principal permanecerá relevante no futuro e que as novas tendências de mobilidade e logística urbana
impulsionarão cada vez mais novas oportunidades, além da nossa atividade principal atual.
Entendemos possuir uma plataforma singular de mobilidade urbana, principalmente devido aos fatores listados
abaixo:
(i). Necessidade de altos investimentos para a criação (quase 700 operações e mais de R$1,2 bilhão
investidos (em intangível e imobilizado), líquidos de depreciação e amortização até 31/dez/19). Além disso,
possuímos uma relevante economia de escala, que reduz nossos custos operacionais por vaga e por
operação;
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(ii). Ativos estratégicos já são parte de nosso portfólio e protegidos por contratos de longo prazo (como
Aeroporto de Congonhas, Aeroporto de Brasília, Aeroporto de Galeão, Torre Z, Parque Shopping Bahia,
Bossa Nova Mall, Arena Allianz Parque, Fonte Nova, Beira Rio e Grêmio, dentre outros);
(iii). Possuímos uma combinação única de time de executivos com alta experiência no setor e times
técnicos/operacionais com sólido background, operando uma robusta base de ativos em todo o território
nacional;
(iv). Construímos nossa plataforma ao longo de 10 anos, através de 27 aquisições estratégicas, com um
portfólio de 40 concessões e 15 aeroportos relevantes do ponto de vista de passageiros transportados
(representando 77% do PAX brasileiro, conforme dados da ANAC em dezembro de 2019);
(v). Possuímos ativos estratégicos em diversas regiões do país e em localidades premium, como: Cidade
Jardim Corporate Center (2.579 vagas), Aeroporto de Guarulhos (9.739 vagas), Aeroporto de Congonhas
(2.550 vagas), Arena Allianz (1.800 vagas), SP Corporate Towers (4.448 vagas), Shopping Cidade Center
Norte (9.526 vagas), Aeroporto de Galeão (5.258 vagas), Parque Shopping Bahia (3.000 vagas), Estádio
do Mineirão (2.630 vagas), Arena Grêmio (4.658 vagas), Aeroporto de Brasília (3.000 vagas), Hospital das
Américas (1.029 vagas). Possuímos operação em 182 prédios comerciais, 47 shopping malls e 100
hospitais.
3.

Performance financeira consistente
Estamos crescendo desde 2009 de forma consistente, com crescimento anual médio de receita líquida dos serviços
prestados de 22,7% (2009-2019) e 47,3% de EBITDA Ajustado (2009-2019) – crescimento considerando os efeitos da
adoção do IFRS-16 para o ano de 2019. Entre 2009 e 2014, focamos no crescimento de nossa base de ativos,
principalmente de forma inorgânica, de forma a estruturar um modelo de serviços e asset-light. Desde 2014, nossa
estratégia evoluiu para nos tornarmos uma plataforma robusta de mobilidade urbana orientada a contratos de longo
prazo e ativos de real estate detidos e operados pela própria Companhia. Nesse sentido, aumentamos nossa
capacidade de investimentos: no ciclo de 2016/2017, investimos aproximadamente R$290 milhões na expansão de
novas operações e na manutenção dos contratos vigentes; já no ciclo de 2018/2019, investimos aproximadamente
R$320 milhões, representando um aumento de 10% em comparação ao ciclo anterior.

4.

Posição estratégica que nos permite ser pioneiros no mercado, liderando tendências inovadoras e
identificando oportunidades no segmento de mobilidade urbana
Desde nossa concepção, sempre possuímos uma mentalidade inovadora, buscando novas soluções para
nossos clientes e usuários, com foco em entender tendências e o comportamento das pessoas que vivem nas
grandes cidades.
Em 1993, fomos pioneiros em implementar controle de pagamento automatizado via cancela em larga escala no
Brasil para estacionamentos Off Street. Em 1998, implementamos o primeiro parquímetro multi-vaga no
território brasileiro. Já em 2013, desenvolvemos o primeiro aplicativo para compra e pagamento do tíquete de
estacionamento Zona Azul. Em 2014, o aplicativo Zona Azul transformou-se no Vaga Inteligente e, neste
mesmo ano, fomos a primeira companhia a utilizar fiscalização automática nas concessões On Street via
tecnologia de reconhecimento de placas e iniciamos a implementação do PDV Estapar. Em 2015,
desenvolvemos a primeira garagem robotizada do País. Nesse ano, também implementamos as primeiras
estações de recargas de veículos elétricos. No ano de 2016, fizemos o roll-out nacional do aplicativo Vaga
Inteligente e fortalecemos nosso marketing digital com foco em B2C. Em 2017, adquirimos uma participação
superior a 75% na Loop (empresa de Park & Sell) e criamos a área de pick-up para aplicativos de transporte.
Para consolidar as iniciativas de mobilidade, em 2019, criamos uma nova área em nossa estrutura
organizacional chamada de “Estapar Mobility”, cujo foco é continuar explorando novas oportunidades dentro do
espaço de mobilidade urbana. Possuímos também diversas parcerias que acreditamos que geram valor para a
Companhia, como: Porto Seguro (desde 1987 oferece desconto para seus clientes em estacionamento),
Santander (desde 2017 é responsável pela folha de pagamentos da Estapar por um prazo de cinco anos),
SemParar (possuímos um contrato de parceria de cinco anos desde 2018), Visa (desde 2018 oferece benefícios
em diversas operações em aeroportos), Audi (desde 2019 possui uma área no estacionamento do Aeroporto de
Congonhas para oferecer serviços aos proprietários de veículos Audi), Elo (desde 2019 realiza ativações de
marketing em shows nos estádios que operamos), GOL (em 2019 assinamos um contrato de 5 anos que
garante o nome do estacionamento do Aeroporto de Congonhas à GOL), Veloe (desde 2019), ConectCar
(desde 2019), Volvo (desde 2019 possuímos uma parceria com a Volvo no qual oferecemos serviço de recarga
de veículos elétricos em algumas de nossas operações).

5.

Nosso time de executivos possui alta experiência no setor, e contamos com práticas reconhecidas e
estabelecidas de governança corporativa
Somos compostos por um grupo de experientes executivos, com conhecimentos complementares, e que, na
sua maioria, trabalham juntos há muitos anos e possuem comprovado track record de inovação, planejamento e
execução.
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Nosso Conselho de Administração, formado por profissionais de diversas indústrias, participa ativamente do
direcionamento estratégico da Companhia, das definições sobre estrutura e alocação de capital e acompanha
de perto a evolução dos nossos principais negócios e projetos. Nosso Conselho de Administração também
conta com membros independentes com profundo conhecimento operacional, de tecnologia e inovação.
Possuímos também grupos de trabalho, que se reúnem mensalmente para tratar de assuntos específicos, como
investimentos, fluxo de caixa e estrutura de capital, gestão de pessoas, estratégia e inovação.
Eventos relevantes posteriores ao protocolo
Análise dos impactos do COVID-19 em nossas atividades
Conforme descrito no fator de risco “A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal
pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e
imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados
das operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios" desta
seção, a COVID-19 afetou materialmente os nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e os
nossos fluxos de caixa.
Esses eventos adversos ocorreram após a emissão de nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Até a data deste Prospecto, a Administração não
realizou uma avaliação de nossa capacidade de continuar operando nossos negócios além dos apresentados nos
itens “10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais” do nosso Formulário de Referência e do item “Análise dos
impactos do COVID-19 nas Atividades da Companhia”. Caso nossa Administração tivesse concluído estas análises
nesta data, não podemos assegurar que nossa Administração não teria concluído que há incertezas materiais em
nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
As medidas de distanciamento social tomadas a partir de março de 2020 em todo território nacional como forma de
conter a disseminação da COVID-19, diminuíram de forma relevante a circulação de pessoas em vias comuns,
aeroportos, shoppings, universidades, hospitais, prédios comerciais, etc. Essa redução de circulação de pessoas
teve impacto relevante nas nossas operações desde o início da pandemia, resultando em queda significativa no
volume de veículos estacionados em nossas operações.
Até a primeira quinzena de abril, das nossas 644 operações de off-street (fora de vias e logradouros públicos), 195
encontram-se totalmente fechadas, 178 em funcionamento parcial e 271 abertas, mas praticamente todas as
operações com queda substancial de receita diante da queda significativa do volume de veículos nos nossos
estacionamentos.
No que se refere aos estacionamentos on-street (em vias e logradouros públicos), até a primeira quinzena de abril
das nossas 23 operações, 18 estão suspensas e 5 continuam operando normalmente, sendo estas últimas com
queda substancial de receita diante da redução significativa do volume de veículos em circulação.
Monitoramos diariamente o faturamento de nossas operações, sendo possível visualizar o impacto ocorrido em
nossas atividades após o efeito da COVID-19. Nos primeiros 14 dias do mês de abril de 2020 em comparação ao
mesmo período de março de 2020, tivemos uma queda de aproximadamente 80% em nosso faturamento.
Em relação às nossas receitas brutas com mensalistas, tivemos uma queda de 46,6% durante os primeiros 14 dias
de abril de 2020 quando comparado com os primeiros 14 dias de março de 2020, em decorrência da gravidade dos
impactos da disseminação da COVID-19, o que impactou de forma relevante nossas receitas brutas.
Não temos como prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser necessárias, e, em nosso
entendimento, a recuperação do volume de veículos nas nossas operações deverá acontecer de forma gradual, uma
vez que tais medidas de distanciamento social sejam reduzidas ou se tornem inexistentes.
Estamos monitorando os desdobramentos da pandemia em razão da disseminação global da COVID-19 com o
objetivo de preservar a nossa segurança e de nossos colaboradores, bem como mapeando os reflexos da pandemia
em nossos negócios. Neste sentido, constituimos uma sala de crise para tratar dos impactos da pandemia em
nossas operações, composto pelos Srs. André Iasi - CEO, Emilio Sanches - CFO, Guilherme Soares - COO, Murillo
Cerqueira – Diretor Comercial, Fernando Zillo – Diretor de Novos Negócios e Concessões, Luciana Almeida Diretora de Gente e Gestão, Marco Jorge - Diretor Jurídico e Beto Costa – Diretor de Mobility.
Adicionalmente, na data deste Prospecto, nós não realizamos uma avaliação além da já apresentada no item “10.1.
Condições financeiras e patrimoniais gerais” do nosso Formulário de Referência e neste “Sumário da Companhia”
deste Prospecto em decorrência de ser um evento muito recente e pela falta de informações disponíveis dos
impactos relacionados à pandemia do COVID-19 em nossos ativos, incluindo qualquer ajuste de valor contábil
(impairment) ou outra consequência financeira. Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são
contínuos, e portanto continuaremos avaliando a evolução dos efeitos da pandemia do COVID-19 em nossas
receitas, ativos, negócios e perspectivas, incluindo qualquer possível impacto sobre nossa capacidade de continuar
operando nossos negócios.

16

Enquanto nossa Administração não realizar a avaliação de nossa capacidade de continuar operando nossos
negócios, temos tomado medidas preventivas, incluindo, mas não se limitando, a reduzir gastos, a negociar a
rolagem de pagamento de principal e juros de dívidas contratadas e a buscar novas linhas de crédito de curto prazo
(vide item “Análise dos impactos do COVID-19 nas Atividades da Companhia” deste Prospecto). Acreditamos que
essas medidas e nossa posição financeira atual são adequadas para nos garantir o cumprimento de nossas
obrigações em um futuro próximo e, embora não tenhamos no momento motivos para acreditar que não seremos
capazes de continuar operando nossos negócios, nossa Administração não pode garantir que os efeitos contínuos
da pandemia do COVID-19 e não vão nos impactar de tal forma que não conseguiremos prever neste momento.
As nossas medidas em decorrência da COVID-19
Tomamos prontamente uma série de medidas necessárias:
SAÚDE
•

Comunicados e treinamentos frequentes sobre prevenção, higiene e cuidados com a saúde;

•

Plataforma online com vídeos exclusivos de médicos para apoio e orientação aos nossos colaboradores, bem
como de suporte de assistente virtual;

•

Distribuição de kits de prevenção (álcool gel, máscaras, termômetros sem toques) para as equipes envolvidas
nas operações em funcionamento;

•

Visitas médicas e da equipe do departamento de medicina e segurança do trabalho para apoio aos
colaboradores nas operações em funcionamento;

•

Monitoramento de casos suspeitos e confirmados;

•

Afastamento do local de trabalho dos colaboradores pertencentes aos grupos de risco;

•

Mais de 90% dos colaboradores administrativos trabalhando em regime de home office;

•

Reuniões entre colaboradores e lideranças realizadas através de plataformas digitais;

•

Suspensão de viagens para todos os colaboradores.

MÃO DE OBRA
•

Para todos os colaboradores administrativos, redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, de 25%
até 70%, ou suspensão temporária dos contratos de trabalho pelo período permitido em lei;

•

Para mais de 2000 colaboradores da operação, redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, de
25% até 70%, ou suspensão temporária dos contratos de trabalho pelo período permitido em lei;

•

Demissão de 26% dos nossos colaboradores, comparado ao efetivo existente em Janeiro/20;

•

Em nossa divisão de off-street (fora de vias e logradouros públicos), 39% dos colaboradores remanescentes
estão trabalhando com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou tiveram a suspensão
temporária do contrato de trabalho.

•

Em nossa divisão de on-street (em vias e logradouros públicos), 98% dos colaboradores remanescentes estão
trabalhando com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou tiveram a suspensão temporária
do contrato de trabalho.

•

Adiamento no recolhimento dos depósitos do FGTS dos colaboradores por 3 (três) meses referentes aos meses
de abril, maio e junho, conforme permissão legal;

•

Adiamento no pagamento do INSS patronal por 2 (dois) meses referentes aos meses de abril e maio, conforme
permissão legal;

•

Escalas e programações de trabalho de operações revisadas para adequação diante da demanda (garagens
abertas, parcialmente abertas e fechadas).

RENEGOCIAÇÕES, ALUGUÉIS/CONTRAPRESTAÇÕES E OUTROS CUSTOS E DESPESAS
•

Redução de custos e despesas operacionais para adequação diante da demanda reduzida;

•

Redução de custos e de despesas administrativas;

•

Revisão e negociação em andamento da maioria dos contratos das nossas operações em função da queda de
volume de veículos.
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•

Abaixo alguns exemplos de nossas iniciativas referentes ao aluguel/contraprestação de nossas operações:
o

o

Concessões off-street (fora de vias e logradouros públicos) – Aeroportos:
•

Temos 8 operações que representaram aproximadamente 30% do EBITDA de aeroportos em 2019
que estamos adotando iniciativas de negociação para reduzir o valor e/ou revisitar a metodologia de
cálculo do aluguel/contraprestação;

•

Em outras 4 operações (aproximadamente 70% do EBITDA de aeroportos de 2019), temos contratos
que possuem mecanismos de downside protection, que já garantem a nossa proteção em cenários de
redução do volume de receita.

Concessões off-street (fora de vias e logradouros públicos) – Excluindo Aeroportos, Zona Azul, Franchise:
•

o

Uma parte de nossos contratos possui aluguel/contraprestação fixa ou em percentual da receita mas
com uma garantia mínima de aluguel/contraprestação. Sobre essa base de contratos, já conseguimos
renegociar 67% dos contratos para reduzir o pagamento de aluguel/contraprestação (o que representa
aproximadamente 30% da base total de nossos contratos)

Concessões on-street (em vias e logradouros públicos):
•

Os contratos on-street (em vias e logradouros públicos) possuem uma proteção natural ao
investimento realizado, pois o prazo do contrato poderá ser estendido em caso de suspensão
temporária da operação. Adicionalmente, os valores de outorga/contraprestação mensal são baseados
em percentual da receita. Dado que as operações estão suspensas ou com movimentação reduzida, o
pagamento mensal tende a ser negociado considerando tais condições excepcionais.

PRESERVAÇÃO DE CAIXA
•

Redução nos gastos com Capex de manutenção, TI e outros, ligados as nossas operações e administração;

•

Redução e prorrogação nos gastos com Capex de aquisição de novas operações;

•

Renegociação em andamento para postergação de parcelas, amortizações e juros de dívidas;

•

Negociação constante com diversos bancos comerciais, com linhas já aprovadas e em fase de aprovação e/ou
definição de termos comerciais;

•

Saque de nova linha de crédito de R$29.200.000,00 junto ao Banco Santander para fortalecimento de caixa;

•

Busca de novas receitas de curto prazo com o segmento de locadoras de veículos, empresas de logística e varejo.

No nosso entendimento, as medidas tomadas até o momento buscam manter o nível de serviço e qualidade
operacional que prezamos em nossas operações, além de buscar assegurar a saúde e bem-estar dos nossos
colaboradores e da sociedade como um todo, apoiando o cumprimento das medidas determinadas pelas
autoridades públicas. Além disso, apesar de estarmos vivendo um momento de extrema incerteza em que não há
como precisar o tamanho dos impactos, nem o prazo de duração, entendemos que essas medidas buscam suportar,
em parte, a nossa companhia dentro do atual momento.
Adicionalmente, esse cenário da COVID-19 poderá trazer outros impactos diretos e indiretos para nós:
•

Entendemos que os impactos econômicos da COVID-19 poderão reduzir a capacidade dos governos de investir
em mobilidade urbana, o que aumentará os gargalos de infraestrutura já existentes;

•

Em nossa visão, após a crise estaremos mais eficientes com relação aos nossos custos e despesas e
acreditamos que sairemos da crise mais produtivos e eficientes;

•

Mudanças comportamentais das pessoas poderão fazer com que parte da população urbana passe a priorizar o
transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Uma pesquisa realizada pela Ipsos na China
(https://www.ipsos.com/en/impact-coronavirus-new-car-purchase-china) indica que a população priorizará o
transporte individual devido aos riscos de contaminação do transporte público. Consequentemente, as vendas
de veículos de passageiros tendem a aumentar, conforme indicado na referida pesquisa;

•

No nosso entendimento, uma vez que as medidas de isolamento social sejam encerradas, os polos geradores
de tráfego para as nossas operações tenderão a voltar a patamares normais pré-crise;

Entendemos que os nossos investimentos contribuirão para auxiliar a população e melhorar a mobilidade urbana,
além de assegurar o nosso crescimento futuro.
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Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, §3º, inciso IV da
Instrução CVM 400. Para mais informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, a partir da página 71 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco”
e “4.2 Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência.
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do
coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo
resultar em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações
e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da
disseminação global do coronavírus (COVID-19). Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas, volatilidade e
perturbação significativas. Em resposta, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a
propagação da doença, tais como a restrição à circulação e até mesmo o isolamento social, e essas medidas podem
permanecer em vigor por um período significativo de tempo. Essas políticas influenciaram o comportamento dos clientes
da Companhia e da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de
empresas de diversos setores, incluindo o setor de estacionamentos. Por exemplo, atualmente, nossos clientes estão
enfrentando acesso reduzido a diversos locais devido aos fechamentos temporários do comércio brasileiro e de serviços
como um todo. Consequentemente, as receitas de nossas operações sofreram um declínio relevante durante a primeira
quinzena de abril de 2020 e que provavelmente continuará enquanto durarem as restrições de circulação impostas nas
jurisdições em que operamos. Além disso, uma desaceleração econômica global, incluindo aumento do desemprego, que
pode resultar em menor atividade comercial, tanto durante a pandemia do COVID-19 quanto depois que o surto diminuir,
tem potencial para continuar diminuindo a demanda por serviços de estacionamento.
A disseminação do COVID-19 nos levou a modificar nossas práticas de negócios (incluindo viagens de funcionários,
locais de trabalho dos funcionários e cancelamento de participação física em reuniões, eventos e conferências), e
podemos tomar outras ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais ou que determinamos
que são do melhor interesse de nossos funcionários, clientes e parceiros de negócios. Não há certeza de que essas
medidas serão suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do vírus ou, de outra forma, serão
satisfatórias para as autoridades governamentais.
A extensão em que o surto do COVID-19 afeta nossos negócios, condição financeira, resultados operacionais ou
fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, entre
outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu
impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e operacionais normais podem ser retomadas.
Mesmo depois que o surto do COVID-19 diminuir, podemos continuar a ter impactos materialmente adversos em
nossos negócios como resultado de seu impacto econômico global, incluindo qualquer recessão, desaceleração
econômica ou aumento nos níveis de desemprego que ocorreu ou pode ocorrer no futuro.
Inexistem eventos recentes comparáveis que possam nos fornecer orientação quanto ao efeito da disseminação do
COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto do COVID-19 ou de uma epidemia
de saúde semelhante é altamente incerto e sujeito a alterações.
Esses eventos adversos ocorreram após a emissão de nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Até a data deste Prospecto, a Administração não
realizou, a avaliação de nossa capacidade de continuar operando nossos negócios além dos apresentados no item
“10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais” do nosso Formulário de Referência e do item “Análise dos
impactos do COVID-19 nas Atividades da Companhia”. Caso nossa Administração tivesse concluído estas análises
nesta data, não podemos assegurar que nossa Administração não teria concluído que há incertezas materiais em
nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Adicionalmente, na data deste Prospecto, nós não realizamos uma avaliação além da já apresentada no item “10.1.
Condições financeiras e patrimoniais gerais” do nosso Formulário de Referência e neste “Sumário da Companhia” deste
Prospecto em decorrência de ser um evento muito recente e pela falta de informações disponíveis dos impactos
relacionados à pandemia do COVID-19 em nossos ativos, incluindo qualquer ajuste de valor contábil (impairment) ou
outra consequência financeira. Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são contínuos, e portanto
continuaremos avaliando a evolução dos efeitos da pandemia do COVID-19 em nossas receitas, ativos, negócios e
perspectivas, incluindo qualquer possível impacto sobre nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Podemos não conseguir implementar integralmente nossas estratégias de negócio.
Nossa habilidade em implementar as principais iniciativas de crescimento que fazem parte de nossa estratégia de
negócios depende de uma série de fatores, dentre os quais a capacidade de:
•

identificar novos ativos e oportunidades de investimento, tais como no segmento "mobility";

•

integrar com sucesso as novas aquisições;
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•

manter os níveis de crescimento e rentabilidade nos mercados atuais;

•

implantar com sucesso novas operações decorrentes de concessões públicas e/ou concorrências privadas;

•

identificar com êxito oportunidades em outros mercados;

•

obter o retorno de investimentos no prazo esperado; e

•

manter relações sólidas com nossos principais clientes e fornecedores.

Não podemos assegurar que nossos objetivos e estratégias para o futuro serão integralmente implementados. Caso
não sejamos bem-sucedidos no desenvolvimento de nossos projetos e em nossa gestão, o direcionamento de nossa
política de negócios será impactado, o que pode afetar adversamente nossos negócios, bem como nossos
resultados financeiros e operacionais.
Qualquer impacto nos principais fatores relacionados à implementação de nossa estratégia poderá causar um efeito
adverso relevante nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Podemos não conseguir manter ou renovar contratos de locação nos locais nos quais operamos, ou renoválos em condições menos favoráveis do que as atuais.
Parte substancial dos imóveis onde estão localizadas nossas operações são de propriedade de terceiros. Em geral,
a execução de nossas atividades nesses imóveis se dá por meio de contratos de locação, sublocação, de cessão de
uso, de concessão de uso, de prestação de serviços, de operacionalização, de exploração, consórcio e/ou
constituição de sociedade em conta de participação celebrados com os respectivos proprietários e/ou titulares de
direitos para celebrar tais contratos, em geral, por prazo determinado. Com o término do prazo contratual, não há
garantia de que os contratos atualmente em vigor serão renovados, ou de que tal renovação ocorrerá em termos
considerados adequados por nós.
A Lei n.º 8.245, de 18 de outubro de 1991, conforme alterada, que trata da locação de imóveis urbanos, dispõe que
o locatário terá direito à renovação compulsória do contrato desde que, cumulativamente, (i) o contrato tenha sido
celebrado por escrito e com prazo determinado; (ii) o prazo do contrato escrito seja de, no mínimo, cinco anos
ininterruptos, sendo admitida a somatória de prazos, desde que ininterruptos; (iii) o locatário esteja explorando sua
atividade, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos; e (iv) o locatário ajuíze ação renovatória
no prazo decadencial de, ao menos, seis meses e, no máximo, doze meses anterior à data do término do prazo do
contrato de locação em vigor.
Ademais, a alienação dos imóveis de terceiros onde estão localizadas nossas operações também pode nos obrigar a
ter que desocupar tais imóveis em curto prazo, nos casos em que o novo proprietário não queira manter vigente o
respectivo contrato e, cumulativamente, (i) a locação não seja por tempo determinado; e (ii) o contrato não possua
cláusula de vigência em caso de alienação; e (iii) o contrato não esteja registrado na matrícula do imóvel.
Tendo em vista que a localização de nossos estabelecimentos é fator relevante para o desenvolvimento de nossa estratégia
comercial, podemos ser afetados negativamente se não obtivermos êxito em manter nossos contratos de locação vigentes em
condições aceitáveis para nós e/ou se contratos de estabelecimentos considerados relevantes não vierem a ser renovados.
Parte relevante de nossas operações são conduzidas por meio de concessões públicas. A perda dessas
concessões pode afetar de forma negativa as nossas receitas e a capacidade de operar nosso negócio.
Parte relevante de nossas operações são conduzidas por meio de concessões públicas. Na data deste Prospecto,
somos parte em (i) contratos de concessão de uso de área com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(ou INFRAERO), para a operação dos estacionamentos nos aeroportos do Rio de Janeiro (Santos Dumont) e do
Aeroporto de São Paulo (Congonhas); (ii) contrato de concessão de serviços públicos com o Município do Rio de
Janeiro, para a operação de garagem subterrânea; e (iii) contratos de concessão e termos de credenciamento com
diversos municípios, para operações de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos "zona azul". Para mais
informações sobre os contratos celebrados por nós com o poder público, veja o item 7.2 deste Prospecto. Em razão da
privatização dos aeroportos de Recife, Vitória, Maceió, Porto Alegre e João Pessoa, os contratos de concessão pública
que mantínhamos com a Infraero foram sub-rogados, em todas as suas cláusulas e condições, pelos concessionários
de serviços públicos das respectivas áreas aeroportuárias, sendo que, nestes casos, os contratos poderão ser revistos
no caso de qualquer alteração no estatuto social no tocante à transferência de quotas e rescindidos em diversas
hipóteses previstas nos respectivos contratos, dentre elas: (i) não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos ou seu cumprimento irregular; (ii) paralisação da adequação do serviço, sem justa
causa e prévia comunicação ao contratante; (iii) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afete
a execução do objeto do contrato; (iv) desatendimento pela contratada das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; (v) cometimento reiterado de faltas na execução do
contrato; (vi) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada; (vii) dissolução da sociedade da
contratada; (viii) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
execução do contrato; (ix) utilização de área e edificações sob concessão de uso para outros fins que não os
exclusivamente previstos no contrato; e (x) a modificação da área e/ou edificações sob concessão de uso sem a prévia
e expressa autorização do contratante. As concessões públicas não preveem renovação automática e disponibilidade
contínua. Ademais, as concessões públicas com a INFRAERO não são exclusivas.
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•

A legislação brasileira dispõe que as concessões de serviços públicos podem ser extintas pelo poder
concedente, antes da data de vencimento originalmente estabelecida, em decorrência de:

•

encampação, quando há a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por
motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização;

•

caducidade, quando (i) o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; (ii) a concessionária
descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão; (iii) a
concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso
fortuito ou força maior; (iv) a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para
manter a adequada prestação do serviço concedido; (v) a concessionária não cumprir as penalidades impostas
por infrações, nos devidos prazos; ou (vi) a concessionária não atender a intimação do poder concedente no
sentido de regularizar a prestação do serviço;

•

anulação, se o ato que outorgar a concessão pública não estiver em conformidade com as exigências legais
apropriadas; e

•

falência ou extinção da empresa concessionária.

Ademais, as concessões públicas por nós exploradas também estão sujeitas à extinção antecipada ou modificação
unilateral por determinação do poder concedente em determinadas circunstâncias, em situações declaradas pelo
poder concedente como de interesse público (nas concessões em aeroportos, por exemplo, no caso da realização
de obras em aeroportos, hipótese em que existe ainda o risco de deslocamento das áreas ocupadas para outras
comercialmente menos atraentes, ou no caso de desativação do complexo aeroportuário).
No caso de encampação, nossos contratos de concessões públicas estão sujeitos à rescisão unilateral antecipada
em determinadas circunstâncias estabelecidas pela legislação e pelo contrato de concessão pública. Ocorrendo a
extinção da concessão pública, os ativos sujeitos à concessão pública serão revertidos ao poder concedente. Em
caso de extinção antecipada do contrato, o valor referente à indenização do valor desses ativos que não tenham
sido completamente amortizados ou depreciados de acordo com os termos dos contratos de concessão pública
poderá não ser suficiente para compensar a perda de lucro futuro.
Nossas concessões públicas podem também ser rescindidas antecipadamente pelo poder público em certas
circunstâncias, tais como, a depender do contrato:
•

cessão, transferência ou subcontratação a terceiros, no todo ou em parte, dos direitos ou obrigações dispostos
segundo o contrato pertinente, sem anuência prévia do poder concedente;

•

alteração estatutária ou a modificação de nossa finalidade ou de nossa estrutura de forma a prejudicar a
execução do contrato;

•

transferência de nosso controle;

•

uso da área de concessão pública para quaisquer objetivos diversos do objeto do contrato;

•

realização de quaisquer alterações nas instalações sem a aprovação prévia das autoridades aeroportuárias
competentes;

•

inadimplência no pagamento conforme estabelecido no contrato;

•

fornecimento de serviços abaixo dos padrões de qualidade; ou

•

não conformidade com as disposições contratuais.

Conforme descrito no item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A diluição da participação de
nosso Acionista Controlador poderá nos afetar negativamente.” na página 78 deste Prospecto, não há garantias que,
após a conclusão da Oferta, o Acionista Controlador continuará a eleger a maioria dos membros do Conselho de
Administração e a determinar o resultado das deliberações que exijam aprovação de nossos acionistas. Caso um
outro acionista, ou grupo de acionistas vinculados por acordo de voto, adquirira o nosso controle a vigência de um
ou mais dos nossos contratos de concessão poderá ser afetada e, por conseguinte, causar um efeito adverso em
nossos negócios e resultados operacionais.

21

Além da rescisão contratual, eventual inadimplemento poderá levar à aplicação de penalidades contra nós, que
incluem advertência, imposição de multas, extinção da concessão pública, suspensão temporária de participação em
licitação e até impedimento de contratar com entidades da administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e das fundações por este instituídas ou mantidas pelo período de até cinco anos, bem
como a declaração de inidoneidade. A extinção por caducidade não exige pagamento prévio de indenização pelo
poder concedente.
Operamos alguns estabelecimentos segundo contratos de cessão de uso de área com concessionárias de
serviços públicos. A perda desses contratos pode afetar de forma negativa as nossas receitas e a
capacidade de operar nosso negócio.
Parte relevante das nossas operações em aeroportos no Brasil são conduzidas nos termos de contratos de cessão
de uso de área celebrados com concessionárias aeroportuárias, as quais, por sua vez, celebraram com o poder
concedente contratos de concessão de serviços públicos para operação de aeroportos. Para mais informações
sobre os contratos de cessão de uso celebrados por nós com essas concessionárias, veja o item 7.2 do Formulário
de Referência.
O término dos contratos de concessão celebrados entre as concessionárias de serviços públicos (com quem temos
contratos de cessão de uso de área) e as autoridades aeroportuárias públicas podem acarretar o término dos
contratos de concessão de uso dos aeroportos em que operamos, e, portanto, nos afetar adversamente.
Somos parte em um contrato de cessão de uso de áreas de estacionamento relevante com Aeroportos Brasil –
Viracopos S.A., que está em recuperação judicial e poderá ter um efeito adverso em nosso contrato. De acordo com
o plano de recuperação judicial de Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. – Em Recuperação Judicial, aprovado pela
assembleia geral de credores encerrada em 14 de fevereiro de 2020, a concessionária concordou em requerer, no
prazo de até 15 dias após a homologação do plano pela justiça, a relicitação do Aeroporto Internacional de
Viracopos. Não há garantias de que o novo operador do aeroporto manterá o contrato conosco ou de que
receberemos o valor da indenização a nós devida, considerando, eventualmente, a indisponibilidade total de vagas
de estacionamento, no prazo contratualmente previsto. A não manutenção de tal contrato afetará nossas receitas, o
que poderá ter um efeito adverso para nós.
Estrutura Societária
O gráfico abaixo descreve nossa estrutura societária na data deste Prospecto:
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” nas páginas 16 e 71, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência e nas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexos a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e
da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Armando Carmo Couri, Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz,
Guilherme Nunes Ribeiro, André Roberto Gomes Rossetto, Jorge
Marcos Soares de Novaes e Francisco Peltier de Queiroz,
considerados em conjunto.

Ações

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

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado
(sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até
5.720.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo
(i) 4.485.570 novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e
(ii) 1.234.430 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções indicadas na
página 41 deste Prospecto, nas mesmas condições e ao mesmo
preço das Ações inicialmente ofertadas.

Ações do Lote
Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 4.290.000 novas
ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme
Opção de Ações do Lote Suplementar.
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Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante de
até 113.044.927 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 59,5% do seu capital social (ou
aproximadamente 60,5% do seu capital social, considerando o
exercício, pelo Riverside Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua
titularidade, com a emissão da quantidade máxima de ações prevista
nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas), estarão
em circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, um montante de até
123.054.927 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 61,5% do seu capital social (ou
aproximadamente 62,4% do seu capital social considerando o exercício,
pelo Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a
emissão da quantidade máxima de ações prevista nos Bônus de
Subscrição, sujeito às condições ali previstas), estarão em circulação no
mercado. Para mais informações, ver seção “Informações sobre a
Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 39
deste Prospecto e seção 18.5 do Formulário de Referência.

Agente Estabilizador ou
Coordenador Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., Santander
Investment Securities Inc. e Banco do Brasil Securities LLC,
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., a ser divulgado
pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400,
informando acerca do resultado final da Oferta, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto.
Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., a ser divulgado pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da Instrução CVM 400,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição das Ações, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelas Instituições
Participantes da Oferta na rede mundial de computadores, nos
termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, nos endereços indicados
na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão ao segmento de
listagem do Novo Mercado, bem como a reforma e consolidação do
seu estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências legais e
regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do
Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta Primária,
mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de
capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e
seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020,
cuja ata foi arquivada na JUCESP em 18 de março de 2020, sob o
nº 151.350/20-6 e publicada no DOESP e no jornal “Diário
Comercial” em 18 de abril de 2020.
A Faixa Indicativa foi aprovada em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 20 de abril de 2020, cuja
ata será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal
“Diário Comercial”.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja
ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no DOESP
e no jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio
de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a
fixação do Preço por Ação.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., divulgado nesta data
e a ser novamente divulgado em 30 de abril de 2020 pela Companhia e
pelas Instituições Participantes da Oferta, na forma do artigo 53 da
Instrução CVM 400, informando acerca de determinados termos e
condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento de
Pedidos de Reserva, nos endereços indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página
67 deste Prospecto.

BB Investimentos

BB - Banco de Investimento S.A.

Bradesco BBI ou
Coordenador Adicional

Banco Bradesco BBI S.A.

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das
ações ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações
Sobre a Oferta – Características das Ações”, na página 54 deste
Prospecto.
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Contrato de Distribuição

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

Contrato de Distribuição
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., a ser celebrado
entre o Fundo de Investimento em Participações Maranello Multiestratégia, na qualidade de doador, o Agente Estabilizador, na
qualidade de tomador, e a Corretora.

Contrato de Estabilização

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

Coordenador Líder ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, Bradesco BBI, Santander e BB Investimentos,
considerados em conjunto.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Cronograma Tentativo da
Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a
Oferta – Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 66 deste
Prospecto.

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das
Ações do Lote
Suplementar

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

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.
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Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária (ou seja, sem
considerar as Ações Adicionais mas considerando as Ações do Lote
Suplementar), após a dedução das comissões e das despesas
estimadas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão integralmente
destinados para o pagamento da concessão onerosa do serviço de
estacionamento rotativo (“zona azul”) em vias e logradouros do
Município de São Paulo (Concessão Zona Azul de São Paulo).
A Companhia venceu a licitação da Concessão Zona Azul de São
Paulo, mas ainda não assinou o respectivo contrato.
A concorrência para a Concessão Zona Azul de São Paulo está
sendo questionada judiciamente. Para mais informações, ver seção
“4.1 – Fatores de Risco – “A concorrência para a concessão onerosa
do serviço de estacionamento rotativo (“zona azul”) em vias e
logradouros do Município de São Paulo, da qual fomos os
vencedores, está sendo questionada judicialmente” do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores, na respectiva
proporção, inclusive os resultantes da distribuição das Ações Adicionais.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 103 deste Prospecto.

Disponibilização
de anúncios e avisos
da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e
qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede
mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67 deste Prospecto.

Estabilização do Preço
das Ações

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

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$10,50 e R$13,00, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 16 e 71,
respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, para ciência dos
riscos que devem ser considerados antes de decidir investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária de subscrição/
aquisição e integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta,
na Data de Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites
individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da
Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até
os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada
por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Distribuição e (ii) o número de Ações efetivamente
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado
pelo Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de
Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir
do momento em que, cumulativamente, for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, deferido o registro da Companhia
como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM,
assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, deferido os registros da Oferta pela CVM, divulgado o
Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400,
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de
Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado
ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na
página 53 deste Prospecto.
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Inadequação da Oferta

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

Informações Adicionais

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 68 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 17 de
fevereiro de 2020.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou
da B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 68 deste Prospecto.

Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

Banco Bradesco S.A.

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

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.
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Investidores Estrangeiros

Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados Unidos
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na
Regra 144A do Securities Act editada pela SEC, em operações
isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos
sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os
Estados Unidos e o Brasil, os investidores que sejam considerados
não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não
constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América
(non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela
SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável
no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos, desde
que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados
pela Resolução CMN 4.373, e pela Instrução CVM 560, ou pela
Lei 4.131.

Investidor Institucional

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.

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

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

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 “ALPK3”. A adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.

Oferta

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

Distribuição de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da totalidade
das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, destinada prioritariamente
à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do
Regulamento do Novo Mercado.

Oferta Institucional

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

Oferta Primária

A distribuição primária de, incialmente, 28.600.000 novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão
da Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar), todas livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob
coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação das
Instituições Consorciadas, junto a Investidores Não Institucionais e
Investidores Institucionais, com esforços de colocação das Ações no
exterior realizados pelos Agentes de Colocação Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Oferta Secundária

A distribuição secundária de até 1.234.430 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada
no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da
Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta,
com a participação das Instituições Consorciadas, junto a
Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, com
esforços de colocação das Ações no exterior realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional, exclusivamente junto a
Investidores Estrangeiros, exclusivamente em caso de colocação
das Ações Adicionais.
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Opção de Ações do
Lote Suplementar

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

Pedido de Reserva

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

Período de Reserva

Período compreendido entre 30 de abril de 2020, inclusive, e 12 de
maio de 2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 30 de abril de 2020, inclusive, e 4 de
maio de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7
dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas. Caso
seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade
de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de
Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, com exceção daqueles realizados durante o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados. Os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, não serão cancelados caso seja verificado o excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar).
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Pessoas Vinculadas

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

Prazo de Distribuição

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de
subscrição/aquisição, conforme o caso, por ação ordinária de
emissão da Companhia estará situado entre R$10,50 e R$13,00,
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão
da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa
Indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no
caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM (“Ofício
Circular”), hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seus Pedido de Reserva, conforme descrito
neste Prospecto.
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é
justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da
fixação do Preço por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário, especialmente se
considerada a subscrição de até a totalidade das ações pelo FIP
Maranello e/ou entidades à ele relacionadas”, na página 72
deste Prospecto.
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Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado
exclusivamente
junto
a
Investidores
Institucionais
pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato
de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no
exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional,
em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding em até
50% da quantidade de ações inicialmente ofertada. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. Após
a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, caso seja verificada a
ausência de demanda significativa pelos Investidores Institucionais,
principalmente em razão de condições desfavoráveis de mercado
decorrentes dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus
(COVID-19), o FIP Maranello e/ou entidades à ele relacionadas
poderão, e inclusive já manifestaram a intenção de subscrever até a
totalidade das ações da Oferta, o que poderá impactar adversamente
a formação do Preço por Ação e promover redução da liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, caso seja verificada a ausência de
demanda
significativa
pelos
Investidores
Institucionais,
principalmente em razão de condições desfavoráveis de mercado
decorrentes dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, ), o
FIP Maranello e/ou entidades à ele relacionadas poderão, e inclusive
já manifestaram a intenção de subscrever até a totalidade das ações
da Oferta, o que poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação e promover redução da liquidez das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário” na página 79
deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada
a subscrição de até a totalidade das ações pelo FIP Maranello e/ou
entidades à ele relacionadas”, na página 72 deste Prospecto.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo
48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações
com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na
forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas. Para mais informações, leia a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação
e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia.”, neste Prospecto Preliminar.
Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais
considerados em conjunto.

Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores, e determinados outros
acionistas da Companhia e determinados Administradores obrigar-se-ão
perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, pelo período de 180 dias contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer
das seguintes operações com relação a quaisquer Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, sujeito a determinadas exceções: sujeito a
determinadas exceções: (i) emitir, ofertar, vender, contratar a venda,
empenhar, emprestar, outorgar qualquer opção de compra, realizar
vendas a descoberto, ou de outro modo dispor ou outorgar direitos,
protocolar ou fazer com que seja protocolado pedido de registro nos
termos do Securities Act ou da legislação brasileira, em todo caso, com
relação aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) celebrar
qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira a outros, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iii) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos
itens (i) e (ii).
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e

Investidores

Institucionais,

As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses:
(i) doações de boa-fé; (ii) transferências a um trust em benefício
direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up
e/ou de familiares imediatos do mesmo; (iii) transferências a
quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao mesmo grupo
econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act,
conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up;
(iv) com relação às Ações a serem emitidas e alienadas no contexto
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição; (v) emissões pela
Companhia de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up, incluindo
bônus de subscrição, decorrentes de conversão ou permuta de
valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia ou do
exercício de bônus de subscrição ou opções de ações, em cada
caso, que estejam em aberto na data de divulgação do Anúncio de
Início, desde que quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up
emitidos nos termos acima estarão sujeitos às restrições previstas
nos instrumentos de Lock-Up; ou (vi) mediante consentimento prévio
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, desde que, em cada caso dos itens (i), (ii) e (iii) acima,
previamente à qualquer transferência, o receptor ou adquirente dos
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up concorde por escrito perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional em aderir aos termos do respectivo instrumento de
lock-up e confirme que estava em conformidade com seus termos
desde a data de divulgação do Anúncio de Início; ainda, desde que
qualquer transferência, alienação ou distribuição previstas nos itens
(i), (ii) e (iii) acima, não devem envolver valores; desde que
além disso, nenhum arquivamento, por qualquer parte (doador,
tomador, distribuidor, cessionário ou cedente) de acordo com a
legislação brasileira ou outra legislação aplicável, seja necessário ou
seja realizado voluntariamente em conexão com qualquer
transferência, disposição ou distribuição estabelecidas nos itens (i) a
(iii) (exceto por arquivamento feito após o término do período de
Lock-up).
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Total da Oferta

R$336.050.000,00, considerando o Preço por Ação, que é o ponto
médio da faixa de preço indicada na capa deste Prospecto e sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento é de R$1.000.000,00 por
Investidor Não Institucional.
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Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

Ações ordinárias de emissão da Companhia recém emitidas ou
detidas pelas pessoas sujeitas às Restrições à Negociação das
Ações (Lock-up) na data de divulgação do Anúncio de Início, ou
qualquer opção bônus de subscrição detidos pelas pessoas sujeitas
às Restrições à Negociação das Ações (Lock-up) na data de
divulgação do Anúncio de Início, conversíveis ou permutáveis ou que
representem o direito de receber ações de emissão da Companhia,
direta ou indiretamente, incluindo, sem limitação ações ou outros
valores mobiliários que possam ter como beneficiário final as
pessoas sujeitas às Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
nos termos da legislação brasileira ou outra legislação aplicável.

Veracidade das
Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder,
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 151.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$212.153.378,11, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 161.335.153 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de
2.100.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço
de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Em 12 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração aprovou a emissão de 462.017 Bônus
de Subscrição. Cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever ação(ões)
ordinária(s) de emissão da Companhia em quantidade a ser determinada pela aplicação da fórmula
constante da ata, e, em qualquer caso, limitado a 10 ações ordinárias de emissão da Companhia.
O preço de emissão das ações a serem subscritas em decorrência do exercício dos Bônus de
Subscrição é de R$100,00 pela totalidade das 4.620.170 ações ordinárias que podem ser
subscritas em razão do exercício da totalidade dos Bônus de Subscrição, devendo o exercício de
Bônus de Subscrição resultar no pagamento proporcional à quantidade de ações ordinárias
efetivamente subscritas em razão de seu exercício. Os direitos conferidos pelos Bônus de
Subscrição poderão ser exercidos no período de cinco dias úteis após a Data de Liquidação
(inclusive). Os direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição somente poderão ser exercidos caso
a Data de Liquidação ocorra até 10 de agosto de 2020 (inclusive), sendo certo que, caso a
liquidação física e financeira da Oferta não ocorra até tal data, os titulares dos Bônus de
Subscrição decaem do direito de subscrever ações da Companhia em razão dos Bônus de
Subscrição. Os direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição estão sujeitos à condição resolutiva
de que o Preço por Ação seja igual ou maior que o montante de R$10,32 acrescido de quantia
igual (a) à variação do IPCA calculada a partir de 30 de setembro de 2018 até a data de registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários categoria A na CVM (sendo que, caso o IPCA
para o mês da data de tal registro ainda não tenha sido divulgado, o índice do mês imediatamente
anterior deverá ser utilizado e calculado pro rata para suprir o índice ainda não divulgado); mais
(b) 4% ao ano, considerando eventuais desdobramentos de ações e outros eventos societários
significativos, em ambos os casos, calculados pro rata die, até a definição do Preço por Ação. No
caso de realização da condição resolutiva acima descrita, ficam extintos os Bônus de Subscrição e
todos os direitos por eles conferidos. Apenas o acionista Riverside Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia subscreveu e integralizou 458.810 Bônus de Subscrição, de modo
que tal acionista terá o direito de subscrever, pelo preço de exercício total de R$99,31, até
4.588.100 ações ordinárias de emissão da Companhia, sujeito aos termos e condições previstos
acima. Em 20 de março de 2020, o Conselho de Administração homologou a emissão dos Bônus
de Subscrição e aprovou o cancelamento de 3.207 Bônus de Subscrição, correspondentes às
sobras dos Bônus de Subscrição não subscritos e com relação aos quais, durante o prazo de
exercício do direito de preferência, não houve solicitação de pedido de subscrição de sobras, de
modo que restam emitidos 458.810 Bônus de Subscrição. Para mais informações, ver seção 18.5
do Formulário de Referência. Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, o Bônus de Subscrição será extinto e, portanto, não exercido por Riverside Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia. O quadro abaixo indica a composição do capital
social da Companhia, integralmente subscrito e integralizado, na data deste Prospecto e a previsão
após a conclusão da Oferta, considerando os efeitos da eventual subscrição acima.
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Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:

Composição Atual
Espécie e Classe das
Ações

Quantidade

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

161.335.153 212.153.378,11
161.335.153 212.153.378,11

(1)

(2)
(3)

Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade

Valor(1)(2)
(em R$)

189.935.153
189.935.153

548.203.378,11
548.203.378,11

Composição Após o Não
Exercício dos Bônus de
Subscrição(3)
Quantidade

Valor(1)(2)
(em R$)

189.935.153 548.203.378,11
189.935.153 548.203.378,11

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.

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

Composição Atual
Espécie e Classe das
Ações

Quantidade

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

161.335.153
161.335.153

(1)

(2)
(3)

Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade

212.153.378,11 195.655.153
212.153.378,11 195.655.153

Composição Após o Não
Exercício dos Bônus de
Subscrição(3)

Valor(1)(2)
(em R$)

Quantidade

Valor(1)(2)
(em R$)

600.908,820,91
600.908,820,91

195.655.153
195.655.153

600.908,820,91
600.908,820,91

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.

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

Composição Atual
Espécie e Classe das
Ações

Quantidade

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

161.335.153 212.153.378,11
161.335.153 212.153.378,11

(1)

(2)
(3)

Valor
(em R$)

Composição Após a Oferta
Quantidade

Valor(1)(2)
(em R$)

194.225.153 598.610.878,11
194.225.153 598.610.878,11

Composição Após o Não
Exercício dos Bônus de
Subscrição(3)
Quantidade

Valor(1)(2)
(em R$)

194.225.153 598.610.878,11
194.225.153 598.610.878,11

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e considerando as
Ações do Lote Suplementar:

Composição Atual
Espécie e Classe das
Ações

Quantidade

Composição Após a Oferta

Valor
(em R$)

Ordinárias .......................... 161.335.153 212.153.378,11 199.945.153
Total .................................. 161.335.153 212.153.378,11 199.945.153
(1)

(2)
(3)

Valor(1)(2)
(em R$)

Quantidade

651.316,320,91
651.316,320,91

Composição Após o Não
Exercício dos Bônus de
Subscrição(3)
Quantidade

Valor(1)(2)
(em R$)

199.945.153 651.316,320,91
199.945.153 651.316,320,91

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.

Acionistas da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos
membros da administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Antes da Oferta
Acionista
FIP Maranello - Multiestratégia .....
Riverside FIP .................................
FIP Brasil de Governança
Corporativa ................................
TSEMF III Brazil S.a.r.l. .................
TSEMF IV Brazil S.a.r.l .................
Outros ...........................................
Total ..............................................
(1)

Quantidade

Após a Oferta

%

Quantidade

%

Após o Não Exercício dos
Bônus de Subscrição(3)
Ações
%
Ordinárias

76.890.226
52.862.418

47,7
32,8

76.890.226
52.862.418

40,5
27,8

76.890.226
52.862.418

40,5
27,8

17.869.796
6.044.430
3.488.954
4.179.329
161.335.153

11,1
3,7
2,2
2,6
100,0

17.869.796
6.044.430
3.488.954
32.779.329
189.935.153

9,4
3,2
1,8
17,3
100,0

17.869.796
6.044.430
3.488.954
32.779.329
189.935.153

9,4
3,2
1,8
17,3
100,0

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.

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

Acionista
FIP Maranello - Multiestratégia .......
Riverside FIP ...................................
FIP Brasil de Governança
Corporativa ..................................
TSEMF III Brazil S.a.r.l. ...................
TSEMF IV Brazil S.a.r.l ...................
Outros .............................................
Total ................................................
(1)

Antes da Oferta
Quantidade
%

Após a Oferta
Quantidade
%

Após o Não Exercício dos
Bônus de Subscrição(1)
Quantidade
%

76.890.226
52.862.418

47,7
32,8

76.890.226
52.862.418

39,3
27,0

76.890.226
52.862.418

39,3
27,0

17.869.796
6.044.430
3.488.954
4.179.329
161.335.153

11,1
3,7
2,2
2,6
100,0

17.869.796
6.044.430
3.488.954
38.499.329
195.655.153

9,1
3,1
1,8
19,7
100,0

17.869.796
6.044.430
3.488.954
38.499.329
195.655.153

9,1
3,1
1,8
19,7
100,0

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem
considerar as Ações Adicionais:

Acionista
FIP Maranello - Multiestratégia .......
Riverside FIP ...................................
FIP Brasil de Governança
Corporativa ..................................
TSEMF III Brazil S.a.r.l. ...................
TSEMF IV Brazil S.a.r.l ...................
Outros .............................................
Total ................................................
(1)

Antes da Oferta
Quantidade
%
76.890.226
52.862.418
17.869.796
6.044.430
3.488.954
4.179.329
161.335.153

Após a Oferta
Quantidade
%

47,7
32,8
11,1
3,7
2,2
2,6
100,0

Após o Não Exercício dos
Bônus de Subscrição(1)
Quantidade
%

76.890.226
52.862.418

39,6
27,2

76.890.226
52.862.418

39,6
27,2

17.869.796

9,2

17.869.796

9,2

6.044.430
3.488.954
37.069.329
194.225.153

3,1
1,8
19,1
100,0

6.044.430
3.488.954
37.069.329
194.225.153

3,1
1,8
19,1
100,0

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e considerando as
Ações do Lote Suplementar:

Acionista
FIP Maranello - Multiestratégia .......
Riverside FIP ...................................
FIP Brasil de Governança
Corporativa ..................................
TSEMF III Brazil S.a.r.l. ...................
TSEMF IV Brazil S.a.r.l ...................
Outros .............................................
Total ................................................
(1)

Antes da Oferta
Quantidade
%
76.890.226
52.862.418
17.869.796
6.044.430
3.488.954
4.179.329
161.335.153

Após a Oferta
Quantidade
%

47,7
32,8
11,1
3,7
2,2
2,6
100,0

76.890.226
52.862.418

Após o Não Exercício dos
Bônus de Subscrição(1)
Quantidade
%

38,5
26,4

76.890.226
52.862.418

38,5
26,4

17.869.796

8,9

17.869.796

8,9

6.044.430
3.488.954
42.789.329
199.945.153

3,0
1,7
21,4
100,0

6.044.430
3.488.954
42.789.329
199.945.153

3,0
1,7
21,4
100,0

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas.

Acordo de Acionistas
O Fundo de Investimentos em Participação Maranello – Multiestratégia, Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, TSEMF III (Brazil) S.a.r.l., TSEMF IV (Brazil) S.a.r.l.,
FIP Brasil de Governança Corporativa Multiestratégia, Armando Carmo Couri e Helio Francisco
Alves Cerqueira e como interveniente anuente, a Companhia celebraram um acordo de acionistas
em 16 de novembro de 2016, conforme aditado em 28 de novembro de 2018 e 11 de fevereiro de
2020. Aderiram ao acordo de acionistas em 16 de setembro de 2016, Jorge Marcos Soares de
Novaes, Emilio Odebrech Peltier de Queiroz, Francisco Peltier Queiroz, André Roberto Gomes
Rossetto e Guilherme Nunes Ribeiro com relação a determinadas cláusulas. Para mais
informações sobre o acordo de acionistas, ver item 15.5 do Formulário de Referência.
Com a liquidação da Oferta, o acordo de acionistas, por meio do qual é garantido ao Acionista
Controlador o direito de eleger a maioria do Conselho de Administração da Companhia (quatro dos
sete membros) e, portanto, determinar o resultado das deliberações que exijam aprovação deste
órgão, deixará de vigorar. Desta forma, caso o Acionista Controlador não mais exerça o seu poder
de controle, a Companhia poderá ficar sujeita a novos arranjos entre acionistas, novos integrantes
no grupo de controle, eventuais mudanças de sua estratégia, conflitos entre acionistas e incertezas
relacionadas a tais questões e a outros assuntos relacionados. Para mais informações sobre os
efeitos da rescisão do acordo de acionistas, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A diluição da participação de nosso Acionista Controlador poderá nos afetar
negativamente.” ná página 78 deste Prospecto.
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Os acionistas da Companhia, Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(ou Riverside) e Partners Beta Participações S.A. (sucedida por Fundo de Investimentos em
Participação Maranello – Multiestratégia, ou FIP Maranello), celebraram, em 28 de novembro de
2018, contrato pelo qual Riverside concedeu opção de adquirir ações ordinárias de sua titularidade
em quantidade calculada de acordo com os critérios ali previstos, limitada a 1.851.850 ações (na
data deste Prospecto, correspondentes a aproximadamente 1,15% do capital social da Companhia)
ao FIP Maranello. Sujeita às condições previstas no contrato, a opção poderá ser exercida pelo FIP
Maranello pelo preço de R$1,00, no prazo de 30 dias seguintes ao cálculo e liquidação financeira
dos primeiros 180 dias corridos de negociação de ações de emissão da Companhia.
Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
Armando Carmo Couri, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade
CREA/MG nº 9071/D e inscrito no CPF/ME sob o nº 001.724.486-20, residente e domiciliado na
Rua Sinval de Sá 644, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG nº 3.645.229 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 612.588.495-34, residente e
domiciliado na Alameda das Catabas, 72, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Guilherme Nunes Ribeiro, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
014.523.219-60 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 026.857.034-54, residente e domiciliado na
Avenida Princesa Isabel, 590, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
André Roberto Gomes Rossetto, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da cédula de
identidade RG nº 19.501.937-4 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 132.183.038-69, residente e
domiciliado na Avenida Santa Luzia, 149, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Jorge Marcos Soares de Novaes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 3.196.725-65 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.872.235-53,
residente e domiciliado na Rua do Jaborandi, 144, apto. 1.702, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.
Francisco Peltier de Queiroz, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº
00422979-74 SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.378.765-15, residente e domiciliado na
Alameda das Catabas, 156, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelos Acionistas Vendedores, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:

Companhia ..............................................
Armando Carmo Couri ............................
Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz .......
Guilherme Nunes Ribeiro ........................
André Roberto Gomes Rossetto .............
Jorge Marcos Soares De Novaes ...........
Francisco Peltier de Queiroz ...................
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

28.600.000
0
0
0
0
0
0
28.600.000

336.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.050.000,00

322.944.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.944.050,00

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelos Acionistas Vendedores, considerando as Ações Adicionais, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar:

Companhia ..............................................
Armando Carmo Couri ............................
Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz .......
Guilherme Nunes Ribeiro ........................
André Roberto Gomes Rossetto .............
Jorge Marcos Soares De Novaes ...........
Francisco Peltier de Queiroz ...................
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

34.205.374
114.626
63.210
158.025
158.025
487.704
252.840
34.320.000

388.755.442,80
1.346.860,20
742.717,50
1.856.793,75
1.856.793,75
5.730.522,00
2.970.870,00
403.260.000,00

373.593.980,53
1.294.332,65
713.751,52
1.784.378,79
1.784.378,79
5.507.031,64
2.855.006,07
387.532.860,00

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

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

Companhia ..............................................
Armando Carmo Couri ............................
Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz .......
Guilherme Nunes Ribeiro ........................
André Roberto Gomes Rossetto .............
Jorge Marcos Soares De Novaes ...........
Francisco Peltier de Queiroz ...................
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

32.890.000
0
0
0
0
0
0
32.890.000

386.457.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386.457.500,00

371.385.657,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.385.657,50

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

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

Companhia ..............................................
Armando Carmo Couri ............................
Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz .......
Guilherme Nunes Ribeiro ........................
André Roberto Gomes Rossetto .............
Jorge Marcos Soares De Novaes ...........
Francisco Peltier de Queiroz ...................
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

37.375.570
114.626
63.210
158.025
158.025
487.704
252.840
38.610.000

439.162.942,80
1.346.860,20
742.717,50
1.856.793,75
1.856.793,75
5.730.522,00
2.970.870,00
453.667.500,00

422.035.588,03
1.294.332,65
713.751,52
1.784.378,79
1.784.378,79
5.507.031,64
2.855.006,07
435.974.467,50

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA,
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a
participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total
de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até
5.720.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo (i) 4.485.570 novas ações ordinárias
de emissão da Companhia; e (ii) 1.234.430 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções indicadas na página 41 deste Prospecto, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 4.290.000 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas
mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote
Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos
termos do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos
serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito Oferta (“Opção de Ações do Lote
Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no
todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão
da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por
parte dos Coordenadores da Oferta.
No âmbito da Oferta, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão do direito
de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado
previsto no estatuto social da Companhia.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de
acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição e
observadas as disposições descritas abaixo. As Ações que forem objeto de esforços de colocação
no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da
Lei do Mercado de Capitais.

45

As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas
U.S. persons, conforme definido no Regulamento S sem que haja registro ou isenção de registro
nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos
e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Listagem e Negociação no Novo Mercado da B3
A Companhia voluntariamente solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações (“Novo Mercado” e
“Adesão ao Novo Mercado”, respectivamente), condicionada à realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ALPK3”. A Adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia celebrará o Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a
Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do
Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o referido contrato entrará em
vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do
Novo Mercado estão descritas de forma resumida no item “12.12 – Outras informações relevantes”
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação,
suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e o item “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 71 deste Prospecto.
Aprovações Societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
bem como a reforma e consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências
legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, e seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020, cuja ata foi arquivada na
JUCESP em 18 de março de 2020, sob o nº 151.350/20-6 e publicada no DOESP e no jornal
“Diário Comercial” em 18 de abril de 2020.
A Faixa Indicativa foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 20 de abril de 2020, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no
jornal “Diário Comercial”.
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O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no
DOESP e no jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores convidarão as
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações, exclusivamente junto a
Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$10,50 e R$13,00 (“Faixa
Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia
poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do
Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia
descritas neste Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20%
do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício Circular, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir
do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding em até 50% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. Após a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding, caso seja verificada a ausência de demanda significativa pelos Investidores
Institucionais, principalmente em razão de condições desfavoráveis de mercado decorrentes dos
efeitos econômicos da pandemia do coronavírus (COVID-19), o FIP Maranello e/ou entidades à ele
relacionadas poderão, e inclusive já manifestaram a intenção de subscrever até a totalidade das
ações da Oferta, o que poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e promover
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações - Após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, caso seja verificada a ausência de demanda
significativa pelos Investidores Institucionais, principalmente em razão de condições desfavoráveis
de mercado decorrentes dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, o FIP Maranello e/ou
entidades à ele relacionadas poderão, e inclusive já manifestaram a intenção de subscrever até a
totalidade das ações da Oferta, o que poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário” na página 79 deste Prospecto.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional, poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo transações de total return swap), são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 78 deste
Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a subscrição de até a
totalidade das ações pelo FIP Maranello e/ou entidades à ele relacionadas”, na página 72
deste Prospecto.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um
montante de até 113.044.927 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de,
aproximadamente, 59,5% do seu capital social (ou aproximadamente 60,5% do seu capital social,
considerando o exercício, pelo Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade máxima
de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições ali previstas), estarão em
circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar, um montante de até 113.044.927 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 61,5% do seu capital social (ou aproximadamente 62,4% do
seu capital social, considerando o exercício, pelo Riverside Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a
emissão da quantidade máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, sujeito às condições
ali previstas), estarão em circulação no mercado. Para maiores informações, ver seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 39 deste
Prospecto e seção 18.5 do Formulário de Referência.
De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado é de 25% do
total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia
deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital social em circulação (free
float).
Custos de Distribuição
As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas
abaixo serão pagas exclusivamente pela Companhia. As comissões a serem pagas aos
Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na
proporção das Ações ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente
com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores
líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página 79 deste
Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação....................................
Comissão de Colocação ........................................
Comissão de Garantia Firme(3) ..............................
Comissão de Incentivo(4) ........................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta(5)
Impostos, Taxa e Outras Retenções......................
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Advogados(6) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(7) .................................................
Total de Outras Despesas ...................................
Total de Despesas ................................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)
(3)
(4)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

1.814.670,00
5.444.010,00
1.814.670,00
4.032.600,00
13.105.950,00

0,54%
1,62%
0,54%
1,20%
3,90%

0,06
0,19
0,06
0,14
0,46

1.399.805,40
634.628,72
267.199,97
14.401,00
2.316.035,09
3.700.000,00
1.956.520,00
500.000,00
6.156.520,00
8.472.555,09
21.578.505,09

0,42%
0,19%
0,08%
0,00%
0,69%
1,10%
0,58%
0,15%
1,83%
2,52%
6,42%

0,05
0,02
0,01
0,00
0,08
0,13
0,07
0,02
0,22
0,30
0,75

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

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que
o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 1,20%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o
valor total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação....................................
Comissão de Colocação ........................................
Comissão de Garantia Firme(3) ..............................
Comissão de Incentivo(4) ........................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta(5)
Impostos, Taxa e Outras Retenções......................
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Advogados(6) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(7) .................................................
Total de Outras Despesas ...................................
Total de Despesas ................................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)
(3)
(4)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

2.177.604,00
6.532.812,00
2.177.604,00
4.839.120,00
15.727.140,00

0,54%
1,62%
0,54%
1,20%
3,90%

0,06
0,19
0,06
0,14
0,46

1.679.766,47
634.628,72
267.199,97
16.263,48
2.597.858,64
3.700.000,00
1.956.520,00
500.000,00
6.156.520,00
8.754.378,64
24.481.518,64

0,42%
0,16%
0,07%
0,00%
0,64%
0,92%
0,49%
0,12%
1,53%
2,17%
6,07%

0,05
0,02
0,01
0,00
0,08
0,11
0,06
0,01
0,18
0,26
0,71

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

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que
o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 1,20%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o
valor total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações
do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação....................................
Comissão de Colocação ........................................
Comissão de Garantia Firme(3) ..............................
Comissão de Incentivo(4) ........................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta(5)
Impostos, Taxa e Outras Retenções......................
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Advogados(6) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(7) .................................................
Total de Outras Despesas ...................................
Total de Despesas ................................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)
(3)
(4)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

2.086.870,50
6.260.611,50
2.086.870,50
4.637.490,00
15.071.842,50

0,54%
1,62%
0,54%
1,20%
3,90%

0,06
0,19
0,06
0,14
0,46

1.609.776,21
634.628,72
267.199,97
15.585,83
2.527.190,73
3.700.000,00
1.956.520,00
500.000,00
6.156.520,00
8.683.710,73
23.755.553,23

0,42%
0,16%
0,07%
0,00%
0,65%
0,96%
0,51%
0,13%
1,59%
2,15%
6,15%

0,05
0,02
0,01
0,00
0,08
0,11
0,06
0,02
0,19
0,26
0,72

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

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que
o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 1,20%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o
valor total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações
do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação....................................
Comissão de Colocação ........................................
Comissão de Garantia Firme(3) ..............................
Comissão de Incentivo(4) ........................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta(5)
Impostos, Taxa e Outras Retenções......................
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Advogados(6) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(7) .................................................
Total de Outras Despesas ...................................
Total de Despesas ................................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)
(3)
(4)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

2.449.804,50
7.349.413,50
2.449.804,50
5.444.010,00
17.693.032,50

0,54%
1,62%
0,54%
1,20%
3,90%

0,06
0,19
0,06
0,14
0,46

1.889.737,28
634.628,72
267.199,97
18.296,41
2.809.862,38
3.700.000,00
1.956.520,00
500.000,00
6.156.520,00
8.966.382,38
26.659.414,88

0,42%
0,14%
0,06%
0,00%
0,62%
0,82%
0,43%
0,11%
1,36%
1,98%
5,88%

0,05
0,02
0,01
0,00
0,08
0,10
0,05
0,01
0,16
0,23
0,69

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

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que
o Preço por Ação estará situado entre R$10,50 e R$13,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 1,20%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o
valor total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, incluindo, mas não se limitando ao
Coordenador Adicional, exceto pela remuneração descrita acima e pelos ganhos decorrentes da
atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa
do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, por meio de operações
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 68 deste
Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento
de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido
de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável, que
a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do Anúncio de Início;
(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento
igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos
critérios aceitos pela CVM;
(e) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109,
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; e
(f) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei
das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
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Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais,
no âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, 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 Distribuição e do Contrato de Distribuição
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, e observado o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio de duas ofertas distintas,
quais sejam: (i) uma Oferta de Varejo, destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma
Oferta Institucional, destinada aos Investidores Institucionais.
Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores, elaborarão um plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da
Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o
tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução
CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares
dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por
pessoa designada pelo Coordenador Líder.
Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever a totalidade das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição da
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha ser majorada), no prazo máximo de 3 dias
úteis contados da comunicação do cancelamento. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não haja investidores suficientes interessados em subscrever a totalidade das Ações no
âmbito da Oferta.”, na página 76 deste Prospecto.
Não haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.

55

Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem
solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, durante o
Período de Reserva, ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os
casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.
Os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, não serão
cancelados caso seja verificado o excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços
para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a
critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido
de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as
condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado.
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio,
conforme disposto na alínea (g) abaixo.
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 60, 61 e 64,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme aplicável,
cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta deverá realizar a
reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma única Instituição
Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não Institucionais poderão estipular, no Pedido de
Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação,
conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior
confirmação. Caso o Investidor Não Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de
Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
respectiva Instituição Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo
máximo de 3 dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada). Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização
de Pedido de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação
da Oferta e as informações constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo
aos Prospectos, em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas
16 e 71, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu
exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou cadastro, e/ou (b) a
manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do
Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da
Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(b) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a
colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
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(c) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional até as 12:00 horas do dia útil
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, facsímile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (d) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio prevista na
alínea (g) abaixo;
(d) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (c)
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
por tal Instituição Consorciada;
(e) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não
Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nas alíneas (a), (b) e (d) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações
de Normas de Conduta” nas páginas 60, 61 e 64, respectivamente, deste Prospecto e a
possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de
Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de
Ações, desprezando-se a referida fração;
(f) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais seja igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não
haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas
as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão
destinadas a Investidores Institucionais, nos termos da Oferta Institucional; e
(g) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será
realizado rateio das Ações, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações
destinadas a Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais,
observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de R$3.000,00 por
Investidor Não Institucional, desconsiderando-se as frações de Ações; e (ii) uma vez atendido
o critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações
destinadas a Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não
Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderandose as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, a quantidade de Ações destinadas a Investidores
Não Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores
Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de
atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 60, 61 e 64,
respectivamente, deste Prospecto.
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Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o
Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de ordens de investimento recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o
total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os
Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de
criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações objeto
das respectivas ordens de investimento, em conformidade com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante preenchimento de boletim de
subscrição/contrato de compra e venda, cujo modelo foi previamente apresentado à CVM e informa
o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega das Ações. As Ações que forem
objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a
Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional por meio dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores,
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores e inerentes à própria Oferta.
Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa
Indicativa, e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular (“Evento de Fixação de
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não Institucionais poderão desistir
dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua
decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos Pedidos de Reserva (por
meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao endereço da Instituição
Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à
data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e (c) até as 14:00
horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca do Evento
de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) acima.
Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados
ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha ser majorada).
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
Para mais informações, ver seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Como
resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo da Faixa
Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir
de seus Pedidos de Reserva”, na página 76 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente
suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores
pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento dos registros da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos
eventualmente incidentes, e se a alíquota for superior a zero.
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400.
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Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 14 de maio de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 16 de novembro de 2020, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contados
da data divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis,
contado do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar”).
As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é
vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, deferido o registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e
disponibilizado o Prospecto Definitivo.
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Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta –
Estabilização do Preço das Ações” na página 53 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder ...........................................................................
Bradesco BBI ...................................................................................
Santander .........................................................................................
BB Investimentos .............................................................................
Total .................................................................................................

Quantidade de Ações

Percentual
(%)

7.150.000
7.150.000
7.150.000
7.150.000
28.600.000

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
100,00

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da
Oferta.
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e
dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional; e (ii) a assinatura de compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e por determinados
Administradores. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, a Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas às
informações de sua respectiva responsabilidade nos Offering Memoranda. O Contrato de
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização
desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no exterior, poderá deixar a
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil, com esforços
de venda no exterior”, na página 77 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 68 deste
Prospecto.
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Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação
com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis
pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva e
boletins de subscrição/contratos de compra e venda que tenha recebido e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3
dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes,
bem como aqueles cuja alíquota for superior a zero ou venha a ser 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 6 meses contados da data da comunicação
da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A Instituição
Consorciada a que se refere esta seção deverá informar imediatamente o referido cancelamento
aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva e/ou boletins de
subscrição/contratos de compra e venda. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas
intenções de investimento, Pedidos de Reserva e/ou boletins de subscrição/contratos de compra e
venda cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores, e determinados outros acionistas da Companhia e
determinados Administradores obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, a não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sujeito a determinadas exceções: sujeito a
determinadas exceções: (i) emitir, ofertar, vender, contratar a venda, empenhar, emprestar,
outorgar qualquer opção de compra, realizar vendas a descoberto, ou de outro modo dispor ou
outorgar direitos, protocolar ou fazer com que seja protocolado pedido de registro nos termos do
Securities Act ou da legislação brasileira, em todo caso, com relação aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up; (ii) celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira a
outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iii) divulgar publicamente a intenção de efetuar
qualquer operação especificada nos itens (i) e (ii).
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses: (i) doações de boa-fé;
(ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de
lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (iii) transferências a quaisquer coligadas
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up; (iv) com relação às
Ações a serem emitidas e alienadas no contexto da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição;
(v) emissões pela Companhia de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up, incluindo bônus de
subscrição, decorrentes de conversão ou permuta de valores mobiliários conversíveis em ações da
Companhia ou do exercício de bônus de subscrição ou opções de ações, em cada caso, que
estejam em aberto na data de divulgação do Anúncio de Início, desde que quaisquer Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-Up emitidos nos termos acima estarão sujeitos às restrições previstas
nos instrumentos de Lock-Up; ou (vi) mediante consentimento prévio dos Coordenadores da Oferta
e dos Agentes de Colocação Internacional, desde que, em cada caso dos itens (i), (ii) e (iii) acima,
previamente à qualquer transferência, o receptor ou adquirente dos Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-Up concorde por escrito perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional em aderir aos termos do respectivo instrumento de lock-up e confirme que estava em
conformidade com seus termos desde a data de divulgação do Anúncio de Início; ainda, desde que
qualquer transferência, alienação ou distribuição previstas nos itens (i), (ii) e (iii) acima, não devem
envolver valores; desde que além disso, nenhum arquivamento, por qualquer parte (doador,
tomador, distribuidor, cessionário ou cedente) de acordo com a legislação brasileira ou outra
legislação aplicável, seja necessário ou seja realizado voluntariamente em conexão com qualquer
transferência, disposição ou distribuição estabelecidas nos itens (i) a (iii) (exceto por arquivamento
feito após o término do período de Lock-up). Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, a venda, ou a percepção de uma
potencial emissão ou venda, de quantidades significativas das ações ordinárias de emissão
da Companhia, após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, pode afetar
adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 74
deste Prospecto.
Coordenador Adicional
Para fins do artigo 5º, inciso I, do Anexo II do Código ANBIMA, o Bradesco BBI, além de
Coordenador da Oferta, figura como Coordenador Adicional no âmbito da Oferta, tendo em vista
que a participação, direta ou indireta, de indivíduo detentor de participação qualificada do BTG
Pactual é atualmente superior a 10% do capital social da Companhia, conforme as regras de
cálculo de participação indireta previstas no Anexo II, artigo 5º, parágrafo 5º, inciso I, do Código
ANBIMA, conforme descrito nos itens “15.1/2 – Posição acionária” do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto.
O Bradesco BBI não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua condição de
Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia firme de
liquidação e colocação em razão de sua condição de Coordenador da Oferta, nos termos do
Contrato de Distribuição.
Para mais informações, ver seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta” na página 86 deste Prospecto.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco S.A.
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Cronograma Tentativo Estimado da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir da data de protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM:
#

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

2

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

22 de abril de 2020

3

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

23 de abril de 2020

4

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

30 de abril de 2020

5

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

4 de maio de 2020

6

Encerramento do Período de Reserva

12 de maio de 2020

7

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

13 de maio de 2020

8

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

14 de maio de 2020

9

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

15 de maio de 2020

10

Data de Liquidação

18 de maio de 2020

11

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

15 de junho de 2020

12

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

17 de junho de 2020

13

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

(1)

17 de fevereiro de 2020

16 de novembro de 2020

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.

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção
“Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 67 deste
Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.
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Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 62 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos
negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia,
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em Ações não
é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais e aos setores em que a Companhia atua. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao
perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento
nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da
economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foi dispensado pela CVM de
divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos 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, uma vez que os Acionistas
Vendedores não possui página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Companhia
https://ri.estapar.com.br (neste website, clicar em "Documentos de Oferta Pública", em seguida
escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
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Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais
- Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.”
escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, acessar “ofertas públicas” e
posteriormente a pasta “IPO Estapar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Estapar” e clicar no título do documento correspondente).
BB-Banco de Investmento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.” e, depois, clicar nos links disponíveis dos
avisos e anúncios da Oferta).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente à “Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.”, no qual serão
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios
e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 16 e 71,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3.
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Companhia
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 3, 3º andar
04543-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Emilio Sanches Salgado Junior
Tel.: +55 (11) 2161-8099
https://ri.estapar.com.br (neste website, clicar em "Documentos de Oferta Pública", em seguida
clicar em "Prospecto Preliminar de Oferta Pública", que corresponde ao link de acesso ao
documento).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais
- Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.”
escolher o link “Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1309, 10º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 2169-4672
Fax: +55 (11) 3847-9856
http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, acessar “ofertas públicas” e
posteriormente a pasta “IPO Estapar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3012-7180
Fax: +55 (11) 3553-0063
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Estapar” e clicar no título do documento correspondente).
BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 37º andar
20031-923, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. João Carlos dos Santos Telles
Tel.: +55 (21) 3808-3625
Fax: +55 (21) 2262-3862
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, acessar “Ofertas em Andamento”, acessar
“Ações Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.” e depois “Leia o Prospecto
Preliminar”)
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
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O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em 30 de abril de 2020, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais de companhias
(ITR, DFP, DF, FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página
digitar “Allpark” e, em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.”. Ato contínuo, selecionar “Documentos de Oferta
de Distribuição Pública” e em seguida “Prospecto Preliminar”, posteriormente clicar em “Download”
ou
“Consulta”);
e
(ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoesparaemissores/ofertas-publicas/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em
“Empresas”, depois clicar em “Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.”,
posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da
América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro sob
o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar
nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída
ou disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto e do
Formulário de Referência.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável,
não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 16 E 71, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO A
ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM
RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” na página 16 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência e as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexos a este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que
atualmente a Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de
maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter
ou causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso
de expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em
um efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações,
fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da
Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas
nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” na página 16 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.

71

Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a subscrição de até a
totalidade das ações pelo do FIP Maranello e/ou entidades à ele relacionadas.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 50% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), conforme definido para esta
Oferta, desde que não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário, especialmente se
considerada a subscrição de até a totalidade das ações pelo FIP Maranello e/ou entidades
relacionadas à ele. Para maiores informações, vide fator de risco “Após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, caso seja verificada a ausência de demanda significativa pelos
Investidores Institucionais, principalmente em razão de condições desfavoráveis de mercado
decorrentes dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, o FIP Maranello e/ou entidades
relacionadas à ele poderão, e inclusive já manifestaram a intenção de subscrever até a totalidade
das ações da Oferta, o que poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário” na página 79 deste Prospecto.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadre
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos
na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações poderão
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço por Ação
poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta.
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Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, caso seja verificada a ausência de
demanda significativa pelos Investidores Institucionais, principalmente em razão de
condições desfavoráveis de mercado decorrentes dos efeitos econômicos da pandemia da
COVID-19, o FIP Maranello e/ou entidades à ele relacionadas poderão, e inclusive já
manifestaram a intenção de subscrever até a totalidade das ações da Oferta, o que poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação e promover redução da liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na data deste Prospecto, o mercado brasileiro de valores mobiliários, assim como os mercados
internacionais, enfrenta forte oscilação diante dos impactos econômicos decorrentes da pandemia
decretada pela Organização Mundial da Saúde do COVID-19. A incerteza sobre a continuidade da
pandemia do COVID-19 afeta diretamente o interesse dos investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia.
Diante da atual conjuntura econômica, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding poderá
ser verificada a ausência de demanda significativa nas intenções de investimento dos Investidores
Institucionais na Oferta. Neste cenário, o FIP Maranello e/ou entidades à ele relacionadas poderão,
e inclusive já manifestaram sua intenção de subscrever até a totalidade da Oferta, o que poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação e promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para maiores informações sobre os
efeitos da COVID-19, vide fator de risco “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo,
como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais
global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira,
impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia” na página 71 deste
Prospecto.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de
doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia” na página 71 deste Prospecto.
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Em 31 de dezembro de 2019, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$4,6 trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente, R$17,3
bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente
concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por,
aproximadamente, 38% do volume total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019,
enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de
aproximadamente US$23,3 trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume diário médio de
negociação de aproximadamente US$61.4 bilhões durante o ano de 2019 considerando dados até
outubro de 2019.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso
no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de
negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores, e determinados outros acionistas da Companhia e
determinados Administradores celebrarão acordos de restrição à venda de ações ordinárias de
emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se comprometerão a, sujeitos tão somente
às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional,
durante o período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, até a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. Além disso, determinados acionistas da Companhia com
participação acionária expressiva não celebrará(ão) acordos de restrição à venda de ações
ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up) e, portanto, as ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua(s) titularidade estão disponíveis para venda a qualquer tempo. Para
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)” na página 64 deste Prospecto.
A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda de um número substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva e boletins de subscrição/contratos de compra e venda feitos perante
tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente
de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva e boletins de subscrição/contratos de compra e venda que tenha(m) recebido e informar
imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais
participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha
ser majorada). Para maiores informações, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de
Norma de Conduta” na página 64 deste Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode resultar na
diluição da participação dos detentores das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais por meio de distribuição pública
de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em ações 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.
Além disso, os Investidores poderão sofrer diluição do seu investimento, em razão da existência de
Bônus de Subscrição emitidos pela Companhia e Planos de Opções de Compra de Ações da
Companhia. Para mais informações sobre a diluição imediata do investimento dos Investidores e
sobre eventual diluição decorrente do Bônus de Subscrição e dos Planos de Opções de Compra de
Ações, veja a seção “Diluição” na página 107 deste Prospecto.
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e boletins de
subscrição/contratos de compra e venda e intenções de investimentos automaticamente
cancelados sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos sem reembolso de
custos incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos ou taxas aplicáveis,
existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a
zero venha a ser majorada. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 61 deste
Prospecto.
Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 103 deste
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial
no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquiram Ações por meio da Oferta
receberão um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever/adquirir
as Ações na Oferta.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que resultará na diluição da
participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 107 deste Prospecto.
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A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos não somente relativos a uma oferta de
valores mobiliários com esforços de colocação exclusivamente no Brasil. Os riscos
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os
riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores
Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas
relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos
Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são partes do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da
Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver valores elevados e afetar negativamente
a Companhia.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários
da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir
o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras,
inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de
capitais brasileiro.
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A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia. A este respeito, vide risco “O surto de doenças
transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior
volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia” na página 71 deste Prospecto.
A diluição da participação de nosso Acionista Controlador poderá afetar a Companhia
negativamente.
Em razão da realização da Oferta, o acordo de acionistas da Companhia (conforme descrito na
seção “Informações Sobre a Oferta – Acordo de Acionistas” na página 42 deste Prospecto e no
item 15.5 do Formulário de Referência), por meio do qual é garantido ao Acionista Controlador o
direito de eleger a maioria do Conselho de Administração da Companhia (quatro dos sete
membros) e, portanto, determinar o resultado das deliberações que exijam aprovação deste órgão,
deixará de vigorar. Desta forma, caso o Acionista Controlador não mais exerça o seu poder de
controle, a Companhia poderá ficar sujeita a novos arranjos entre acionistas, novos integrantes no
grupo de controle, eventuais mudanças de estratégia, conflitos entre acionistas e incertezas
relacionadas a tais questões e a outros assuntos relacionados, o que pode afetar adversamente os
negócios da Companhia. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas hostis
de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem quórum
mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito de suas
atividades sociais. Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia,
em seu plano de negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou
qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar
adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia. Para mais informações sobre
os acionistas controladores, ver seção 15 do Formulário de Referência.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) em operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swaps), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
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Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente
com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores
líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia no período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com os Acionistas
Vendedores com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta,
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta, incluindo da
Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a
serem recebidos no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio
líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”
na página 49 deste Prospecto.
Poderá ocorrer distorções nas condições em que as Ações serão emitidas em razão dos
relacionamentos existentes entre Coordenador Líder e Companhia.
O atual sócio majoritário da Companhia é o FIP Maranello, que é um fundo de investimento em
participações administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pelo BTG
Pactual Gestora de Recursos Ltda. Ambas as empresas são controladas pelo Coordenador Líder e
afiliadas ao BTG Pactual US Capital, LLC, um dos Agentes de Colocação Internacional da Oferta,
sendo todas integrantes do Grupo BTG Pactual. Uma vez que o Coordenador Líder e o BTG
Pactual US Capital, LLC participarão do Procedimento de Bookbuilding, poderão ocorrer distorções
nas condições em que as Ações serão emitidas. Para mais informações entre o relacionamento
entre o Coordenador Líder e a Companhia, ver a seção “Relacionamento entre o Coordenador
Líder e a Companhia” deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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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 Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos
follow-ons da Minerva, Cogna Educação e da Positivo Tecnologia, assim como do IPO da Mitre
Realty.
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 e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker.
Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 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.
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O Bradesco BBI apresentou em 2019 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 Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no
Follow-on da intermédica, no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da
Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no
montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões,
joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador líder do
Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Log CP, no
montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no montante de
US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint
bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no
montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no montante de
R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, joint bookrunner do
Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões, joint bookrunner do Follow-on da
Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marfrig, no montante
de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque, no montante de R$259 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em
renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais
de R$101,540 bilhões originados.
No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total
de aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort
na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões,
(iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões,
(iv) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da
Somos Educação por R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia
Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de
galpões logísticos para a HSI por valor confidencial.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento,
destacando-se 4.478 agências.
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 €1,46 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 90 mil funcionários.
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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.
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 2013, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública de ações da Via Varejo S.A., na
oferta pública inicial de ações da Ser Educacional S.A., na oferta pública inicial de units de Alupar
Investimentos S.A. e na oferta pública inicial de Smiles S.A.
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Em 2014, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow–on da Oi S.A.
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 bookrunner na oferta de follow-on da Cogna Educação S.A.
BB Investimentos
O Banco do Brasil, em seus mais de 211 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.
No Resultado de Desempenho de 2018, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente
R$1,4 trilhão de ativos totais, uma base de 67,3 milhões de clientes e presença em 99,6% dos
municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 96,9 mil funcionários, distribuídos entre
4.722 agências, 17 países e mais de 14 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 a seus clientes para a captação de recursos, por meio da
coordenação, colocação e distribuição de ativos nos mercados de renda fixa e variável, tais 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.
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No mercado doméstico de renda fixa, o BB Investimentos coordenou 85 emissões, que totalizaram
o valor de R$27,1 bilhões e 14% de market share, encerrando o período em 3º lugar no Ranking
ANBIMA de Renda Fixa Consolidado de 2018. 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 dezembro 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, Biosev, 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.
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 de
Azul, CCR, Lojas Americanas e Magazine Luiza, além dos IPOs de Azul, BR Distribuidora,
IRB-Brasil, 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, Banco do Brasil, Magazine Luiza, Marisa e Marfrig, além dos IPOs de Centauro, Banco
BMG, e como coordenador líder em Neoenergia.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Coordenador Líder e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

O seguinte sócio do BTG Pactual e do seu conglomerado econômico atua na qualidade de
Diretor Presidente da Companhia, o Sr. André Iasi, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 11 de fevereiro de 2020, conforme descrito nos itens "12.5/6 Composição e experiência prof. da adm. e do CF" do Formulário de Referência da Companhia.

•

Os seguintes sócios do BTG Pactual e do seu conglomerado econômico atuam na qualidade
de membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) o Sr. Renato Antonio Secondo
Mazzola, eleito na assembleia geral extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2020, e (ii)
Edwyn Neves, eleito na assembleia geral extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2020,
conforme descrito nos itens “12.5/6 – Composição e experiência prof. da adm. e do CF” do
Formulário de Referência da Companhia. Além disso, a conselheira Sra. Lilian Esteves é
casada sob regime de separação total de bens com o controlador indireto da Companhia, o Sr.
André Esteves, investidor com participação indireta qualificada no grupo econômico do
Coordenador Líder, nos termos apresentados nesta seção e conforme descrito nos itens
“12.5/6 – Composição e experiência prof. da adm. e do CF” do Formulário de Referência da
Companhia.

•

O seguinte funcionário do BTG Pactual e do seu conglomerado econômico atua na qualidade
de membro do Comitê de Auditoria da Companhia: o Sr. Cainã Rocha, eleito na reunião do
conselho de administração realizada em 11 de fevereiro de 2020, conforme descrito nos itens
“12.5/6 – Composição e experiência prof. da adm. e do CF” do Formulário de Referência da
Companhia.

•

A Companhia realizou aplicações financeiras em Certificados de Depósito Bancário (“CDBs”)
de emissão do BTG Pactual, com remuneração correspondente a 99% e a 100,0% da taxa
CDI, em 29 de maio de 2019 e em 14 de janeiro de 2020 e com vencimento em 29 de maio de
2019 e em 14 de janeiro de 2021. O saldo inicial de tais operações era de aproximadamente
R$10,0 milhões e o saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente
R$10,1 milhões.

•

A Companhia realizou aplicações financeiras em CDBs de emissão do BTG Pactual, com
remuneração correspondente a 99% da taxa CDI, no período de 7 de janeiro de 2020 a 4 de
fevereiro de 2020 e com vencimento entre 6 de janeiro de 2019 e 3 de fevereiro de 2021. O
saldo inicial de tais operações era de aproximadamente R$30,2 milhões. Na data deste
Prospecto, tais CDBs foram resgatados pela Companhia.

•

A Companhia realizou aplicações financeiras em operações compromissadas com
remuneração equivalente a 75% da taxa CDI, no período de 17 de março de 2020 a 7 de abril
de 2020. O saldo inicial de tais operações era de aproximadamente R$9,33 milhõese o saldo
bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$9,39 milhões.
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•

Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia realizou aplicações financeiras em
CDBs de emissão do BTG Pactual, com remuneração correspondente a 99% da taxa CDI, no
período de 27 de janeiro de 2020 a 4 de fevereiro de 2020 e com vencimento entre 26 de
janeiro de 2021 e 5 de fevereiro de 2021. O saldo inicial de tais operações era de
aproximadamente R$4,1 milhões e o saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a
aproximadamente R$4,2 milhões.

•

Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia realizou aplicações financeiras em
operações compromissadas com remuneração equivalente a 75% da taxa CDI, no período de
17 de março de 2020 a 14 de abril de 2020. O saldo inicial de tais operações era de
aproximadamente R$3,97 milhões e o saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a
aproximadamente R$3,98 milhões.

•

Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia contratou, com sociedade integrante
do grupo econômico do BTG Pactual, apólice de seguro no valor segurado de R$300 mil, com
início de vigência em 31 de julho de 2015 e fim de vigência em 31 de julho de 2019. A apólice
de seguro foi cancelada em setembro de 2019.

•

Atual investidor com participação indireta qualificada no grupo econômico do Coordenador
Líder, o Sr. André Esteves, possui participação acionária indireta na Companhia, através de
determinado fundo de investimento, conforme descrito nos itens 15.1/15.2 do Formulário de
Referência da Companhia.

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 Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o Coordenador Líder 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 Coordenador Líder 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 Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico.
Adicionalmente, o Coordenador Líder 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.
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O Coordenador Líder 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 Coordenador Líder 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 Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou 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 Coordenador Líder 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 78 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 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder 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 49 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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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:
•

atuou como coordenador da nona emissão de debêntures simples não conversíveis em ações
da Companhia, objeto de distribuição com esforços restritos de colocação, no valor total de
R$350.000.000,00, com data de emissão em 9 de maio de 2019, com vencimento em 09 de
maio de 2024. As debêntures fazem jus a juros remuneratórios de 100% da variação
acumulada do CDI acrescidos de 1,90% ao ano e são garantidas por (i) garantia real adicional
de cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia e de suas controladas
Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento
Rotativo Ltda. e Saepart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.;
(ii) garantia real adicional de hipotecas em segundo grau de determinados imóveis de
propriedade da Companhia; e (iii) garantia fidejussória das mesmas controladas do item (i). Em
30 de março de 2020, o saldo em aberto era de R$163.651.670,00;

•

contratação, pela Companhia, de limite de cartão de crédito, no valor total de R$10.000.000,00,
com taxa de juros de 0,01% a.a., sendo que a referida operação é isenta de rotativo e não
conta com garantias. Na data deste Prospecto, o saldo em aberto era de R$330.000,00; e

•

contratação, pela Companhia, em 01 de setembro de 2018 de seguro de vida para seus
colaboradores, contando com 7.178 vidas seguradas à época. O referido seguro possui prêmio
mensal no montante de R$14.863,90 e vencimento em agosto de 2020.

•

contratação, pela Companhia, em fevereiro de 2020 dos serviços de escrituração de ações
realizado pelo departamento de ações e custódia do Bradesco. O contrato não tem validade e
possui remuneração de R$2.000,00 ao mês.

•

contratação, pela Companhia, de cartões benefício Alelo Alimentação, Refeição e Vale
Transporte para toda sua base de colaboradores, totalizando 6.187 cartões e um carregamento
mensal de R$1.777,7 mil em março de 2020.

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.
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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.
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 78 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 49 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 49 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.
Para fins do artigo 5º, inciso I, do Anexo II do Código ANBIMA, o Bradesco BBI, além de
Coordenador da Oferta, figura como Coordenador Adicional no âmbito da Oferta, tendo em vista
que a participação, direta ou indireta, de indivíduo detentor de participação qualificada do BTG
Pactual é atualmente superior a 10% do capital social da Companhia, conforme as regras de
cálculo de participação indireta previstas no Anexo II, artigo 5º, parágrafo 5º, inciso I, do Código
ANBIMA, conforme descrito nos itens “15.1/2 – Posição acionária” do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto.
O Bradesco BBI, na qualidade de Coordenador Adicional, declara, nos termos do artigo 5º,
parágrafo 7º, do Anexo II do Código ANBIMA, que: (i) participou do Procedimento de Bookbuilding;
(ii) participou da elaboração deste Prospecto, do Formulário de Referência e dos demais
documentos da Oferta; e (iii) praticou os padrões usuais de due diligence com relação à colocação
das Ações.
O Bradesco BBI não recebeu e não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua
condição de Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia
firme de liquidação e colocação em razão de sua condição de Coordenador da Oferta, nos termos
do Contrato de Distribuição. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta –
Coordenador Adicional”, na página 65 deste Prospecto.
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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 Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
•

Serviços de adquirência oferecidos pela GetNet com aparelhos instalados em 515 lojas na data
de 30/03/2020, no valor mensal transacionado de aproximadamente R$30.000.000,00, com
vencimento do convênio em 30/04/2021 e taxa média variando de 1,35% a 2,45%, a depender
da modalidade e bandeira. Não existem garantias para essa operação;

•

Operações de aplicação na Mesa / Tesouraria do Santander em Certificado de Depósito
Bancário em montante de, aproximadamente, R$29.500.000,00, realizadas em 28/05/2019,
com vencimento em 06/04/2021 e taxa equivalente a 100% do CDI e encompromissada com
lastro de terceiros em um montante de aproximadamente R$29.000.000,00 realizadas em
13/04/2020 com vencimento em 13/05/2020 e taxa de 70% do CDI. Não existem garantias para
essas operações;

•

Serviços de cash management incluindo cobrança, pagamento de fornecedores, coleta e
arrecadação prestados a partir de 13/03/2013, com volume mensal aproximado de
R$10.000.000,00 em cobrança e R$42.000.000,00 de pagamento a fornecedores. A taxa
média varia de R$2,01 a R$2,21 por TED, sem prazo de vencimento. As condições são
aplicadas para o Grupo Econômico e replicadas para as subsidiárias / CNPJs vinculados ao
Grupo Econômico. Não existem garantias para essas operações;

•

Operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário 4131, no valor atualmente contratado de
R$50.000.000,00, emitida em 10/03/2013, com vencimento em 11/09/2020 e taxa de
CDI+1,7% a.a. Não existem garantias para essa operação;

•

Operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, no valor atualmente
contratado de R$29.200.000,00 emitida em 09/04/2020 com vencimento em 13/04/2021 e taxa
de CDI+4,32% a.a. Não existem garantias para essa operação;

•

Operação de emissão de debêntures da 9ª emissão com posição de investimento do
Santander de R$97.377.803,00 em abril de 2020, emitidas em 09/05/2019 com vencimento em
09/05/2024 e taxa de CDI+1,90% a.a, garantidas por (i) garantia real adicional de cessão
fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Companhia e de suas controladas Capital
Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo
Ltda. e Saepart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.;
(ii) garantia real adicional de hipotecas em segundo grau de determinados imóveis de
propriedade da Companhia; e (iii) garantia fidejussória das mesmas controladas do item (i);

•

Serviço de cartão corporativo com limite total de R$1.500.000,00, contratado em 31/08/2019 e
renovado anualmente;

•

Serviço de processamento de folha de pagamento, com 5.492 processamentos no mês de
março de 2020. Termo de Parceria assinado em 31/05/2017 com vencimento em 01/09/2020.
Não há taxas ou garantias devidas ao Santander pela prestação desse serviço.
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Hora Park Sistema Estacionamento de Rotativo Ltda.
•

Serviços de adquirência oferecidos pela GetNet com aparelhos instalados em 21 lojas na data
de 31/03/2020, no valor mensal atualizado de aproximadamente R$6.000.000,00, com
vencimento do convênio em abril de 2021 e taxa média variando de 1,35% a 2,45%, a
depender da modalidade e bandeira. Convênio implantado para o Grupo Econômico com as
mesmas condições da AllPark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Não existem
garantias para essa operação;

•

Operações de aplicações na Mesa / Tesouraria do Santander em Certificado de Depósito
Bancário, no montante de R$5.130.000,00, realizadas em 14/10/2019, com vencimento em
25/11/2021 e taxa equivalente a 97% do CDI. Não existem garantias para essas operações;

•

Serviços de cash management incluindo cobrança, pagamento de fornecedores, coleta e
arrecadação, com volume mensal aproximado de R$77.000,00 em cobrança e
R$16.000.000,00 em pagamento a fornecedores. A taxa média varia de R$2,01 a R$2,21 por
TED, sem prazo de vencimento. As condições são aplicadas para o Grupo Econômico e
replicadas para as subsidiárias / CNPJs vinculados ao Grupo Econômico. Não existem
garantias para essas operações;

•

Operação de FINAME no valor atualizado de R$40.092,00, realizada em 16/04/2020, com
vencimento em 15/09/2021 e taxa média de TJLP+5,75% a.a. A garantia é o próprio bem
financiado;

•

Serviço de processamento de folha de pagamento, com 927 processamentos no mês de
março/2020. Termo de Parceria assinado em 31/05/2017, com vencimento em 01/09/2020.
Não há taxas ou garantias devidas ao Santander pela prestação desse serviço.

Wellpark - Estac. e Serviços Ltda.
•

Serviços de adquirência oferecidos pela GetNet com aparelhos instalados em 38 lojas na data
de 31/03/2020, no valor mensal atualizado de aproximadamente R$1.000.000,00 com
vencimento em abril de 2021 e taxa média variando de 1,35% a 2,45%, a depender da
modalidade e bandeira. Convênio implantado para o Grupo Econômico com as mesmas
condições da AllPark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Não existem garantias
para essa operação;

•

Operações de aplicações na Mesa / Tesouraria do Santander em Certificado de Depósito
Bancário no montante de R$250.000,00, realizadas em 14/04/2020, com vencimento em
14/04/2021 e taxa equivalente a 95% do CDI. Não existem garantias para essas operações;

•

Serviços de cash management incluindo cobrança e pagamento de fornecedores, com volume
mensal aproximado de R$316.000,00 em cobrança e R$692.000,00 de pagamento a
fornecedores. A taxa média varia de R$2,01 a R$2,21 por TED, sem prazo de vencimento. As
condições são aplicadas para o Grupo Econômico e replicadas para as subsidiárias / CNPJs
vinculados ao Grupo Econômico. Não existem garantias para essas operações.

EWS Estacionamentos Salvador S.A.
•

Serviços de adquirência oferecidos pela GetNet com aparelhos instalados em 1 loja, na data
de 31/03/2020, no valor mensal atualizado de aproximadamente R$1.000.000,00 com
vencimento em abril de 2021 e taxa média variando de 1,35% a 2,45%, a depender da
modalidade e bandeira. Convênio implantado para o Grupo Econômico com as mesmas
condições da AllPark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Não existem garantias
para essa operação;
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•

Operações de aplicações na Mesa / Tesouraria do Santander em Certificado de Depósito
Bancário no montante de R$1.490.000,00, realizadas em 24/03/2020, com vencimento em
14/04/2021 e taxa equivalente a 96% do CDI. Não existem garantias para essas operações;

•

Serviços de cash management incluindo cobrança e pagamento de fornecedores, com volume
mensal aproximado de R$52.000,00 em cobrança e R$1.300.000,00 de pagamento a
fornecedores. A taxa média varia de R$2,01 a R$2,21 por TED e sem prazo de vencimento. As
condições são aplicadas para o Grupo Econômico e replicadas para as subsidiárias / CNPJs
vinculados ao Grupo Econômico. Não existem garantias para essas operações;

•

Contrato de fiança, no valor contratado de R$32.099.812,00, firmado em 31/01/2020, comissão
de 2% a.a. e vencimento em 20/07/2020. Não existem garantias para essa operação;

•

Serviço de processamento de folha de pagamento, com 21 processamentos no mês de
março/2020. Termo de Parceria assinado em 31/05/2017, com vencimento em 01/09/2020.
Não há taxas ou garantias devidas ao Santander pela prestação desse serviço.

SCP - Estacionamento do Mogi Shopping
•

Serviços de adquirência oferecidos pela GetNet com aparelhos instalados em 1 loja na data de
31/03/2020, no valor mensal atualizado de aproximadamente R$450.000,00 com vencimento
em abril de 2021 e taxa média variando de 1,35% a 2,45%, a depender da modalidade e
bandeira. Convênio implantado para o Grupo Econômico com as mesmas condições da
AllPark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Não existem garantias para essa
operação.

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 Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Santander 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 Santander e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
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O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia” na página 78 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 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander 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 Santander 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 Santander ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o BB Investimentos
Na data deste prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico mantem relacionamento comercial com o BB
Investimentos e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico conforme detalhado
abaixo:
•

Carta de crédito standby contratado em fevereiro de 2020 com saldo devedor atual de
aproximadamente 11 milhões de euros, com vencimento em em setembro de 2020, sem a
vinculação de garantias com taxa de 0,20 a.a.;

•

Operação de Swap de euros e reais, contratado em fevereiro de 2020, com saldo devedor
atual de aproximadamente 52 milhões de reais, com vencimento em agosto de 2020, sem a
vinculação de garantias, com taxa de 1,21% a.a. prefixado Euros X CDI + 1,50% a.a.;
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•

Operação de capital de giro contratado fevereiro de 2020, com saldo devedor atual de
aproximadamente 63 milhões de reais, com vencimento em agosto de 2020, com a vinculação
de carta de crédito standy como garantia, com taxa de CDI + 1,21 a.a.;

•

Em março de 2019, a Companhia celebrou uma carta de crédito Standby em valor total de US$8
milhões, cujo vencimento ocorrerá em março de 2020, no qual foi estabelecido o aval como
estrutura de garantias no qual os Acionistas Vendedores é avalista, com taxa de 0,20 a.a.

•

O BB Investimentos é detentor de 13,75% das cotas do FIP Brasil de Governança Corporativa,
fundo este que detêm aproximadamente 11,08% da Companhia, sendo assim, o BB
Investimento é titular, indiretamente, de aproximadamente 1,52% das ações da Companhia,
sem considerar os efeitos da presente Oferta. Além dos referidos investimentos de capital, o
BB Investimentos também presta serviços de assessoria financeira a gestora do referido fundo.

Além dos relacionamentos acima, a Companhia ainda mantém serviços bancários como conta
corrente, serviços de pagamentos e cobrança diversos.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BB Investimentos não
atuou em quaisquer ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia poderá 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, 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 de suas atividades.
O BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o BB Investimentos 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 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.
O BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do 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 contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes. O
BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações de
emissão da Companhia como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão
influenciar a demanda e os preços das ações da Companhia, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante Oferta.
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 prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia 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.
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A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o BB Investimentos ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores possuem os seguintes relacionamentos relevantes com o Coordenador Líder e/ou as
sociedades do seu conglomerado econômico:
•

O Sr. Armando Carmo Couri realizou o pagamento à sociedade do conglomerado econômico
do Coordenador Líder no valor de aproximadamente R$4,9 mil a título de taxa de corretagem,
em razão de operações realizadas em bolsa de valores;

•

O Sr. Armando Carmo Couri possui posição em fundo de investimento administrado por
sociedade integrante do grupo econômico do Coordenador Líder no montante de
aproximadamente R$5,3 milhões. Nos últimos 12 meses, não houve pagamento de
remuneração atribuída à sociedade integrante do grupo econômico do Coordenador Líder a
título de taxa de administração.

•

O Sr. Armando Carmo Couri possuía posição em fundos de investimento administrados por
sociedade integrante do grupo econômico do Coordenador Líder, sendo que, na presente data,
tal posição foi objeto de resgate pelo Sr. Armando Carmo Couri. Nos últimos 12 meses, o Sr.
Armando Carmo Couri realizou o pagamento de remuneração atribuída à sociedade integrante
do grupo econômico do Coordenador Líder a título de taxa de administração no valor agregado
de aproximadamente R$6,7 mil.

•

Em 6 de maio de 2019, o Sr. Armando Carmo Couri realizou com o Coordenador Líder
operação de câmbio, com moeda de origem em dólar e moeda de destino em real, no valor de
aproximadamente US$240,0 mil e de aproximadamente R$958,4 mil.

•

Em 14 de maio de 2019, o Sr. Armando Carmo Couri realizou com o Coordenador Líder
operação de câmbio, com moeda de origem em dólar e moeda de destino em real, no valor de
aproximadamente US$11,0 mil e de aproximadamente R$44,7 mil.

•

Em 11 de julho de 2019, o Sr. Armando Carmo Couri realizou com o Coordenador Líder
operação de câmbio, com moeda de origem em dólar e moeda de destino em real, no valor de
aproximadamente US$7,0 mil e de aproximadamente R$27,3 mil.

•

Em 28 de novembro de 2019, o Sr. Armando Carmo Couri realizou com o Coordenador Líder
operação de câmbio, com moeda de origem em dólar e moeda de destino em real, no valor de
aproximadamente US$250,0 mil e de aproximadamente R$1,0 milhão.

•

Em 16 de dezembro de 2019, o Sr. Armando Carmo Couri realizou com o Coordenador Líder
operação de câmbio, com moeda de origem em dólar e moeda de destino em real, no valor de
aproximadamente US$225,0 mil e de aproximadamente R$907,9 mil.
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Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder 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.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder 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 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, investimentos, operações de crédito, consultoria, gestão
financeira e conta corrente.
Os Acionistas Vendedores contraram e poderão, no futuro, contratar 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 suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI 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 Bradesco BBI
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.
Para fins do artigo 5º, inciso I, do Anexo II do Código ANBIMA, o Bradesco BBI, além de
Coordenador da Oferta, figura como Coordenador Adicional no âmbito da Oferta, tendo em vista
que a participação, direta ou indireta, de indivíduo detentor de participação qualificada do BTG
Pactual é atualmente superior a 10% do capital social da Companhia, conforme as regras de
cálculo de participação indireta previstas no Anexo II, artigo 5º, parágrafo 5º, inciso I, do Código
ANBIMA, conforme descrito nos itens “15.1/2 – Posição acionária” do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto.
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O Bradesco BBI, na qualidade de Coordenador Adicional, declara, nos termos do artigo 5º,
parágrafo 7º, do Anexo II do Código ANBIMA, que: (i) participou do Procedimento de Bookbuilding;
(ii) participou da elaboração deste Prospecto, do Formulário de Referência e dos demais
documentos da Oferta; e (iii) praticou os padrões usuais de due diligence com relação à colocação
das Ações.
O Bradesco BBI não recebeu e não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua
condição de Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia
firme de liquidação e colocação em razão de sua condição de Coordenador da Oferta, nos termos
do Contrato de Distribuição. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta –
Coordenador Adicional”, na página 65 deste Prospecto.
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 Santander
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem os seguintes relacionamentos
relevantes com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico:
Francisco Peltier de Queiroz
•

Letras financeiras, contratadas em 07/04/2018, 26/04/2019, 12/02/2020 e 20/01/2020, com
saldo total, em 20/04/2020, de R$6.784.396,14. As taxas dessas operações variam entre
92,5% e 93% do CDI, e as operações possuem vencimento em abril de 2020, janeiro de 2021,
fevereiro de 2021 e abril de 2021. Não existem garantias para essas operações;

•

Aplicações financeiras em fundos de investimentos, no valor total de R$2.819.582,51. O prazo
é indeterminado e não existem garantias para essas operações

Os Acionistas Vendedores contratou e poderá, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander 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 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 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 Santander ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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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, investimentos, operações de crédito, consultoria,
gestão financeira e conta corrente.
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 49 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.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
At.: Emilio Sanches Salgado Junior
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 3, 3º andar
CEP 04543-000, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 2161-8099
https://ri.estapar.com.br
Acionistas Vendedores
Armando Carmo Couri
Avenida Alvares Cabral, 1345, 10º andar
CEP 30170-001, Belo Horizonte, MG
Tel.: +55 (31) 3299-3000

Emilio Odebrecht Peltier de Queiroz
Avenida Tancredo Neves, 1.283, Edifício
Empresarial Ômega, sala 804
41.820-021, Salvador, BA
At.: J.C.L. Telles Advocacia
Tel.: +55 (71) 3341-0002
Fax: +55 (71) 3341-8722

Guilherme Nunes Ribeiro
Avenida Tancredo Neves, 1.283, Edifício
Empresarial Ômega, sala 804
41.820-021, Salvador, BA
At.: J.C.L. Telles Advocacia
Tel.: +55 (71) 3341-0002
Fax: +55 (71) 3341-8722

André Roberto Gomes Rossetto
Avenida Santa Luzia, 149 apto 2.101
40295-050, Salvador, BA
Tel.: +55 (71) 98168 9239

Jorge Marcos Soares de Novaes
Rua do Jaborandi, 144, 1.702
CEP 41820-520, Salvador, BA
Tel.: +55 (71) 98116-3130

Francisco Peltier de Queiroz
Avenida Tancredo Neves, 1.283, Edifício
Empresarial Ômega, sala 804
41.820-021, Salvador, BA
At.: J.C.L. Telles Advocacia
Tel.: +55 (71) 3341-0002
Fax: +55 (71) 3341-8722
Coordenadores da Oferta

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

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1309,
10º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: +55 (11) 2169-4672
Fax: +55 (11) 3847-9856
www.bradescobbi.com.br
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Banco Santander (Brasil) S.A.
BB – Banco de Investimento S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar,
e 2.235, 24º andar
20031-923, Rio de Janeiro, RJ
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. João Carlos dos Santos Telles
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (21) 3808-3625
Tel.: +55 (11) 3012-7180
Fax: +55 (21) 2262-3862
Fax: +55 (11) 3553-0063
http://www.bb.com.br
https://www.santander.com.br
Consultores Legais Locais
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
Pinheiro Guimarães
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 14º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Francisco J. Pinheiro Guimarães e Sra.
Ivie Moura Alves
Tel.: +55 (11) 4501-5000
www.pinheiroguimaraes.com.br

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Rodrigo Junqueira e Sr. Ricardo Prado
Tel.: +55 (11) 3024-6100
www.lefosse.com

Consultores Legais Externos
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 4º andar
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Donald Baker e Sr. John Guzman
Tel.: +55 (11) 3147-5601
Fax: +55 (11) 3147-5611
www.whitecase.com

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta
Shearman & Sterling LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Stuart Fleischmann e Sra. Roberta
Cherman
Tel.: +55 (11) 4871-8400
Fax: +55 (11) 4871-8500
www.shearman.com

Auditores Independentes
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, 6º ao 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Julio Braga Pinto
Tel.: +55 (11) 2573-3000
www.ey.com.br/pt/home
Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 151.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos que serão recebidos com a Oferta Primária serão de
aproximadamente R$314,5 milhões (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), após a dedução das comissões, tributos e despesas que a Companhia antecipa ter
de pagar no âmbito da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, e com base no Preço por
Ação de R$11,75 que corresponde ao ponto médio da Faixa Indicativa.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária
integralmente para o pagamento da concessão onerosa do serviço de estacionamento rotativo
("zona azul") em vias e logradouros do Município de São Paulo (Concessão Zona Azul de São
Paulo), sendo que quaisquer recursos líquidos eventualmente remanescentes serão utilizados para
reforço de capital da Companhia.
A Companhia venceu a licitação da Concessão Zona Azul de São Paulo, mas ainda não assinou o
respectivo contrato.
A concorrência para a Concessão Zona Azul de São Paulo está sendo questionada judicialmente.
Para mais informações, item “4.1 – Fatores de Risco - A concorrência para a concessão onerosa
do serviço de estacionamento rotativo ("zona azul") em vias e logradouros do Município de São
Paulo, da qual fomos os vencedores, está sendo questionada judicialmente” do Formulário de
Referência.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:

Pagamento da Concessão Zona Azul de São Paulo ...................
Total .............................................................................................
(1)
(2)

Percentual Estimado dos
Recursos líquidos
(%)

Valor Estimado Líquido(1)(2)
(em R$)

100%
100%

314.471.494,91
314.471.494,91

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta 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 quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores à sua
estimativa, sua aplicação será reduzida e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a
Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de
linhas de financiamento junto a instituições financeiras.
Um aumento ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$11,75, que corresponde ao ponto
médio da Faixa Indicativa, aumentaria ou reduziria, conforme o caso, o montante dos recursos que
a Companhia receberia com a Oferta Primária em R$27,4 milhões, após a dedução das comissões
e despesas que antecipa ter de pagar no âmbito da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação,
e sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
Os recursos necessários para a Companhia atingir os objetivos indicados acima poderão decorrer
de uma combinação dos recursos líquidos que vier a receber com a Oferta Primária e outras fontes
decorrentes de financiamentos adicionais e do caixa decorrente das suas atividades operacionais.
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A destinação dos recursos líquidos que a Companhia vier a receber com a Oferta Primária se
baseia em suas análises, perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências.
Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos
recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização, ao seu exclusivo critério.
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 sobre a capitalização total
da Companhia encontra-se na tabela da seção “Capitalização” na página 105 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta os empréstimos, financiamentos e debêntures circulante e não
circulante consolidados, passivos de arrendamento de circulante e não circulantes consolidados,
contas a pagar por aquisição de investimentos circulante e não circulante consolidados contas a
pagar por aquisição de investimentos circulante e não circulante consolidados e parcelamentos
fiscais circulantes e não circulantes consolidados e o patrimônio líquido consolidado em 31 de
dezembro de 2019, indicando a posição (i) real em 31 de dezembro de 2019; (ii) ajustado pósfinanciamentos, que considera a contratação dos novos financiamentos contratados pela
Companhia, no montante de R$29.200 mil, conforme abaixo descritos, como evento subsequente
às demonstrações financeiras consolidadas relativas exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; e (iii) ajustada, para refletir os recursos líquidos que a Companhia estima
receber com a Oferta Primária, no montante de aproximadamente R$314.471 mil (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), após a dedução das comissões, tributos e
despesas que antecipamos ter de pagar no âmbito da oferta, nos termos do Contrato de
Distribuição, e com base no Preço por Ação de R$11,75, que corresponde ao ponto médio da
Faixa Indicativa.
Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda Estrangeira
Em 14 de fevereiro de 2020, a Companhia contraiu empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A., no
valor de €11.000.000,00, com vencimento em 22 de agosto de 2020. O empréstimo faz jus a juros
remuneratórios de 1,21% ao ano. Como forma de se proteger da exposição cambial decorrente de
tal empréstimo, em 19 de fevereiro de 2020, a Companhia celebrou junto ao Banco do Brasil S.A. o
Contrato Global de Derivativos, no valor de R$51.911 mil. Os recursos obtidos com tal operação
foram destinados para a rolagem de dívidas previamente contratadas com o Banco.
Cédula de Crédito Bancário
Em 27 de fevereiro de 2020, a Companhia emitiu, em favor de Banco Santander (Brasil) S.A.,
cédula de crédito bancário, no valor de R$ 50 milhões, garantida por aval prestado por Hora Park
Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. e Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda. e
standby letter of credit, com vencimento em 11 de setembro de 2020. A cédula de crédito bancário
faz jus a juros remuneratórios de 100% da variação do CDI acrescidos de 1,59% ao ano. Os
recursos obtidos com tal operação foram destinados para a rolagem de dívidas previamente
contratadas com o Banco.
Cédula de Crédito Bancário
Em 9 de abril de 2020, a Companhia emitiu, em favor de Banco Santander (Brasil) S.A., cédula de
crédito bancário, no valor de R$29.200 mil, garantida por aval prestado por Hora Park Sistema de
Estacionamento Rotativo Ltda. e Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., com
vencimento em 13 de abril de 2021. A cédula de crédito bancário faz jus a juros remuneratórios de
100% da variação do CDI acrescidos de 4,32% ao ano. Os recursos obtidos com tal operação
foram destinados para o reforço do capital de giro da Companhia.
As informações descritas na coluna “Real” foram extraídas das demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2019.
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O investidor deve ler a tabela em conjunto com as seções "3. Informações Financeiras
Selecionadas" e "10. Comentários dos Diretores" do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto, bem como com as demonstrações financeiras da Companhia anexas a este Prospecto.
Em
31 de dezembro de
2019
Real
Empréstimos, financiamentos e debêntures
(circulante) ...........................................................
Passivo de arrendamento (circulante) ....................
Contas a pagar por aquis. de investimentos
(circulante) ...........................................................
Parcelamentos fiscais (circulante) ..........................
Empréstimos, financiamentos e debêntures (não
circulante) ............................................................
Passivo de arrendamento (não circulante) .............
Contas a pagar por aquis. de investimentos (não
circulante) ............................................................
Parcelamentos fiscais (não circulante) ...................
Patrimônio Líquido ..................................................
Capitalização Total(1) .............................................
(1)

(2)

(3)

Ajustado
PósFinanciamentos(2)
(em milhares de reais (R$))

Ajustado
Pós-Oferta(3)

119.049
225.244

119.049
225.244

119.049
225.244

2.000
223

2.000
223

2.000
223

358.965
845.904

388.165
845.904

388.165
845.904

2.895
321
581.115
2.135.716

2.895
321
581.115
2.164.916

2.895
321
895.586
2.479.387

Corresponde à soma do total dos empréstimos, financiamentos e debêntures circulante e não circulante consolidados, passivo de
arrendamento circulante e não circulante consolidados, contas a pagar por aquisição de investimentos circulante e não circulante
consolidados e parcelamentos fiscais circulantes e não circulantes consolidados e o total do patrimônio líquido consolidado em 31 de
dezembro de 2019. A definição aqui prevista pode variar das usadas por outras companhias.
A coluna “Ajustado Pós-Financiamentos” considera o novo financiamento contratado pela Companhia, no montante de R$29.200 mil, o
qual foi integralmente destinado para o reforço do capital de giro da Companhia, conforme descrito nesta seção “Capitalização” deste
Prospecto. Para informações adicionais sobre os nossos contratos de empréstimo e financiamento relevantes, ver a seção “10.1.
Condições financeiras e patrimoniais gerais”, item “(f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas”, alinea “(i) contratos
de empréstimo e financiamento relevantes” do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
A coluna “Ajustado Pós-Oferta” considera os novos financiamentos contratados pela Companhia, no montante de R$29.200 mil,
conforme descrito nesta seção “Capitalização” deste Prospecto, e o recebimento de recursos líquidos que a Companhia estima receber
com a Oferta Primária, no montante de aproximadamente R$314.471 mil (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) com base no Preço por Ação de R$11,75, após a dedução das comissões, tributos e despesas que a Companhia antecipa
ter de pagar no âmbito da Oferta Primária. Para mais informações ver a seção "Destinação dos Recursos" deste Prospecto Preliminar.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da
Companhia e a capitalização total em R$27,4 milhões, após a dedução das comissões e despesas
estimadas. O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes
decorrentes está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como
dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia
desde 31 de dezembro de 2019.

106

DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2019, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$581,1 milhões e o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia correspondia, na
mesma data, a (i) R$26,17 por ação, sem considerar os seguintes eventos aprovados na
assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020: (a) a
conversão de 6.567.712 ações preferenciais de emissão da Companhia em 7.407.407 ações
ordinárias de emissão da Companhia (Conversão) e (b) o desdobramento da totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1:7 (Desdobramento); e (ii) (i) R$3,60 por
ação, considerando a Conversão e o Desdobramento. Esses valores patrimoniais por ação
representam o valor contábil total do patrimônio líquido consolidado da Companhia dividido pelo
número total de ações ordinárias de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2019,
considerando o desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção 1:7,
aprovado
na
Assembleia
Geral
Extraordinária
da
Companhia,
realizada
em
11 de fevereiro de 2020, não considerando e considerando, respectivamente, a Conversão e o
Desdobramento.
Considerando (i) a Conversão; (ii) o Desdobramento; e (iii) a subscrição da totalidade das Ações da
Oferta Primária, a serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta, pelo Preço por Ação de
R$11,75, que é o preço médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das
despesas, o patrimônio líquido ajustado da Companhia seria de R$895,6 milhões, representando
um valor de R$4,72 por ação. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido
por ação de R$1,11 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio
líquido por ação de R$7,03 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 imediatamente após a Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, vide
seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto
Preliminar.
A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia em 31
de dezembro de 2019, considerando (i) a Conversão; (ii) o Desdobramento; e (iii) a realização da
Oferta:
Preço por Ação(1) .........................................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019..............................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019, ajustado para refletir a Conversão e o
Desdobramento .......................................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019, ajustado para refletir a Conversão e o
Desdobramento e a Oferta ......................................................................................................................................
Aumento no valor patrimonial contábil por Ação para os acionistas existentes(2) ......................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os investidores da Oferta(2)(3) ...................................................
Percentual de diluição imediata para os investidores da Oferta(4) .......................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

R$11,75
R$26,17
R$3,60
R$4,72
R$1,11
R$7,03
59,87%

Ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera a Conversão e o Desdobramento.
Representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019, ajustado para refletir
a Oferta.
Resultado da divisão (a) da diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os investidores da Oferta pelo (b) Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e será fixado com base na conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do
Preço por Ação e das condições da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta” nas páginas
39 a 70 deste Prospecto.
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$11,75 , que é o preço médio da Faixa
Indicativa, aumentaria a diluição do valor patrimonial contábil por Ação aos investidores da Oferta
em R$0,86 por Ação, assumindo que o número de Ações estabelecido na capa deste Prospecto
Preliminar não sofrerá alterações e após deduzidas as comissões e as despesas relativas à Oferta.
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.
Bônus de Subscrição
Em 12 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração aprovou a emissão de 462.017 Bônus
de Subscrição. Cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever ação(ões)
ordinária(s) de emissão da Companhia em quantidade a ser determinada pela aplicação da fórmula
constante da ata, e, em qualquer caso, limitado a 10 ações ordinárias de emissão da Companhia.
O preço de emissão das ações a serem subscritas em decorrência do exercício dos Bônus de
Subscrição é de R$100,00 pela totalidade das 4.620.170 ações ordinárias que podem ser
subscritas em razão do exercício da totalidade dos Bônus de Subscrição, devendo o exercício de
Bônus de Subscrição resultar no pagamento proporcional à quantidade de ações ordinárias
efetivamente subscritas em razão de seu exercício. Os direitos conferidos pelos Bônus de
Subscrição poderão ser exercidos no período de cinco dias úteis após a Data de Liquidação
(inclusive). Os direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição somente poderão ser exercidos caso
a Data de Liquidação ocorra até 10 de agosto de 2020 (inclusive), sendo certo que, caso a
liquidação física e financeira da Oferta não ocorra até tal data, os titulares dos Bônus de
Subscrição decaem do direito de subscrever ações da Companhia em razão dos Bônus de
Subscrição. Os direitos conferidos pelos Bônus de Subscrição estão sujeitos à condição resolutiva
de que o Preço por Ação seja igual ou maior que o montante de R$10,32 acrescido de quantia
igual (a) à variação do IPCA calculada a partir de 30 de setembro de 2018 até a data de registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários categoria A na CVM (sendo que, caso o IPCA
para o mês da data de tal registro ainda não tenha sido divulgado, o índice do mês imediatamente
anterior deverá ser utilizado e calculado pro rata para suprir o índice ainda não divulgado); mais (b)
4% ao ano, considerando eventuais desdobramentos de ações e outros eventos societários
significativos, em ambos os casos, calculados pro rata die, até a definição do Preço por Ação. No
caso de realização da condição resolutiva acima descrita, ficam extintos os Bônus de Subscrição e
todos os direitos por eles conferidos. Apenas o acionista Riverside Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia subscreveu e integralizou 458.810 Bônus de Subscrição, de modo
que tal acionista terá o direito de subscrever, pelo preço de exercício total de R$99,31, até
4.588.100 ações ordinárias de emissão da Companhia, sujeito aos termos e condições previstos
acima. Em 20 de março de 2020, o Conselho de Administração homologou a emissão dos Bônus
de Subscrição e aprovou o cancelamento de 3.207 Bônus de Subscrição, correspondentes às
sobras dos Bônus de Subscrição não subscritos e com relação aos quais, durante o prazo de
exercício do direito de preferência, não houve solicitação de pedido de subscrição de sobras, de
modo que restam emitidos 458.810 Bônus de Subscrição. Para mais informações, ver seção 18.5
do Formulário de Referência. Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, o Bônus de Subscrição será extinto e, portanto, não exercido por Riverside Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia.
Planos de Opções de Compra de Ações
As quantidades descritas abaixo estão ajustadas considerando o desdobramento de ações de 1:7
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2020.
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Plano 2011
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2011, os acionistas aprovaram o
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2011). O Conselho de Administração
aprovou seis programas de opção de compra de ações vinculados ao Plano 2011, sendo o 1º
Programa aprovado em 30 de agosto de 2011, o 2º Programa aprovado em 3 de junho de 2013, o 3º
Programa aprovado em 11 de novembro de 2013, o 4º Programa aprovado em 5 de dezembro de
2013, o 5º Programa aprovado em 31 de dezembro de 2014 e o 6º Programa aprovado em
1 de dezembro de 2015. Todos os programas de opção de compra de ações vinculados ao Plano 2011
já tiveram seus prazos de exercício encerrados, com exceção do 2º Programa.
O número máximo de ações abrangidas pelo 2º Programa do Plano 2011 é de até 695.849 ações.
Nenhuma opção foi exercida, perdida ou cancelada até o momento.
Plano 2019
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de janeiro de 2019, os acionistas aprovaram o
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Plano 2019, e, em conjunto com o Plano
2011, Planos). O Conselho de Administração aprovou dois programas de opção de compra de
ações vinculados ao Plano 2019, sendo o 1º Programa aprovado em 4 de janeiro de 2019 e o 2º
Programa aprovado em 4 de março de 2019.
O número máximo de ações abrangidas pelo Plano 2019 é de até 4.864.685 ações. Para o 1º
Programa do Plano 2019 foram outorgadas 3.465.000 opções e para o 2º Programa do Plano 2019
foram outorgadas 420.000 opções. Na data deste Prospecto, não foram exercidas opções de
nenhum dos dois programas do Plano 2019, sendo que 42.000 opções do 1º Programa 2019
expiraram e 2.245.950 opções do primeiro e do segundo lotes dos dois programas do Plano 2019
superaram o período de vesting previstos nos contratos de outorga e eram exercíveis, sendo
2.071.650 opções no âmbito do 1º Programa do Plano 2019 e 174.300 opções no âmbito do 2º
Programa do Plano 2019. A Companhia constituiu provisão contábil nos termos do CPC 06 Pagamento baseado em ações, assim, embora não exercíveis na data deste Prospecto por não
terem superado os períodos de vesting definidos dos contratos de outorga, foi constituída provisão
para 1.064.086 das 1.597.050 opções dos demais lotes.
Cálculo da diluição considerando (i) as ações decorrentes do não exercício dos Bônus de
Subscrição; e (ii) as ações outorgadas que não foram entregues e as opções que já foram
outorgadas e não exercidas no âmbito dos Planos
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a tabela abaixo
apresenta os efeitos hipotéticos:
•

do não exercício, pelo Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, da
totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade máxima
de ações prevista nos Bônus de Subscrição, correspondendo a 4.588.100 ações ordinárias de
emissão da Companhia, pelo preço de exercício total de R$99,31. Com base no Preço por
Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, o Bônus de Subscrição será extinto
e, portanto, não exercido por Riverside Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia;

•

do exercício de todas as opções outorgadas, passíveis de exercício, mas ainda não exercidas,
no âmbito dos Planos, considerando um preço de exercício médio de R$4,04 por ação; e
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•

da entrega da totalidade das ações outorgadas mas não entregues no âmbito dos Planos,
considerando um preço de exercício médio de R$4,04 por ação, que representa a média
ponderada do preço de exercício de todas as opções já outorgadas, passíveis de exercício,
mas ainda não exercidas, no âmbito dos nossos Planos:
(em R$, exceto
percentagens)

Preço por Ação(1) ........................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019(2) ..........................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019(2) ajustado para refletir a
Conversão e o Desdobramento ..............................................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de dezembro de 2019(2) ajustado para refletir a
Conversão e o Desdobramento, a Oferta, o exercício da totalidade das opções abrangidas
no âmbito dos Planos e o não exercício dos Bônus de Subscrição(3) ....................................
Aumento (redução) do valor patrimonial contábil líquido por ação para
os atuais Acionistas ................................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores da Oferta
considerando a Oferta, o não exercício dos Bônus de Subscrição(3), o exercício da
totalidade das opções e a entrega das ações restritas abrangidas no âmbito
dos Planos(4) ...........................................................................................................................
Percentual de diluição imediata para os novos investidores da Oferta considerando a
Oferta, o não exercício dos Bônus de Subscrição(3) e o exercício da totalidade das
opções e a entrega das ações restritas abrangidas no âmbito dos Planos(5) ................
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

11,75
26,17
3,60
4,70
1,10

7,05
59,99%

Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considera o número total de ações ordinárias ex-tesouraria de emissão da Companhia na data deste Prospecto.
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, não considera o exercício, pelo Riverside Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, da totalidade dos Bônus de Subscrição de sua titularidade, com a emissão da quantidade
máxima de ações prevista nos Bônus de Subscrição, correspondendo a 4.588.100 ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo
preço de exercício total de R$99,31.
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.

Apenas para fins ilustrativos, a depender do Preço por Ação a ser fixado após a apuração do
resultado do Procedimento de Bookbuilding, caso os Bônus de Subscrição venham a ser
integralmente exercidos, o percentual de diluição imediata para os novos investidores da Oferta
considerando a Oferta, o exercício integral dos Bônus de Subscrição e o exercício da totalidade
das opções e a entrega das ações restritas abrangidas no âmbito dos Planos será de 60,91%.
Para mais informações sobre os Planos, ver item “13.4 Plano de remuneração baseado em ações
do conselho de administração e diretoria estatutária”, do Formulário de Referência.
Além dos planos de opções de compra de ações acima mencionados, a Companhia não possui a
intenção de implementar um novo plano de opção de compra de ações tão logo a Oferta seja
concretizada.
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Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições e
aquisições de ações de emissão da Companhia nos últimos cinco anos
O quadro abaixo apresenta informações sobre os valores pagos pelos administradores e acionistas
controladores da Companhia em subscrições de ações nos últimos cinco anos:

Data
01/03/2016

(1)
(2)

Operação
Aumento de
capital social

Valor pago pelos
administradores
e controladores
em subscrições
e aquisições
de ações
R$1.170.307,58

Quantidade
de Ações(1)
56.977
ações
ordinárias

Preço por ação
pago pelos
administradores
e controladores
em subscrições
e aquisições
de ações(1)
R$20,54

Subscritor(es)
(i) Emilio Sanches
Salgado Júnior
(ii) Murillo Cozza Alves
Cerqueira
(iii) Paulo Fernando Zillo
(iv) João Batista
Gonçalves Neto
(v) André Fantini
(vi) Eduardo Balsimelli
Staub
(vii) Elenice Yoko Furuya
(viii) Adélcio Aparecido
Antonini
(ix) Marco Antonio de
Oliveira Jorge
(x) Marcos Iasi Brandão

Preço
por
Ação(2)
R$11,75

Não considera o Desdobramento.
Com base no Preço por Ação de R$11,75, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.

Conversão de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias
Na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020, foi
aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1:1,12785198, de modo que 6.567.712
ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes à totalidade das ações
preferenciais de emissão da Companhia, foram convertidas em 7.407.407 ações ordinárias de
emissão da Companhia.
Desdobramento de Ações
Na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020, foi
aprovado o desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de 1:7, de modo que o capital social da Companhia passou a ser representado por
161.335.153 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE APROVOU A
REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, QUE APROVOU A
FAIXA INDICATIVA
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA,
QUE APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITADAS DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E
2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o
nº 30.306.294/0002-26, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”),
vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., sociedade por ações com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.537.263/0001-66, neste ato
representada na forma de seu estatuto social (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias
de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar
(conforme definido abaixo) (“Acionistas Vendedores”), exclusivamente em caso de colocação das
Ações Adicionais (conforme definidas no Prospecto Preliminar) (“Oferta Secundária”), em ambos os
casos, a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Coordenador Líder, do Citigroup Global Markets
Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., do Banco Bradesco BBI S.A., do Banco
Morgan Stanley S.A., do Banco Santander (Brasil) S.A. e do BB-Banco de Investimento S.A.
(“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução
CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em dezembro de 2019 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação
do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
(“Prospecto Definitivo”);

(C)

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

(D)

foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos que a
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;
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(E)

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

(F)

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, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a
Oferta; e

(G)

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

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

(ii)

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

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
BANCO BTG PACTUAL S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

2
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ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ 60.537.263/0001-66
NIRE 35.300.370.406
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2020
DATA, HORA e LOCAL: 20 de abril de 2020, às 10h, na sede social de Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., localizada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º
andar, CEP 04543-900 ("Companhia").
CONVOCAÇÃO: edital de convocação enviado pelo Presidente do Conselho de
Administração, o Sr. Edwyn Neves, conforme e-mail enviado aos membros do Conselho
de Administração em 16 de abril de 2020, nos termos da Cláusula 5.2 do "Amended and
Restated Shareholders’ Agreement of Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A.", de 28 de novembro de 2018, conforme aditado, e Artigo 13, §1º do
Estatuto Social da Companhia.
INSTALAÇÃO E PRESENÇA: instalada em primeira convocação, em razão da presença da
totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, sendo que parte
dos membros participou da reunião por meio de videoconferência, nos termos do
Parágrafo 3º, item "(iii)", do Artigo 11 do Estatuto Social.
COMPOSIÇÃO
Andrade.

DA

MESA: Presidente: Edwyn Neves; Secretária: Alessandra Martão de

ORDEM DO DIA: deliberar sobre as matérias constantes da seguinte ordem do dia:
(1)

Atualização, pela Diretoria da Companhia, sobre o processo de assinatura do
contrato referente à Concessão Zona Azul de São Paulo (conforme definido
abaixo).

(2)

Aprovação de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM n.o 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada, no Brasil e, observado o disposto no
item (ix) abaixo, com esforços de colocação no exterior, conforme deliberações
tomadas no âmbito da assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada
em 11 de fevereiro de 2020, com as seguintes características ("Oferta"):
(i)

a Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária, de ações
ordinárias de emissão da Companhia ("Ações");

(ii)

oferta primária mediante a emissão de 28.600.000 (vinte e oito milhões e
seiscentas mil) novas Ações, sem considerar as Ações Adicionais e Ações
Suplementares (conforme definido abaixo);

(iii)

a Oferta poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de
Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), sendo tal percentual composto
por ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade de
acionistas da Companhia que, até às 13 horas do dia 20 de abril de 2020,
(a) manifestarem sua intenção irrevogável e irretratável de vender suas
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ações no âmbito da Oferta, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas; e (b) indicarem em tal manifestação a
quantidade de ações que pretendem ofertar ("Ações Adicionais"). Caso
nenhum acionista manifesta interesse em vender suas ações na Oferta, ou
a quantidade de ações a serem alienadas pelos acionistas que se
manifestarem seja inferior ao percentual previsto acima, as Ações
Adicionais, poderão ser compostas por novas ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia;
(iv)

a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), sendo tal percentual
composto por novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas ("Ações do Lote Suplementar");

(v)

os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Oferta serão
utilizados para (a) o pagamento da concessão onerosa do serviço de
estacionamento rotativo ("zona azul") em vias e logradouros do Município
de São Paulo ("Concessão Zona Azul de São Paulo"); (b) implantação e
tecnologia da Concessão Zona Azul de São Paulo; (c) investimentos em
contratos de longo prazo, concessões públicas e imóveis no curso normal
dos negócios da Companhia; e (d) potenciais aquisições de empresas que
possam contribuir para a execução da estratégia de fortalecimento do core
business e do segmento Mobility, sendo que quaisquer recursos líquidos
eventualmente remanescentes serão utilizados para reforço de capital da
Companhia;

(vi)

a ratificação da contratação do Banco BTG Pactual S.A., como
coordenador líder da Oferta, e do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., do Banco
Bradesco BBI S.A., do Banco Morgan Stanley S.A. e do Banco Santander
(Brasil) S.A., na qualidade de instituições intermediárias e, na hipótese de
esforços de venda da Oferta no exterior, suas respectivas afiliadas no
exterior, na qualidade de placement agents;

(vii)

a faixa de preço de emissão das Ações será entre R$ 10,50 e R$ 13,00; e

(viii) a listagem da Companhia e a admissão à negociação das ações ordinárias
de sua emissão serão no segmento denominado "Novo Mercado" da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
(3)

Aprovação para a Companhia contratar linhas de financiamento para o pagamento
da Concessão Zona Azul de São Paulo, em volume aproximado de
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e em condições de mercado.

(4)

A aprovação de alterações às seguintes políticas e documentos da Companhia,
aprovados na reunião do conselho de administração realizada em
11 de fevereiro de 2020, considerando os comentários recebidos da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"):
(i)

"Política de Divulgação de Informações Relevantes da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".
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(ii)

"Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".

(iii)

"Política de Remuneração das Pessoas-Chave
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".

(iv)

"Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração,
Comitês e Diretoria da Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A.".

(v)

"Política de Gestão de Riscos da Allpark Empreendimentos, Participações
e Serviços S.A.".

(vi)

"Política de Transações com Partes Relacionadas
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".

(vii)

"Código de Conduta e Ética da Estapar".

da

da

Allpark

Allpark

(viii) "Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Allpark Empreendimentos,
Participações e Serviços S.A.".
(5)

A ratificação da convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, inclusive para discutir e deliberar sobre (i) a tomada das contas dos
administradores da Companhia, exame, discussão e votação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do Estatuto Social da
Companhia para atendimento de exigências apresentadas pela Comissão de
Valores Mobiliários; e (iv) ratificação da remuneração global recebida pelos
administradores da Companhia no exercício de 2019.

(6)

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações acima.

DELIBERAÇÕES: após exame, discussão e votação, todas as matérias constantes da ordem
do dia, os membros do conselho de administração da Companhia:
(1)

Aprovaram, por maioria, a Oferta, com as seguintes características:
(i)

a Oferta consistirá na distribuição pública primária e, observado o disposto
no item (iii) abaixo, secundária, das Ações;

(ii)

oferta primária mediante a emissão de 28.600.000 (vinte e oito milhões e
seiscentas mil) novas Ações, sem considerar as Ações Adicionais e Ações
Suplementares;

(iii)

a Oferta poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de
Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), sendo tal percentual composto
por ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade de
acionistas da Companhia que, até às 13 horas do dia 20 de abril de 2020,
(a) manifestarem sua intenção irrevogável e irretratável de vender suas
ações no âmbito da Oferta, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas; e (b) indicarem em tal manifestação a
quantidade de ações que pretendem ofertar ("Ações Adicionais"). Caso
nenhum acionista manifesta interesse em vender suas ações na Oferta, ou
a quantidade de ações a serem alienadas pelos acionistas que se
manifestarem seja inferior ao percentual previsto acima, as Ações
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Adicionais, poderão ser compostas por novas ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia;
(iv)

a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), sendo tal percentual
composto por novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas ("Ações do Lote Suplementar");

(v)

os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Oferta serão
utilizados para (a) o pagamento da Concessão Zona Azul de São Paulo;
(b) implantação e tecnologia da Concessão Zona Azul de São Paulo;
(c) investimentos em contratos de longo prazo, concessões públicas e
imóveis no curso normal dos negócios da Companhia; e (d) potenciais
aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da
estratégia de fortalecimento do core business e do segmento Mobility,
sendo que quaisquer recursos líquidos eventualmente remanescentes serão
utilizados para reforço de capital da Companhia;

(vi)

a ratificação da contratação do Banco BTG Pactual S.A., como
coordenador líder da Oferta, e do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., do Banco
Bradesco BBI S.A., do Banco Morgan Stanley S.A. e do Banco Santander
(Brasil) S.A., na qualidade de instituições intermediárias e, na hipótese de
esforços de venda da Oferta no exterior, suas respectivas afiliadas no
exterior, na qualidade de placement agents;

(vii)

a faixa de preço de emissão das Ações será entre R$ 10,50 e R$ 13,00; e

(viii)

a listagem da Companhia e a admissão à negociação das ações ordinárias
de sua emissão serão no segmento denominado "Novo Mercado" da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

(2)

Aprovaram, por maioria, a contratação pela Companhia de linhas de
financiamento para o pagamento da Concessão Zona Azul de São Paulo, em
volume aproximado de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e em
condições de mercado.

(3)

Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as alterações às seguintes políticas
e documentos da Companhia, aprovados na reunião do conselho de administração
realizada em 11 de fevereiro de 2020, considerando os comentários recebidos da
CVM e da B3:
(i)

"Política de Divulgação de Informações Relevantes da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".

(ii)

"Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".

(iii)

"Política de Remuneração das Pessoas-Chave
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".
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(iv)

"Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração,
Comitês e Diretoria da Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A.".

(v)

"Política de Gestão de Riscos da Allpark Empreendimentos, Participações
e Serviços S.A.".

(vi)

"Política de Transações com Partes Relacionadas
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.".

(vii)

"Código de Conduta e Ética da Estapar".

(viii)

"Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Allpark Empreendimentos,
Participações e Serviços S.A.".

da

Allpark

(4)

Aprovaram, por unanimidade, a ratificação da convocação de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia, inclusive para discutir e deliberar sobre
(i) a tomada das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) a destinação do
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii)
alteração do Estatuto Social da Companhia para atendimento de exigências
apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários; e (iv) ratificação da
remuneração global recebida pelos administradores da Companhia no exercício
de 2019.

(5)

Autorizaram os diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se
fizerem necessários à consecução das deliberações nesta ata.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. Os registros e manifestações feitos pelos Conselheiros foram recebidos,
numerados seguidamente, autenticados pela mesa e serão arquivados na sede da
Companhia na forma do § 1º, "b", do artigo 130 da Lei 6.404/1976.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Mesa:

Edwyn Neves
Presidente

Alessandra Martão de Andrade
Secretária
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MINUTA PG
20.4.20
DOC. # 6150-X
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ 60.537.263/0001-66
NIRE 35.300.370.406

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020
DATA, HORA e LOCAL: [•] de abril de 2020, às [•] horas, na sede social de Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1830, Torre 3, 3º andar, CEP 04543-900
("Companhia").
CONVOCAÇÃO: dispensadas as formalidades de convocação, conforme disposto no artigo 11,
parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros
do conselho de administração da Companhia.
PRESENÇA: presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Edwyn Neves; Secretária: Alessandra Martão de Andrade.
ORDEM DO DIA: deliberar sobre as matérias constantes da seguinte ordem do dia:
(1)

A fixação e a justificativa do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da
Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"), aprovada em assembleia geral
extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020 ("AGE") e em reunião
do Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2020.

(2)

O aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a
emissão de [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
das Sociedades por Ações"), e do estatuto social da Companhia.

(3)

A aprovação do prospecto definitivo da Oferta, incluindo seus anexos e documentos
incorporados por referência, e o final offering memorandum para os esforços de colocação
das ações no exterior no âmbito da Oferta, incluindo seus anexos.

(4)

A definição da destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da
Oferta.

(5)

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se fizerem
necessários à consecução das deliberações acima.

(6)

A verificação a subscrição das Ações e homologação do novo capital social da
Companhia.

DELIBERAÇÕES: após exame, discussão e votação, todas as matérias constantes da ordem do dia,
os membros do conselho de administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, aprovaram:
(1)

O preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia, no âmbito da Oferta,
em R$[•] por ação ("Preço por Ação"), fixado após a conclusão do procedimento de coleta
de intenções de investimento junto a investidores institucionais realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta (conforme definido na ata da AGE), nos termos do Contrato de
Distribuição (conforme definido na ata da AGE), e no exterior, pelos Agentes de
Colocação Internacional (conforme definido na ata da AGE), nos termos do Contrato de
Colocação Internacional (conforme definido na ata da AGE), em consonância com o
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disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 ("Procedimento
de Bookbuilding"), 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 III, da Lei das Sociedades por Ações.
(2)

O aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no montante
de R$[•], o qual passará de R$[•] para R$[•], mediante a emissão de [•] ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, com exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades
por Ações e do estatuto social da Companhia.

(2.1)

Dos recursos provenientes da Oferta, [a totalidade dos recursos será destinada ao capital
social, não sendo constituídas reservas específicas.] {ou} [(i) R$[•] ([•]) por ação serão
destinados ao capital social, totalizando o montante de R$[•] ([•]); e (ii) o saldo, de
R$[•] ([•]) por ação, será destinado à formação de reserva de capital, na forma do disposto
no artigo 182, ⸹1º, (a), da Lei das Sociedades por Ações, totalizando o montante de
R$[•] ([•]).

(3)

O prospecto definitivo da Oferta, incluindo seus anexos e documentos incorporados por
referência, e o final offering memorandum para os esforços de colocação das ações no
exterior no âmbito da Oferta, incluindo seus anexos.

(4)

A definição da destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da
Oferta, conforme prevista no prospecto definitivo da Oferta e no final offering
memorandum para os esforços de colocação das ações no exterior no âmbito da Oferta.

(5)

A autorização aos diretores da Companhia para praticarem todos os atos que se fizerem
necessários à consecução das deliberações acima, incluindo perante a B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão e a CVM e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações,
notificações, certificados, documentos ou instrumentos que sejam relacionados à Oferta
e considerados necessários ou convenientes.

(6)

A verificação da subscrição de [•] ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia, que a passa a
corresponder a R$[•], dividido em [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal. Tais 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. Tais Ações darão, ainda, a seus titulares o direito ao
recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem
a ser declarados a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes,
conforme assinaturas no livro próprio. Assinaturas: Mesa: Edwyn Neves, Presidente; e
Alessandra Martão de Andrade, Secretária. Conselheiros: Edwyn Neves, Renato Antonio
Secondo Mazzola, Lilian Marques Esteves, Jaime Cardoso Danvila, Brian Douglas Finerty, Paulo
Antunes Veras e Helio Francisco Alves Cerqueira.
São Paulo, [•] de [•] de 2020.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.
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Edwyn Neves
Presidente

Alessandra Martão de Andrade
Secretária
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ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ


ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϳĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ
EŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĂůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
Ğ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘;ƐƚĂƉĂƌͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂƐĞŐƵŝƌ͕ŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵĞŶƚĂŶĚŽŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĨŝŶĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͘ ƐƚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ Ġ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ğ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ůŝĚŽ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞůĂďŽƌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ƋƵĞ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ;sDͿ Ğ ŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚĄďĞŝƐ ;WͿ Ğ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ;/&Z^Ϳ͕ ĞŵŝƚŝĚĂƐ ƉĞůŽ ͞/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ͟;/^Ϳ͘


DĞŶƐĂŐĞŵĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŶĐĞƌƌĂŵŽƐϮϬϭϵĐŽŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂƐĞĐŽŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽĂƵŐĞĚĞƐƵĂĨŽƌŵĂ͘ŽĨŝŶĂůĚŽƷůƚŝŵŽĂŶŽ͕ƉŽƐƐƵşĂŵŽƐϲϴϰ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ ϯϵϲ͘ϰϮϲ ǀĂŐĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ Ğŵ ϳϳ ĐŝĚĂĚĞƐ Ğ͕ ϭϱ ĞƐƚĂĚŽƐ͕ ƵŵĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ǀĞŵ ƐĞŶĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ ŚĄ ϯϴ ĂŶŽƐ Ğ
ĐŽůŚĞŶĚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϬĂŶŽƐ͕ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂŶŽƐƐĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĞŵĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĞŵĂƚŝǀŽƐĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞƚƌĄĨĞŐŽĚŽƉĂşƐ͘
KĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐůƵŐĂĚĂƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐ͕ĚĞϭϯ͕ϮйŶĂZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐĂŶƵĂů͕ĨŽŝƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
ĚĂŶŽƐƐĂĞǆƉĞƌƚŝƐĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŶĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĞŵŶĞŐſĐŝŽƐĐŽŵĂůĨĂƐŽďƌĞŽĐŝĐůŽĨĂǀŽƌĄǀĞůĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ĐŽŵŽƐŚŽƉƉŝŶŐ
ĐĞŶƚĞƌƐĞŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͘KŶŽƐƐŽŶĞŐſĐŝŽƚĂŵďĠŵǀĞŵƐĞƉƌŽǀĂŶĚŽƌĞƐŝůŝĞŶƚĞĂŽƐĚĞƐĂĨŝŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ĐŽŵƵŵĐŚƵƌŶĚĞϭ͕ϭй͘KĂŶŽ
ĚĞϮϬϭϵĨŽŝĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂƐĞŵŽŶĐĞƐƐƁĞƐ͕ŶŽƋƵĂůŐĂŶŚĂŵŽƐŶŽǀĂƐŽŶĐĞƐƐƁĞƐKŶͲ^ƚƌĞĞƚĞŵŵĞƌŝĐĂŶĂ͕dĂƵďĂƚĠ͕
^ĆŽ ĞƌŶĂƌĚŽ ĚŽ ĂŵƉŽ Ğ ĚŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĂĐƵŵƵůĂŶĚŽ ĂŽ ƚŽĚŽ Ϯϯ ŽŶĐĞƐƐƁĞƐ KŶͲ^ƚƌĞĞƚ͕ ŶĞŐſĐŝŽ ŶŽ ƋƵĂů ƚĞŵŽƐ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĞϮϯĂŶŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘ŝŶĚĂĞŵϮϬϭϵŝŶŝĐŝĂƌĂŵͲƐĞĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽĞƌŽƉŽƌƚŽĚĞŽŶŐŽŶŚĂƐ͕ĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞϮϬĂŶŽƐ
ƋƵĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂŵŽƐĂŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽŶŽƐƐĂůŝĚĞƌĂŶĕĂĞŵĂĞƌŽƉŽƌƚŽƐƐĞŶĚŽϭϱŽƉĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝƐĚĞ
ϳϲйĚŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽƐĚŽƉĂşƐ͘
WĂƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ĞŵϮϬϭϵĞƋƵĂůŝǌĂŵŽƐŶŽƐƐĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĐŽŵŽĂůŽŶŐĂŵĞŶƚŽ
ĞƌĞĚƵĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĚŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵĂϵǐĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵŵĂŝŽ͘
EŽ Ĩŝŵ ĚĞ ϮϬϭϵ ƌĞŶŽǀĂŵŽƐ ŶŽƐƐŽ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕ ŶŽ ƋƵĂů ƐŽŵŽƐ Ž ƉŽŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆĆŽ ĞŶƚƌĞ ƉĞƐƐŽĂƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ğ
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĚĞŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂĞ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽŶŽǀŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞŶŽǀĂŵŽƐŶŽƐƐĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞǀŝƐƵĂůƌĞĂĨŝƌŵĂŶĚŽ
ŶŽƐƐĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚŽƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ,ƵďƐ ĚĞ DŽďŝůŝĚĂĚĞ͘ ƌŝĂŵŽƐ Ă ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ DŽďŝůŝĚĂĚĞ ĐŽŵ Ă ƚĂƌĞĨĂ
ĞǆĞĐƵƚĂƌƚĂůĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕ĂƉƌŽǀĞŝƚĂŶĚŽĂĐĂƉŝůĂƌŝĚĂĚĞĚŽŶŽƐƐŽƉŽƌƚĨſůŝŽĞŵůŽĐĂůŝǌĂĕƁĞƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂƐ͕ĂůĠŵĚĂŶŽƐƐĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ
ƷŶŝĐĂƐŽďƌĞĂƐŶŽǀĂƐƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĚĞŵŽďŝůŝĚĂĚĞƵƌďĂŶĂĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŝƌƌĞƉůŝĐĄǀĞůƉƌĞƉĂƌĂĚĂƉĂƌĂĐĂƉƚƵƌĂƌŶŽǀĂƐŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĞŵ
ƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĚŝƐƌƵƉƚŝǀĂƐ͘
WĂƌĂ ϮϬϮϬ͕ ĞƐƚĂŵŽƐ ĐŽŶĨŝĂŶƚĞƐ ŶĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ ŵĞůŚŽƌĂ ŶŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ ƐƵƉŽƌƚĂĚŽ ƉŽƌ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ
ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ͕ĐŽŵŝŶĨůĂĕĆŽĞũƵƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐ͕ĐŽŵďŝŶĂĚŽĂƵŵĐĞŶĄƌŝŽĚĞŵĂŝŽƌĐŽŶĨŝĂŶĕĂĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞďĂŝǆŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƐĨĂŵşůŝĂƐ͕ĞƐƚŝŵƵůĂŶĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞĞǆƉĂŶƐĆŽĚŽƐƐĞƚŽƌĞƐŶŽƐƋƵĂŝƐĂƚƵĂŵŽƐ͘
EŽƐƐĂĐƵůƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĠƉĂƵƚĂĚĂƉĞůŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉŝůĂƌĞƐ͗
sŝƐĆŽ͗ ŵƉůŝĂƌ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ Ă ůŝĚĞƌĂŶĕĂ Ğŵ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĞǆƉĂŶĚŝƌ Ă ĂƚƵĂĕĆŽ Ğŵ ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƵƌďĂŶĂ͕ ĐŽŵ ƵŵĂ ŽĨĞƌƚĂ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĚĞƐŽůƵĕƁĞƐĞƉƌĞƐĞŶĕĂƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŝĚĂĚĞƐ͘
DŝƐƐĆŽ͗ ĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ͕ /ŵƉůĂŶƚĂƌ Ğ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂŵ Ă ŵŽďŝůŝĚĂĚĞ ƵƌďĂŶĂ͕ ŵĞůŚŽƌĂŶĚŽ Ă
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŐĞƌĂŶĚŽƌĞƚŽƌŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌƉĂƌĂƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘
sĂůŽƌĞƐ͗/ŶŽǀĂĕĆŽ͕DĞƌŝƚŽĐƌĂĐŝĂ͕YƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕dƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂ͕sĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƋƵŝƉĞĞ^ƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͘ 
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E
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G (PSUHVDDGTXLULGDQRRWULPHVWUHGHYLGH1RWD
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D - RLQW9HQWXUHGD(PSUHVD5LRSDUN
E &ROLJDGDGD(PSUHVD/RRS$&
F - RLQW9HQWXUHGD(PSUHVD+RUD3DUNHQFHUUDGDQRWULPHVWUHGH
G &ROLJDGDVGD(PSUHVD3ULPHLUD
H $&RPSDQKLDGHWpPLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDQDLQYHVWLGD$SHVDUGRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVHUPDLRUTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRFRQWUROHGDHQWLGDGHSRUQmRSRVVXLUDTXDQWLGDGHQHFHVViULDGHFDSLWDOYRWDQWHGHDFRUGRFRPR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
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ŶĄůŝƐĞĚŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ
ϭ͘ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
 ƌĞĐĞŝƚĂ ůşƋƵŝĚĂ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĨŽŝ ĚĞ ZΨϭ͘ϬϴϬ͘ϲϴϰ ŵŝů͕
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ZΨϵϳϵ͘Ϯϯϯ ŵŝů ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĨŝŶĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ
ZΨϭϬϭ͘ϰϱϭŵŝůŽƵϭϬй͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂŵŽƐĂďĂŝǆŽĂĞǀŽůƵĕĆŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶƚƌĞϮϬϭϴĞϮϬϭϵ͗ 
9+

1RH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH
 (PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWR
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$OXJDGDVHDGPLQLVWUDGDV











&RQWUDWRVGH/RQJR3UD]R











&RQFHVV}HV 2Q6WUHHW











&RQFHVV}HV 2II6WUHHW











2SHUDo}HV3UySULDV





















5HFHLWD/tTXLGD

2XWURV


ŶƚƌĞŽƐĂŶŽƐĚĞϮϬϭϴĞϮϬϭϵ͕ŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŶĂZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐĠƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĚŽŝŵƉĂĐƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĚĂŵĂƚƵƌĂĕĆŽĚĂďĂƐĞĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŽĂĚŽĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚĞŽŶŐŽŶŚĂƐ;ĐŽŶĐĞƐƐĆŽKĨĨͲ^ƚƌĞĞƚĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂĂŽĨŝŶĂůĚĞ
ϮϬϭϴͿĞ ĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ ĐŽŵŽ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽ ĚĞϭϴŵŝůŶŽǀĂƐǀĂŐĂƐŶŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϮ ŵĞƐĞƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽǀĂƐ
ĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐĚĞǌŽŶĂĂǌƵůĞĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐůƵŐĂĚĂƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐŶŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚĞƌƐ͕ĞĚŝĨşĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ
ĞŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŽƌŐąŶŝĐŽĚĂďĂƐĞĚĞŵĂŝƐĚĞϲϬϬŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘
EŽƐĞŐŵĞŶƚŽKƵƚƌŽƐ͕ĂǀĂƌŝĂĕĆŽŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĞĚĞǀĞăƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂĐŝŽŶĄƌŝĂŶĂ>ŽŽƉ'ĞƐƚĆŽĚĞWĄƚŝŽƐ^͘͘ĞŵƌĂǌĆŽĚĂ
ƉĂƌĐĞƌŝĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĐŽŵĂtĞďŵŽƚŽƌƐ;ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉĞůŽ^ĂŶƚĂŶĚĞƌͿĐŽŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŽůŝŐĂĚĂŶĂƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƐƐŽƵ
ĂĚĞƚĞƌϰϵйĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͘ƉſƐĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĂƐƚĂƉĂƌĚĞŝǆŽƵĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂ>ŽŽƉ
ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵĂƐĞƌƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘
EŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽĞŶƚƌĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽŶĂZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐĠƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚŽĐŝĐůŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ƉĞůŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂǀĞŵĂƚƌĂǀĞƐƐĂŶĚŽĞŵŶŽǀŽƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕ĐŽŵƉƌĂǌŽƐŵĂŝƐůŽŶŐŽƐĞŵĂŝŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵĚĞƐƚĂƋƵĞ
ƉĂƌĂ͗
ͻŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽ͗ĂƵŵĞŶƚŽĚĞϴϯ͘ϰϵϰǀĂŐĂƐĞŵϮϬϭϳƉĂƌĂϴϵ͘ϬϭϱĞŵϮϬϭϴ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĞƌŽƉŽƌƚŽƐĞ^ŚŽƉƉŝŶŐĞŶƚĞƌƐ͖
ͻŽŶĐĞƐƐƁĞƐKŶͲ^ƚƌĞĞƚ͗ĂƵŵĞŶƚŽĚĞϳϬ͘ϯϳϱǀĂŐĂƐĞŵϮϬϭϳƉĂƌĂϵϬ͘ϲϰϲĞŵϮϬϭϴ͕ĐŽŵĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞŶŽǀĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞ
ǌŽŶĂĂǌƵů͖
ͻKƉĞƌĂĕƁĞƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ͗ ŵĂƚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ŶŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϳ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ž ŵĞůŚŽƌ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘


Ϯ͘ƵƐƚŽĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
KĐƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝĚĞZΨϳϲϭ͘ϮϳϯŵŝůĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂZΨϳϬϯ͘ϭϯϴŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞZΨϲϵϬ͘ϲϭϬŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂϳϬй͕ϳϮйĞϳϯйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ
ƐŽĐŝĂŝƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͘
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KĐƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĂƵŵĞŶƚŽƵZΨϱϴ͘ϭϯϱŵŝů͕ŽƵϴй͕ĞŶƚƌĞϮϬϭϴĞϮϬϭϵ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵƌĂǌĆŽ
ĚĂ ŵĂƚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐŽŵŽ Ž ĞƌŽƉŽƌƚŽ ĚĞ ŽŶŐŽŶŚĂƐ͕ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ϮϬ ĂŶŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂŵŽƐĂŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϭϴ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŶŽǀĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐůƵŐĂĚĂƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐĞŵƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚĞƌƐ͕ĞĚŝĨşĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ
ĞŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͘
ŶƚƌĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞZΨϭϮ͘ϱϮϴŵŝů͕ŽƵϮй͕ĠƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵĂůƵŐƵĞůĞƉĞƐƐŽĂůĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂ
ŶŽǀĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƉĞůĂŵĂƚƵƌĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽƐĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŵĚĞƐƚĂƋƵĞƉĂƌĂŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞ
ƐŚŽƉƉŝŶŐĐĞŶƚĞƌƐĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘


ϯ͘>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
KůƵĐƌŽďƌƵƚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝĚĞZΨϯϭϵ͘ϰϭϭŵŝůĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂZΨϮϳϲ͘Ϭϵϱŵŝů
ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ Ğ ZΨϮϲϭ͘ϱϴϰŵŝů ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘
KĂƵŵĞŶƚŽĚĞZΨϰϯ͘ϯϭϲŵŝůŽƵϭϲйĞŶƚƌĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞZΨϭϰ͘ϱϭϭŵŝů͕ŽƵϲй͕ĞŶƚƌĞ
ŽƐĂŶŽƐĚĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ĨŽŝƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ͕ĂůĠŵĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂďĂƐĞĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐŽŵĂĚŽăĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŶŽǀŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ĚĞ
ŶŽƐƐĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŶŽ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐ Ğŵ ŶŽƐƐĂ ĞǆƚĞŶƐĂ ďĂƐĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů Ğ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ŶĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ Ğ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐ͘
KůƵĐƌŽďƌƵƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂϯϬй͕ϮϴйĞϮϳйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵϯϭĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘


ϰ͘ĞƐƉĞƐĂƐ'ĞƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
Ɛ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŐĞƌĂŝƐ Ğ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĨŽƌĂŵ ĚĞ ZΨϭϬϵ͘ϰϬϭ ŵŝů͕
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂZΨϵϳ͘ϱϮϵŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞZΨϳϭ͘ϴϵϲŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘
KĂƵŵĞŶƚŽĚĞZΨϭϭ͘ϴϳϮŵŝůŽƵϭϮйĞŶƚƌĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴƐĞĚĞǀĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂŽƉůĂŶŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽďĂƐĞĂĚŽ
ĞŵĂĕƁĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐĞŐƵŶĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵϬϮĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ƋƵĞŝŵƉĂĐƚŽƵŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞŵZΨϭϯ͘ϲϱϬŵŝů͘
:Ą Ž ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ZΨϮϱ͘ϲϯϯ ŵŝů͕ ŽƵ ϯϲй ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϴ Ğ ϮϬϭϳ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞŵ ĂŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƉƌĞƉĂƌĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌŽ
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽƉĂƌĂŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŶŽƐ͘
ƐĚĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵϭϬй͕ϭϬйĞϴйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͘


ϱ͘ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞ/ŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ
Ɛ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĨŽƌĂŵ ĚĞ ZΨϳϵ͘ϯϯϯ ŵŝů͕
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂZΨϲϵ͘ϵϱϮŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞZΨϲϲ͘ϮϯϴŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘
KĂƵŵĞŶƚŽĚĞZΨϵ͘ϯϴϭŵŝů͕ŽƵϭϯйĞŶƚƌĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴĞƐƚĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŶŽǀŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŵĂŝƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ Ğŵ ϮϬϭϵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ŶĂ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚŽ ĂĞƌŽƉŽƌƚŽ ĚĞ
ŽŶŐŽŶŚĂƐ͕ĂůĠŵĚĞƉĂƌĐĞůĂƐĚĞŽƵƚŽƌŐĂĚĞŶŽǀĂƐĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐĚĞǌŽŶĂƐĂǌƵŝƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂƐĂŽůŽŶŐŽĚĞϮϬϭϵ͘
:Ą Ž ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ZΨϯ͘ϳϭϰ ŵŝů͕ ŽƵ ϲй ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĚĞ ϮϬϭϴ Ğ ϮϬϭϳ͕ ƐĞ ĚĞǀĞ ĂŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŽƵƚŽƌŐĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŶŽǀĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐĂŶŽƐĚĞϮϬϭϳĞϮϬϭϴ͘
ƐĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵƚĂŶƚŽƉĂƌĂŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƉĂƌĂϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ϳй͕ĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘
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ϲ͘KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
ƐŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽƌĂŵƵŵĂƌĞĐĞŝƚĂ
ĚĞZΨϭϬ͘ϵϬϰŵŝů͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵŵĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞZΨϰϯ͘ϯϳϯŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞ
ƵŵĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞZΨϰ͘ϮϰϴŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘
KƐĂůĚŽĂƉƵƌĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴƐĞƌĞĨĞƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂŽŐĂŶŚŽŽďƚŝĚŽĐŽŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ
ĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƋƵĞƌĞƐƵůƚŽƵŶĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂŶĂŝŶǀĞƐƚŝĚĂ>ŽŽƉWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͕͘ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϴ͘ϳϱϬ
ŵŝů͘


ϳ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
K ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĨŽŝ ƵŵĂ ĚĞƐƉĞƐĂ ĚĞ ZΨϭϳϱ͘Ϯϯϭ ŵŝů͕
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵŵĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞZΨϮϬϮ͘ϲϱϰŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞƵŵĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞ
ZΨϭϵϳ͘ϰϯϵŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘
 ƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͕ĚĞ ZΨϮϳ͘ϰϮϯ ŵŝů͕ ŽƵ ϭϰй͕ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϵ Ğ ϮϬϭϴ ĞƐƚĄ ĂƚƌĞůĂĚĂƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ;ŝͿ Ă
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞůĞŵĂĕƁĞƐĚĂƋƵŝƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŵϮϬϭϴĞ;ŝŝͿĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĄƌŝŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞĚşǀŝĚĂĞ;ŝŝŝͿĂŽĞĨĞŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĂŶŽŶĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŵƵŵĐƵƐƚŽĚĞ/нϭ͕ϵϬйƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚŽƵƋƵĞ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂůŝƋƵŝĚĂƐƐĞĂƐĞǆƚĂĞƐĠƚŝŵĂĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŵĂŝƐĐĂƌĂƐ͕ĞĂůŽŶŐĂƐƐĞŽƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽĚĂĚşǀŝĚĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƚĂŵďĠŵƐĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƵĚĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐŽďƐĞƌǀĂĚĂƐŶŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĨŝƌŵĂĚŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞ
ϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͘
KĂƵŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐůşƋƵŝĚĂƐ͕ĚĞZΨϱ͘Ϯϭϱŵŝů͕ŽƵϯй͕ĞŶƚƌĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳĞƐƚĄĂƚƌĞůĂĚŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞăƌĞĚƵĕĆŽ
ĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵZΨϮϬŵŝůŚƁĞƐ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽŵĞŶŽƌƐĂůĚŽŵĠĚŝŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĞŵ
ϮϬϭϴ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ϮϬϭϳ͕ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ ŶŽǀŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ƉĞůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƌĞĚƵĕĆŽŶĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽŝƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƉŽƌƵŵĂƵŵĞŶƚŽŶŽŐĂŶŚŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞŽƉĕƁĞƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂŽƉĂƐƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞůĞŵĂĕƁĞƐĚĂƋƵŝƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůŝƋƵŝĚĂĚŽĞŵϮϬϭϴŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϱŵŝůŚƁĞƐ͘


ϴ͘WƌĞũƵşǌŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
KƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝĚĞZΨϰϮ͘ϲϮϴŵŝů͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂZΨϱϬ͘ϯϲϯŵŝůŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞZΨϳϭ͘ϰϯϵŵŝůŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞZΨϳ͘ϳϯϱŵŝů͕ŽƵϭϱйĞŶƚƌĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴĞƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞZΨϮϭ͘Ϭϳϲŵŝů͕ŽƵϯϬйĞŶƚƌĞŽƐ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĚĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͘
Ɛ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶŽƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ĚŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ϮϬϭϴ Ğ ϮϬϭϳ ƐĆŽ ĞǆƉůŝĐĂĚŽƐ ƉĞůĂƐ
ǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂĐŝŵĂ͘
KƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂϰй͕ϱйĞϴйĚĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘


ϵ͘/d͕/d:h^dK͕DZ'D/dDZ'D/d:h^d
K /d Ġ ƵŵĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ŶĆŽ ĐŽŶƚĄďŝů ĞůĂďŽƌĂĚĂ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğŵ ĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂ ĐŽŵ Ă /ŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ
DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞sD͟ͿŶǑϱϮϳ͕ĚĞϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽƉĞůŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ůşƋƵŝĚŽ͕ ƉĞůŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ƐŽďƌĞ Ž ůƵĐƌŽ Ğ ƉĞůŽƐ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ Ğ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͘


ϱ


ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ
ϭϳĚĞ&ĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ

195

ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ


ŵĂƌŐĞŵ/dĐŽŶƐŝƐƚĞŶŽ/dĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘
K/dũƵƐƚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽ/dĂũƵƐƚĂĚŽƉŽƌĚĞƐƉĞƐĂƐƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƌĞĨůĞǆŽĚŝƌĞƚŽŶŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ƚĂŝƐĐŽŵŽ ĂƌĞǀĞƌƐĆŽĚŽĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĞǀŝĚŽĂŽŶĆŽ ĂƚŝŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŵĞƚĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƉĞůŽƐ
ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕ĞĂĚĞƐƉĞƐĂĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐďĂƐĞĂĚŽƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĞŽƵƚƌŽƐŝƚĞŶƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶĆŽƵƐƵĂŝƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƋƵĞŶĆŽ
ƐĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͕ƚĂůĐŽŵŽŽƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŽĨĞƌƚĂ
ŝŶŝĐŝĂůĚĞĂĕƁĞƐ͘
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶŽ/dũƵƐƚĂĚŽĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘ 
^ĞŐƵĞĂďĂŝǆŽĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽ/dĞĚŽ/dũƵƐƚĂĚŽĞŽĐĄůĐƵůŽĚĂDĂƌŐĞŵ/dĞĚĂDĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽƐƚƌġƐƷůƚŝŵŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͗

9+

1RH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH
 (PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWR
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3UHMXt]RGR([HUFtFLR











5HVXOWDGR)LQDQFHLUR L
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5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
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SS

SS

'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR

L

0DUJHP(%,7'$
5HYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
'HVSHVDVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV

LL

LLL

'HVSHVDVFRPSUHSDUDomRHUHJLVWURLQLFLDOGHDo}HV

LY

(%,7'$$MXVWDGR
5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD
;ŝͿ

;ŝŝͿ
;ŝŝŝͿ
;ŝǀͿ



ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶƚƌŽƵĞŵǀŝŐŽƌĂŶŽǀĂŶŽƌŵĂƋƵĞƌĞŐƵůĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůĚĂƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝů;/&Z^ϭϲͬW
Ϭϲ;ZϮͿͿĞŵŝƚŝĚĂƉĞůŽ/^ĞW͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚĂůŶŽƌŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽŵĠƚŽĚŽƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀŽĐŽŵƉůĞƚŽĞ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉĞƌşŽĚŽƉƌĂƚŝĐĄǀĞů͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐĨŽƌĂŵƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌ
ĂĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞEŽƚĂǆƉůŝĐĂƚŝǀĂϮ͘ϮϴʹZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘ĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^
ϭϲĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĐŽŵŽŝŵƉĂĐƚŽŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽ/dĞ/d/ĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ŶŽƐ
ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ZΨϭϬϵ͕ϱ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ZΨϵϮ͕ϳ ŵŝůŚƁĞƐ Ğ ZΨϵϬ͕ϳ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĚĞƐƉĞƐĂ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ
;ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůͿ͕ĞĚĞZΨϭϮϵ͕ϭŵŝůŚƁĞƐ͕ZΨϭϬϵ͕ϴŵŝůŚƁĞƐĞZΨϭϭϰ͕ϴŵŝůŚƁĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐũƵƌŽƐƉĞůĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ
ƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͖
ZĞĨĞƌĞͲƐĞĂƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽŶĆŽĂƚŝŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞƚĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƉĞůŽƐǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͖
ĞƐƉĞƐĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăŽƵƚŽƌŐĂĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ͖
'ĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŽĨĞƌƚĂŝŶŝĐŝĂůĚĞĂĕƁĞƐ͘


K/d͕ Ž /d ũƵƐƚĂĚŽ͕ Ă ŵĂƌŐĞŵ /d Ğ Ă DĂƌŐĞŵ /dũƵƐƚĂĚĂ ŶĆŽ ƐĆŽ ŵĞĚŝĚĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĞůĂƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů ;͞Z 'W͟Ϳ ŶĞŵ ƉĞůĂƐ EŽƌŵĂƐ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ZĞůĂƚſƌŝŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ Ͳ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ;/&Z^Ϳ͕ĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;/^Ϳ͕ŶĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽƐƉĂƌĂŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕
ĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽƐĚŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͕ĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŽƵĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂ
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ĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͘EĆŽƉŽƐƐƵĞŵƵŵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉĂĚƌĆŽĞƉŽĚĞŵŶĆŽƐĞƌĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐĂŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵƚşƚƵůŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ
ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ͘
K/d͕Ž/dũƵƐƚĂĚŽ͕ĂŵĂƌŐĞŵ/dĞĂDĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂƐĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƐĞŵĂŝŶĨůƵġŶĐŝĂĚĞƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĚĞĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ŽƵƚƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐĞŵƌĞĨůĞǆŽ
ĚŝƌĞƚŽŶŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŽƵƚƌŽƐŝƚĞŶƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶĆŽƵƐƵĂŝƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƋƵĞŶĆŽƐĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƵĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͘



ϭϬ͘&&K͕&&K:h^dK͕DZ'D&&KĞDZ'D&&K:h^d
K &&K ;&ƵŶĚƐ &ƌŽŵ KƉĞƌĂƚŝŽŶͿ Ġ ƵŵĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ŶĆŽ ĐŽŶƚĄďŝů ĚŝǀƵůŐĂĚĂ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐŽŶĐŝůŝĂĚĂ ĐŽŵ ƐƵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ğ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶŽ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů
ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ&&KĞĚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ;ĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐͿ͘ŵĂƌŐĞŵ&&KĠĐĂůĐƵůĂĚĂƉĞůĂĚŝǀŝƐĆŽ
ĞŶƚƌĞŽ&&KĞĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘K&&KũƵƐƚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽ&&KĂũƵƐƚĂĚŽƉŽƌĚĞƐƉĞƐĂƐƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵ
ƌĞĨůĞǆŽĚŝƌĞƚŽŶŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂƌĞǀĞƌƐĆŽĚŽĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽ
ŶĆŽ ĂƚŝŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵĞƚĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ ƉĞůŽƐ ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕ Ğ Ă ĚĞƐƉĞƐĂ ĐŽŵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ďĂƐĞĂĚŽƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ͕ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ŝƚĞŶƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶĆŽƵƐƵĂŝƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵƋƵĞŶĆŽƐĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͕ƚĂůĐŽŵŽŽƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ
ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŽĨĞƌƚĂŝŶŝĐŝĂůĚĞĂĕƁĞƐ͘ŵĂƌŐĞŵ&&KũƵƐƚĂĚĂĠĐĂůĐƵůĂĚĂƉĞůĂĚŝǀŝƐĆŽĞŶƚƌĞŽ
&&KũƵƐƚĂĚŽĞĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͘K&&K͕&&KũƵƐƚĂĚŽĞĂŵĂƌŐĞŵ&&KĞŵĂƌŐĞŵ&&KĂũƵƐƚĂĚĂŶĆŽƐĆŽ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů ŶĞŵ ƉĞůĂƐ /&Z^͕ ŶĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ž ĨůƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ƉĂƌĂ ŽƐ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ƐŽǌŝŶŚŽƐ͕ĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĂŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕
ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ŽƵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ĂŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĐŽŵŽ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘K&&K͕&&KũƵƐƚĂĚŽĞĂŵĂƌŐĞŵ&&KĞŵĂƌŐĞŵ&&KũƵƐƚĂĚĂŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƵŵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ
ƉĂĚƌĆŽ͘EĞƐƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĐĂƐŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĂĚŽƚĂĚŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƐĞũĂĂĚŽƚĂĚŽƉŽƌŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕Ž&&K͕&&KũƵƐƚĂĚŽĞ
ĂŵĂƌŐĞŵ&&KĞŵĂƌŐĞŵ&&KũƵƐƚĂĚĂĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŵŶĆŽƐĞƌĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐĂŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵƚşƚƵůŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ
ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘
^ĞŐƵĞŵĂďĂŝǆŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĚŽ&&K͕ĚŽ&&KũƵƐƚĂĚŽ͕ĚĂŵĂƌŐĞŵ&&KĞĚĂŵĂƌŐĞŵ&&KũƵƐƚĂĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽƐƚƌġƐƷůƚŝŵŽƐ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͗


ϳ


ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ
ϭϳĚĞ&ĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ

197

ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ



9+

1RH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH
 (PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWR
3UHMXt]RGR([HUFtFLR
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR))2 LL
,PSRVWRGH5HQGDH&RQVWULEXLomR6RFLDO'LIHULGRV
'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR

L

))2
5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP))2
5HYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
'HVSHVDVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV

LLL

LY

'HVSHVDVFRPSUHSDUDomRHUHJLVWURLQLFLDOGHDo}HV

Y

))2$MXVWDGR
5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP))2$MXVWDGD
;ŝͿ

;ŝŝͿ

;ŝŝŝͿ
;ŝǀͿ
;ǀͿ
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ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞŶƚƌŽƵĞŵǀŝŐŽƌĂŶŽǀĂŶŽƌŵĂƋƵĞƌĞŐƵůĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůĚĂƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƚŝů;/&Z^ϭϲͬW
Ϭϲ;ZϮͿͿĞŵŝƚŝĚĂƉĞůŽ/^ĞW͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚĂůŶŽƌŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽŵĠƚŽĚŽƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀŽĐŽŵƉůĞƚŽĞ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽŝŶşĐŝŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉĞƌşŽĚŽƉƌĂƚŝĐĄǀĞů͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐĨŽƌĂŵƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌ
ĂĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞEŽƚĂǆƉůŝĐĂƚŝǀĂϮ͘ϮϴʹZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘ĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^
ϭϲĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĐŽŵŽŝŵƉĂĐƚŽŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽ&&KĞ&&KĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ŶŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐ
ĚĞZΨϭϬϵ͕ϱŵŝůŚƁĞƐ͕ZΨϵϮ͕ϳŵŝůŚƁĞƐĞZΨϵϬ͕ϳŵŝůŚƁĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ;ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝůͿ͖
ZĞĐĞŝƚĂƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƐĞŵ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ĐĂŝǆĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ &ŽƌĂŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƌƵďƌŝĐĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ŶĂ ŶŽƚĂ
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂ Ϯϲ ZĞƐƵůƚĂĚŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĨŝŶĚŽƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴ Ğ ϮϬϭϳ͗ ǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĐĂŵďŝĂůĂƚŝǀĂĞƉĂƐƐŝǀĂ͕ĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƐǁĂƉ͕ĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞŽƉĕƁĞƐ͕ũƵƌŽƐƐŽďƌĞŵƷƚƵŽƐ͕ũƵƌŽƐĂƚƌĞůĂĚŽƐĂŽƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞůĞŵ
ĂĕƁĞƐĚĂƋƵŝƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͖
ZĞĨĞƌĞͲƐĞĂƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽŶĆŽĂƚŝŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞƚĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƉĞůŽƐǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͖
ĞƐƉĞƐĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăŽƵƚŽƌŐĂĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ͖
'ĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŽĨĞƌƚĂŝŶŝĐŝĂůĚĞĂĕƁĞƐ͘


K&&K͕Ž&&KũƵƐƚĂĚŽ͕ĂŵĂƌŐĞŵ&&KĞĂŵĂƌŐĞŵ&&KũƵƐƚĂĚĂŶĆŽƐĆŽŵĞĚŝĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĞůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐ
ŶŽƌĂƐŝůŶĞŵƉĞůĂƐ/&Z^͕ŶĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ƐŽǌŝŶŚŽƐ͕
ĐŽŵŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ĂŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ͕ ĂŽ ĨůƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ŽƵ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂŽ ĨůƵǆŽ ĚĞĐĂŝǆĂĐŽŵŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘K&&K͕Ž&&K ũƵƐƚĂĚŽ͕ Ă
ŵĂƌŐĞŵ &&K Ğ Ă ŵĂƌŐĞŵ &&K ũƵƐƚĂĚĂ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵĞŵ Ƶŵ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂĚƌĆŽ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĐĂƐŽ Ž ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ ĂĚŽƚĂĚŽ ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƐĞũĂĂĚŽƚĂĚŽƉŽƌŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕Ž&&K͕Ž&&KũƵƐƚĂĚŽ͕ĂŵĂƌŐĞŵ&&KĞĂŵĂƌŐĞŵ&&KũƵƐƚĂĚĂĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ
ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŵŶĆŽƐĞƌĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐĂŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵƚşƚƵůŽƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘ 


ϭϭ͘/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ŽŵƉƌŽǀĂŵŽƐŵĂŝƐƵŵĂǀĞǌĂŽĨŝŵĚŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵŶŽƐƐĂĞǆƉĞƌƚŝƐĞĞŵĂůŽĐĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŶĂŶŽƐƐĂŽƉĞƌĂĕĆŽŝŶǀĞƐƚŝŶĚŽƵŵƚŽƚĂů
ZΨϭϵϮ͘ϲϲϭŵŝůĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞZΨϭϵϰ͘ϬϳϮŵŝůĞZΨϭϱϮ͘ϲϯϰŵŝůŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐĞŵϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ŵϮϬϭϵ͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƐĞƌĞĨĞƌĞŵ ĂŶŽǀĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ ĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ


ϴ


ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ
ϭϳĚĞ&ĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ

198

ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ


ĂůƵŐĂĚĂƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐ͘ĨŽƌƚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŶŽǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĞϮϬϭϵĐŽŵƉƌŽǀĂŶŽƐƐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĐŽŶƐƚĂŵĞŵŶŽƐƐĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͘


ϭϮ͘ŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ
ŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ Ă ĚşǀŝĚĂ ůşƋƵŝĚĂ͕ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĂ ƐŽŵĂƚſƌŝĂ ĚĞ͗ ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ Ğ
ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ğ ŶĆŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ͕ ŽŶƚĂƐ Ă ƉĂŐĂƌ ƉŽƌ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ğ ŶĆŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ͕
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ğ ŶĆŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ͕ WĂƐƐŝǀŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ğ ŶĆŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ͕ ƉĂƐƐŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞůĞŵĂĕƁĞƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ;ŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿƐƵďƚƌĂşĚŽĚŽƚŽƚĂůĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕
ƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϭ͘ϰϯϰ͘ϰϬϱŵŝů͕Ϯϳ͕ϭйƐƵƉĞƌŝŽƌĂĚşǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĚĞZΨϭ͘ϭϮϴ͘ϳϭϮŵŝůƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĨŽŝ
ϯϬ͕ϱйĂďĂŝǆŽĚŽƚŽƚĂůĚĞZΨϭ͘ϲϮϰ͘ϭϴϵŵŝůĂƉƵƌĂĚŽĞŵϮϬϭϳ͘
ďĂŝǆŽƐĞŐƵĞĂĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂĚşǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂƉĂƌĂŽƐƚƌġƐƷůƚŝŵŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͗
(PGH'H]HPEURGH

9+







[

[

(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV FLUFXODQWH











(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV QmRFLUFXODQWH











&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVGHLQYHVWLPHQWRV FLUFXODQWH











&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVGHLQYHVWLPHQWRV QmRFLUFXODQWH











3DUFHODPHQWRVILVFDLV FLUFXODQWH











3DUFHODPHQWRVILVFDLV QmRFLUFXODQWH











3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWH











3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR QmRFLUFXODQWH











3DVVLYRVILQDQFHLURVFRQYHUVtYHOHPDo}HV QmRFLUFXODQWH







1 $



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV QmRFLUFXODQWH







1 $





 





















 





'tYLGD/tTXLGDHPPLOKDUHVGH5HDLV

'tYLGD%UXWD



 &DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
'tYLGD/tTXLGD





ϭ

 şǀŝĚĂƌƵƚĂĞĂşǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂŶĆŽƐĆŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ůŝƋƵŝĚĞǌŽƵĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĞůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů;͞Z'W͟ͿŶĞŵ
ƉĞůĂƐEŽƌŵĂƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞZĞůĂƚſƌŝŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽͲ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ;/&Z^Ϳ͕ĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;/^ͿĞŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵ
ƵŵƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉĂĚƌĆŽ͘KƵƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉŽĚĞŵĐĂůĐƵůĂƌĂşǀŝĚĂƌƵƚĂĞĂşǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕
ĞŶƚƌŽƵĞŵ ǀŝŐŽƌĂŶŽǀĂŶŽƌŵĂƋƵĞƌĞŐƵůĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĄďŝů ĚĂƐ KƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ DĞƌĐĂŶƚŝů ;/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿͿ ĞŵŝƚŝĚĂ ƉĞůŽ /^ Ğ W͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ WĂƌĂ Ă
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƚĂů ŶŽƌŵĂ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂĚŽƚŽƵ Ž ŵĠƚŽĚŽ ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ Ğ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƉĞƌşŽĚŽ ƉƌĂƚŝĐĄǀĞů͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳĨŽƌĂŵĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌĂĂĚŽĕĆŽĚŽ/&Z^ϭϲͬW
Ϭϲ;ZϮͿ͘KƐƐĂůĚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ;ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞͿĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳĨŽƌĂŵĚĞZΨϭ͘Ϭϳϭ͕ϭŵŝůŚƁĞƐ͕ZΨϴϱϭ͕ϰŵŝůŚƁĞƐĞZΨϴϳϲ͕ϬŵŝůŚƁĞƐ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘



ŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞĂŵĞĚŝĕĆŽĚĂşǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂĠƷƚŝůŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŐƌĂƵĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂ͘ WĂƌĂ ŵĂŝŽƌĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĐĞůĞďƌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ǀŝĚĞ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂ ϭϯ ĚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ŵĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĞăŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐĂƉƚĂƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŶŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĞŵŶşǀĞůƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĐƌĞĚŝƚĂ
ƐĞƌĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘


ϵ


ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ
ϭϳĚĞ&ĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ

199

ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ


ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ>ƵĐƌŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
KƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƋƵĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞƌĄĚĞĚƵǌŝĚĂĂƉĂƌĐĞůĂĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂ
ĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů͕ƋƵĞŶĆŽĞǆĐĞĚĞƌĄĂϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘
KƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƚġŵ ĚŝƌĞŝƚŽ Ă Ƶŵ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĂŶƵĂů ŶĆŽ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŽ Ğŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă Ϯϱй ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂϮϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐĂůĐƵůĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϮϬϮĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ŶĆŽŽĐŽƌƌĞƌĂŵĚŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƉƌĞũƵşǌŽŶŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ͘


ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ
EŽƐƐĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐƐĆŽďĂƐĞĂĚĂƐĞŵƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞŽĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĞŶƚƌĞŽƐ
ŵĂŝƐĚĞϲ͘ϬϬϬĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŵŶŽƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘
ŐĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĂƐƚĂƉĂƌĠďĂƐĞĂĚĂŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉŝůĂƌĞƐ͗
ŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͗ƚƌŝůŚĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞŵůŝŶŚĂĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂĚĂĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂĨŝŵĚĞĂƚĞŶĚĞƌăƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
>ŝĚĞƌĂŶĕĂ͗ĚŝƐƐĞŵŝŶĂĕĆŽĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞŶĞŐſĐŝŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞŶŐĂũĂƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͖
ƚƌĂĕĆŽĞƐĞůĞĕĆŽ͗ĐƌŝƚĞƌŝŽƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞůĞĕĆŽĞĂƚƌĂĕĆŽĚĞƚĂůĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŵĠĚŝĂĚĞϯ͘ϬϬϬĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐƉŽƌĂŶŽ͖
DĞƌŝƚŽĐƌĂĐŝĂ͗ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽďĂƐĞĂĚŽĞŵƵŵĐŝĐůŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ;ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǆƉŽƚĞŶĐŝĂůͿ͖
EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĐŽŶƚĄǀĂŵŽƐĐŽŵϲ͘ϵϳϴĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂϲ͘ϳϰϴĞϲ͘ϱϱϴŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ
ĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͕ƐĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞϵϬйĂůŽĐĂĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘


ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ^ſĐŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĂů
ŵƌĞůĂĕĆŽĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŝŶĚĂŶĆŽ
ĂĚĞƌŝƵĂƵŵƉĂĚƌĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ;ŶĂĐŝŽŶĂůŽƵŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůͿĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘
ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϭϴŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶŝĐŝŽƵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐĐŽŵŵŽŶƚĂĚŽƌĂƐĚĞǀĞşĐƵůŽƐƉĂƌĂĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƉŽŶƚŽƐĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂƐĚĞ ĐĂƌƌŽƐ ĞůĠƚƌŝĐŽƐ͘KŵŽĚĞůŽ ĚĞ ƉĂƌĐĞƌŝĂƉƌĞǀġ ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞǀĂŐĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞ
ƌĞĐĂƌŐĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ƐĆŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉĂƌĐĞŝƌĂƐ͘
EŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă ƐƚĂƉĂƌ ĨĂǌ Ă ŐĞƐƚĆŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŽŶĂ ǌƵů ƐĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĐŽŵŽ Ž ͞ŝĂ ĚŽ
ƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ^ŽůŝĚĄƌŝŽ͘͟ZĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵĂƐƉƌĞĨĞŝƚƵƌĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƐƚŝŶĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐ
ăƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐůŽĐĂŝƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĞŶŐĂũĂƌĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉĂƌĂĞƐƐĂƐĐĂƵƐĂƐ͘
K ƵƐƵĄƌŝŽ ƋƵĞ ƉĂŐĂƌ Ž ƚşƋƵĞƚĞ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ dĞƌŵŝŶĂů ĚĞ ƵƚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ƉĞůŽ ĂƉůŝĐĂƚŝǀŽ sĂŐĂ /ŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ
ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ Ă ĐĂŵƉĂŶŚĂ͘ EĂ ŽĐĂƐŝĆŽ͕ Ă ĞƋƵŝƉĞ ĚĂ ƐƚĂƉĂƌ ƵƚŝůŝǌĂ ĐĂŵŝƐĞƚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂƐ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝ ĨŽůŚĞƚŽƐ ĐŽŵ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐƋƵĞĂƚĞŶĚĂŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ
ĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŽŶĚĞĂĞŵƉƌĞƐĂĂƚƵĂ͘
ŵϮϬϭϵ͕ĨŽƌĂŵĂƌƌĞĐĂĚĂĚŽƐZΨϭϰϰŵŝůƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĂĚĞſĐƵůŽƐĚĞŐƌĂƵ͕ƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞƉĞƐƐŽĂů͕ĐĞƐƚĂƐďĄƐŝĐĂƐ͕
ďƌŝŶƋƵĞĚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐ͕ƋƵĞĨŽƌĂŵĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐăƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂũƵĚĂ͕ĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͕
ƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ƐŽĐŝĂů͕ ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ğ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ ũŽǀĞŶƐ Ğ ĂĚƵůƚŽƐ ĐŽŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘
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ĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐEĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƐƚĂƉĂƌ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ͿĨŽŝĨƵŶĚĂĚĂŶĂĚĠĐĂĚĂĚĞϭϵϴϬ͕ĞŵƵƌŝƚŝďĂͲWZĞƚĞǀĞƐĞƵƉƌŝŵĞŝƌŽĐŝĐůŽĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂĚŽŶŽƐĂŶŽƐ
ϴϬĐŽŵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂZŝŽWĂƌŬ͕ĞǆƉĂŶĚŝŶĚŽƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐƉĂƌĂŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽĞ^ĆŽWĂƵůŽĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĚŽŵşŶŝŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͕ŚŽƚĠŝƐ͕ĐŽŶĐĞƐƐƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞŐĂƌĂŐĞŶƐƐƵďƚĞƌƌąŶĞĂƐĂůĠŵĚĞƐĞƌƉŝŽŶĞŝƌĂŶĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞŽŶĂǌƵůĐŽŵ
ƉĂƌƋƵşŵĞƚƌŽŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞƌĂƌĂƐͲ^WĞŵϭϵϵϴĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŽŽŶĂǌƵůŝŐŝƚĂůǀŝĂƉƉ͘ŵϮϬϬϵĂƐƚĂƉĂƌƉŽƐƐƵşĂϭϭϬŵŝů
ǀĂŐĂƐ Ğ ϭϵϴ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚŽ ƚŝƉŽ ͞ĂƐƐĞƚ ůŝŐŚƚ͟ ;ůƵŐĂĚĂƐ Ğ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐͿ͘ EĞƐƚĞ ŵĞƐŵŽ ĂŶŽ Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƵŝŶşĐŝŽĂŽƐĞƵƐĞŐƵŶĚŽĐŝĐůŽĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƉƷďůŝĐŽƐ;ŽŶĐĞƐƐƁĞƐ
KĨĨͲ^ƚƌĞĞƚĞKŶͲ^ƚƌĞĞƚͿĞƉƌŝǀĂĚŽƐ;ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽͿ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉƌſƉƌŝĂƐ;KƉĞƌĂĕƁĞƐWƌſƉƌŝĂƐͿĞĨƵƐƁĞƐĞĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĂŵĂƐƚĂƉĂƌĂůĂǀĂŶĐĂƌƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶƚƌĞϮϬϭϬĞϮϬϭϵ͕ĞůĞǀĂŶĚŽĂƐDĂƌŐĞŶƐƌƵƚĂƐĞŽƵƌĂƚŝŽŶĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĞǀŝƌĂ
ƚŽƌŶĂƌͲƐĞƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĨŽƌƚĞƉƌĞƐĞŶĕĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚĂŶĂǀĂŶŐƵĂƌĚĂĚĞƐĞƵƐĞŐŵĞŶƚŽ͕
ĞŵƐŝŶƚŽŶŝĂĐŽŵĂĞǀŽůƵĕĆŽĚĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞŶĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƉŝƚĂŝƐŵƵŶĚŝĂŝƐ͘ŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐƚĂƉĂƌƉŽƐƐƵşĂϲϴϰŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƉƌſƉƌŝĂƐĞϯϵϲ͘ϰϮϲŵŝůǀĂŐĂƐĐŽŵƉƌĞƐĞŶĕĂĞŵϳϳŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞϭϱĞƐƚĂĚŽƐ͘
ĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͗
ůƵŐĂĚĂƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐ;>ĞĂƐĞĚĂŶĚDĂŶĂŐĞĚ>ŽĐĂƚŝŽŶƐͿ͗ĞŶŐůŽďĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŝƌŵĂĚŽƐĐŽŵĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉƌŝǀĂĚĂŽŶĚĞŚĄŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƐŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŵŽ͗ĞĚŝĨşĐŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ƐŚŽƉƉŝŶŐƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕
ďĂŶĐŽƐĞƚĞƌƌĞŶŽƐ͘KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞůŽĐĂĕĆŽ;ĂůƵŐƵĞůĨŝǆŽ͕ǀĂƌŝĄǀĞůŽƵĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞĂŵďŽƐͿĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ;ƚĂǆĂĨŝǆĂ
ŽƵǀĂƌŝĄǀĞůͿ͘
ŽŶƚƌĂƚŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ;>ŽŶŐͲƚĞƌŵŽŶƚƌĂĐƚƐͿ͗ĞŶŐůŽďĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŝƌŵĂĚŽƐĐŽŵĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƉƌŝǀĂĚĂĞƋƵĞĚĞŵĂŶĚĂŵ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞͬŽƵƵŵĂŽƵƚŽƌŐĂŝŶŝĐŝĂů͘ĞƐƚĂĐĂŵͲƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĞ͗ĞĚŝĨşĐŝŽƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ĂĞƌŽƉŽƌƚŽƐ͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
ŽŶĐĞƐƐƁĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ;KŶͲ^ƚƌĞĞƚͿ͗ ƐĆŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ ƌŽƚĂƚŝǀŽƐ Ğŵ ǀŝĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĨŝƌŵĂĚŽƐ ĐŽŵ ĂƐ
ƉƌĞĨĞŝƚƵƌĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ƋƵĞ ĐŽŶĐĞĚĞŵ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ͘  ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ ŝŶĐůƵŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ƉĂƌƋƵşŵĞƚƌŽƐ͕
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ŽƵƚŽƌŐĂƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ ŶŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ĚĞ ŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ƌĂƌĂƋƵĂƌĂ͕ ĞůŽ ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ /ƚĂũĂş͕ /ƚĂƚŝďĂ͕ :ĂĐĂƌĞş͕
:ĂƌĂŐƵĄĚŽ^Ƶů͕:ƵŝǌĚĞ&ŽƌĂ͕>ŝŵĞŝƌĂ͕DĂƵĄ͕DŽŐŝĚĂƐƌƵǌĞƐ͕WŝŶĚĂŵŽŶŚĂŶŐĂďĂ͕WŝƌĂĐŝĐĂďĂ͕ZŝŽůĂƌŽ͕^ĂůǀĂĚŽƌ͕^ĂŶƚĂĄƌďĂƌĂ
Ě͛KĞƐƚĞƐ͕^ĂŶƚŽŶĚƌĠ͕^ĆŽĞƌŶĂƌĚŽĚŽĂŵƉŽ͕^ĆŽĂƌůŽƐ͕^ĆŽ:ŽĆŽĚĂŽĂsŝƐƚĂ͕^ĆŽWĂƵůŽ͕dĂƵďĂƚĠĞsŝůĂsĞůŚĂ͘
ŽŶĐĞƐƐƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐ;KĨĨͲ^ƚƌĞĞƚͿ͗ĞŶŐůŽďĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͕ĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽĞ
ƉŽĚĞŵƚĞƌƉĞƌĨŝůĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽǀŽůƵŵĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͘^ĆŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞƐĞƐŝƚƵĂŵĨŽƌĂĚĂƐǀŝĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĞƌŽƉŽƌƚŽƐĞŐĂƌĂŐĞŶƐƐƵďƚĞƌƌąŶĞĂƐ͘
KƉĞƌĂĕƁĞƐ WƌſƉƌŝĂƐ ;KǁŶĞĚ >ŽĐĂƚŝŽŶƐͿ͗ ĐŽŶƐŝƐƚĞŵ Ğŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂƚŝǀŽƐ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ;ŐĂƌĂŐĞŶƐ ŽƵ ǀĂŐĂƐ ĚĞ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐͿĐŽŵŽƵŶŝĚĂĚĞĂƵƚƀŶŽŵĂĚŽĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞƐĞƐŝƚƵĂ͘
KƵƚƌŽƐ;KƚŚĞƌƐͿ͗ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵƌĞĐĞŝƚĂƐĂĐĞƐƐſƌŝĂƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄǀĞŝƐƉĂƌĂƵŵƐĞŐŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ƚĂŝƐ
ĐŽŵŽŽƉĞƌĂĕĆŽĚĂŝŶǀĞƐƚŝĚĂŶĂ>ŽŽƉ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĚĞĨƌĂŶƋƵŝĂƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘


ƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
WĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĨŝŶĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŽƐ ĞǆĂŵĞƐ ƉŽƌ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ĚĂƐ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂ ůůƉĂƌŬ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵĂƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ;/&Z^ͿĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ
^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;/^Ϳ͘
ƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞĨĞƚƵĂŵŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂƌŶƐƚΘzŽƵŶŐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ^͘^͘ŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉŽŶƚƵĂŝƐĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘
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ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͮϮϬϭϵ




0RQWDQWH

6HUYLoRV3UHVWDGRV (P5
$XGLWRULDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV 





$XGLWRULDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV ([HUFtFLRVDQWHULRUHV






7RWDO

DXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHYLVmRGDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRUUHVSRQGHQWHVDRVWULPHVWUHVILQGRVHPGH
PDUoRGHMXQKRHGHVHWHPEURGH
 DXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHVHUYLoRVGHUHYLVmRGHGRFXPHQWRVHODERUDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDSUHSDUDomRSDUDDRIHUWDS~EOLFD
GHDo}HV

ŐƌĂĚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
ŐƌĂĚĞĐĞŵŽƐĂƚŽĚŽƐŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞĐůŝĞŶƚĞƐƉĞůĂĐŽŶĨŝĂŶĕĂ͘


ϭϮ
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$RV
$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
6mR3DXOR63

2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD$OOSDUN
(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$ ³&RPSDQKLD´ LGHQWLILFDGDVFRPRFRQWURODGRUD
HFRQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWHTXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGH
HDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGR
SDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDV
FRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWH
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGD
$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$HPGHGH]HPEURGHR
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[D
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR
,QWHUQDWLRQDO Accounting Standards Board (IASB).
%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGR
FRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDV
QRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDV
GHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGH
DXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR


8PDHPSUHVDPHPEURGD(UQVW <RXQJ*OREDO/LPLWHG
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ÇQIDVH
Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
(PGHGH]HPEURGHHPLWLPRVUHODWyULRVGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWHTXHRUDHVWmRVHQGR
UHDSUHVHQWDGDV&RQIRUPHPHQFLRQDGRQD1RWD([SOLFDWLYDHHVVDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVIRUDPDOWHUDGDVSDUDDSULPRUDUFHUWDVGLYXOJDo}HVHPQRWDVH[SOLFDWLYDV
UHDSUHVHQWDGDVSDUDUHIOHWLUDFRUUHomRGHHUURVLGHQWLILFDGRVHDDGRomRGRQRYRSURQXQFLDPHQWR
FRQWiELO&3& 5 H,)562SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOSHODDERUGDJHP
UHWURVSHFWLYDFRPSOHWDGHVWDIRUPDRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRV
UHODWLYRVDRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHH
GHMDQHLURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDV
PXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHHDSUHVHQWDGRVSDUDILQVGHFRPSDUDomRIRUDPDMXVWDGRVHHVWmRVHQGR
UHDSUHVHQWDGRVFRPRSUHYLVWRQR1%&7*3ROtWLFDV&RQWiEHLV0XGDQoDGH(VWLPDWLYDH
5HWLILFDomRGH(UUR&RQVHTXHQWHPHQWHQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRUDFRQVLGHUDHVVDVDOWHUDo}HVH
VXEVWLWXLRVUHODWyULRVDQWHULRUPHQWHHPLWLGRV1RVVDRSLQLmRQmRFRQWpPPRGLILFDomRUHODFLRQDGD
DHVVHDVVXQWR
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDPRV
PDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQR
FRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPRXP
WRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV3DUD
FDGDDVVXQWRDEDL[RDGHVFULomRGHFRPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXRDVVXQWRLQFOXLQGRTXDLVTXHU
FRPHQWiULRVVREUHRVUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVpDSUHVHQWDGRQRFRQWH[WRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
1yVFXPSULPRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDVQDVHomRLQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRU
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´LQFOXLQGRDTXHODVHP
UHODomRDHVVHVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVVDIRUPDQRVVDDXGLWRULDLQFOXLXDFRQGXomR
GHSURFHGLPHQWRVSODQHMDGRVSDUDUHVSRQGHUDQRVVDDYDOLDomRGHULVFRVGHGLVWRUo}HV
VLJQLILFDWLYDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV2VUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVLQFOXLQGR
DTXHOHVH[HFXWDGRVSDUDWUDWDURVDVVXQWRVDEDL[RIRUQHFHPDEDVHSDUDQRVVDRSLQLmRGH
DXGLWRULDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
Reconhecimento de receita
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHFRQKHFHPUHFHLWDGHFRUUHQWHGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
HVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORVDFOLHQWHVURWDWLYRVRXPHQVDOLVWDVGRIRUQHFLPHQWRGHPmRGHREUD
GDDGPLQLVWUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRVHGDH[SORUDomRGHiUHDVGH]RQDD]XO$UHFHLWDSRU
HVWDEHOHFLPHQWR HVWDFLRQDPHQWR pEDVWDQWHSXOYHUL]DGD2VFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRGH
UHFHLWDVHPRQWDQWHVUHJLVWUDGRV WRWDOGDUHFHLWD HVWmRGLYXOJDGRVQDQRWDH[SOLFDWLYD
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(VVHWHPDIRLFRQVLGHUDGRXPGRVSULQFLSDLVDVVXQWRVSDUDDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRjUHOHYkQFLD
GRVYDORUHVHQYROYLGRVPDVSULQFLSDOPHQWHSHODGLYHUVLGDGHQRVPHLRVGHUHFHELPHQWRH
PXOWLORFDOLGDGHQDJHUDomRGHVWDVUHFHLWDVHDGHSHQGrQFLDGRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDHGHVHXV
UHVSHFWLYRVFRQWUROHVLQWHUQRVHQYROYLGRVQRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
&RPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXHVVHDVVXQWR
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDYLVDQGRFRQILUPDURDGHTXDGRUHFRQKHFLPHQWRGHVVDV
UHFHLWDVLQFOXtUDPGHQWUHRXWURV L DDYDOLDomRGRGHVHQKRHRSHUDomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
LPSOHPHQWDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDRSURFHVVRGHUHFRQKHFLPHQWRGDVGLIHUHQWHVUHFHLWDVSRU
QDWXUH]DHORFDOLGDGHV LL DDYDOLDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVGD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHDDGHTXDomRGHVWDVSROtWLFDVHPUHODomRjVQRUPDVFRQWiEHLV
YLJHQWHV LLL WHVWHGRFXPHQWDOSRUDPRVWUDJHPGHWUDQVDo}HVGHVHUYLoRVUHDOL]DGDVSDUD
DYDOLDUVHDVUHFHLWDVIRUDPUHFRQKHFLGDFRPH[DWLGmRGHYDORUHVHQRSHUtRGRGHFRPSHWrQFLD
DGHTXDGR$GLFLRQDOPHQWHDYDOLDPRVDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
%DVHDGRVQRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVFRQVLGHUDPRVTXHDVSROtWLFDVGH
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDVVLPFRPRDVUHVSHFWLYDV
GLYXOJDo}HVVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVFRPRXPWRGR
Avaliação do valor recuperável de ágio
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDHPGHGH]HPEURGHXPVDOGRGH
iJLRGH5PLO FRQVROLGDGR H5PLO FRQWURODGRUD UHSUHVHQWDQGRH
GRWRWDOGRDWLYRFRQVROLGDGRHFRQWURODGRUDUHVSHFWLYDPHQWHQHVVDGDWD1RVWHUPRVGDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH,)56D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDQDOLVDP
DQXDOPHQWHRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRSDUDGHWHUPLQDUVHKRXYHSHUGDQRYDORUUHFXSHUiYHO
(VVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRjPDJQLWXGHGRVYDORUHV
HQYROYLGRVHDDYDOLDomRHQYROYHUMXOJDPHQWRVVLJQLILFDWLYRVQDGHWHUPLQDomRGDVSUHPLVVDV
XWLOL]DGDVQDVSURMHo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DLQFOXLQGRWD[DVGHFUHVFLPHQWRHGHGHVFRQWR
'LVWRUo}HVQDGHWHUPLQDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRSRGHPUHVXOWDUHPLPSDFWRUHOHYDQWH
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&RPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXHVVHDVVXQWR
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDSDUDFRQILUPDURDGHTXDGRUHJLVWURHFRQWUROHGHVVHVDWLYRV
LQFOXtUDPGHQWUHRXWURV L DDYDOLDomRGRVFULWpULRVXWLOL]DGRVSDUDLGHQWLILFDomRHPHQVXUDomRGR
YDORUUHFXSHUiYHOGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV LL FRPR
DX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVDYDOLDPRVRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRHDVSUHPLVVDV
HPHWRGRORJLDVXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVSHFLILFDPHQWHDH[SHFWDWLYDGH
FUHVFLPHQWRWD[DVGHGHVFRQWRUHVXOWDGRVHPDUJHQVSURMHWDGRVFRPSDUDQGRFRPLQIRUPDo}HV
PDFURHFRQ{PLFDVGDLQG~VWULDHUHODWyULRVGHDQDOLVWDV&RPSDUDPRVRVRUoDPHQWRVSUHSDUDGRV
HDSURYDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQRH[HUFtFLRDQWHULRUFRPVHXVYDORUHVUHDLV
FRPRREMHWLYRGHDYDOLDUDSUHFLVmRKLVWyULFDGRSURFHVVRGHHODERUDomRGRVRUoDPHQWRVSRU
SDUWHGD$GPLQLVWUDomR LLL FRPSDUDPRVRYDORUUHFXSHUiYHODSXUDGRSHOD$GPLQLVWUDomRFRP
EDVHQRVIOX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRVSRUXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DFRPRUHVSHFWLYRYDORU
FRQWiELOGRiJLR LY DYDOLDPRVDDGHTXDomRGDVGLYXOJDo}HVGD&RPSDQKLDVREUHDVSUHPLVVDV
PDLVVHQVtYHLVXWLOL]DGDVQRWHVWHGHUHFXSHUDomRRXVHMDDTXHODVTXHWHPHIHLWRPDLV
VLJQLILFDWLYRQDGHWHUPLQDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLR
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%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVQRWHVWHGHYDORUUHFXSHUiYHOGR
iJLRHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVTXHVXSRUWDPRVQRVVRVWHVWHVLQFOXLQGRQRVVD
DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHFRQVLGHUDPRVTXHDDYDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRDVVLPFRPR
DVGLYXOJDo}HVVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
Adoção do pronunciamento técnico CPC 06(R2) (IFRS 16) - Operações de arrendamento
mercantil
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDGRWDUDPR&3& 5  ,)56 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
HGLYXOJDUDPRLPSDFWRGHVWDDGRomRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGH
2&3& 5  ,)56 HVWDEHOHFHDOWHUDo}HVQRWRFDQWHDRVSULQFtSLRVSDUDRUHFRQKHFLPHQWR
PHQVXUDomRDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomRGHRSHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHH[LJHTXHRV
DUUHQGDWiULRVFRQWDELOL]HPWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVFRQIRUPHXP~QLFRPRGHORQRVHXEDODQoR
SDWULPRQLDO1DGDWDGHLQtFLRGHXPDUUHQGDPHQWRRDUUHQGDWiULRUHFRQKHFHXPSDVVLYRSDUD
HIHWXDURVSDJDPHQWRV XPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR HXPDWLYRUHSUHVHQWDQGRRGLUHLWRGHXVDU
RDWLYRREMHWRGXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR XPDWLYRGHGLUHLWRGHXVR 2VDUUHQGDWiULRV
GHYHPUHFRQKHFHUVHSDUDGDPHQWHDVGHVSHVDVFRPMXURVVREUHRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHD
GHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRSWDUDPSHODDGRomRGDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPSOHWD
FRPRPpWRGRGHWUDQVLomR$XWLOL]DomRGHVWDDERUGDJHPLPSDFWDVXEVWDQFLDOPHQWHRVFRQWUDWRV
GHDOXJXHOGRVHVWDFLRQDPHQWRVHLPyYHLVDGPLQLVWUDWLYRVPDQWLGRVDWpDDGRomRGDQRUPDFRPR
DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO&RQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
DSUHVHQWDPFRQIRUPHQRWDVH[SOLFDWLYDVHHPGHGH]HPEURGHXPVDOGRGH
GLUHLWRGHXVRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGH5PLOH5PLO FRQVROLGDGR H
5PLOH5PLO FRQWURODGRUD UHSUHVHQWDQGRHGRWRWDOGRDWLYR
FRQVROLGDGRHUHSUHVHQWDQGRHGRDWLYRGDFRQWURODGRUDUHVSHFWLYDPHQWHQHVVD
GDWD
(VVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRVLJQLILFDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRjPDJQLWXGHGRVYDORUHV
HQYROYLGRVHDDYDOLDomRHQYROYHUMXOJDPHQWRVVLJQLILFDWLYRVQDGHWHUPLQDomRGDVSUHPLVVDVH
HVWLPDWLYDVXWLOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDURDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO
&RPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXHVVHDVVXQWR
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDLQFOXtUDPGHQWUHRXWURV L DYDOLDomRGDDGHTXDomRGDV
SROtWLFDVFRQWiEHLVGHUHFRQKHFLPHQWRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOGD&RPSDQKLD LL LQVSHomRHDQiOLVHGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHP
EDVHDPRVWUDOTXDQWRDDGHTXDomRDUHIHULGDQRUPD LLL WHVWHFRPEDVHHPDPRVWUDVGRV
YDORUHVPHQVXUDGRVGHGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLODPERVUHJLVWUDGRV
SHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVPtQLPRVGRVDUUHQGDPHQWRVH LY HQYROYLPHQWRGHQRVVRV
SURILVVLRQDLVHVSHFLDOLVWDVQDDQiOLVHGDWD[DGHMXURVLQFUHPHQWDOFDOFXODGDSHOD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDV
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%DVHDGRVQRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVFRQVLGHUDPRVTXHDVSROtWLFDVGH
UHFRQKHFLPHQWRGRVDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDVVLPFRPRDV
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVWRPDGDVHP
FRQMXQWR
2XWURVDVVXQWRV
Demonstração do valor adicionado
$VGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHDSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVD
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD3DUDDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HV
HVWmRFRQFLOLDGDVFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVH
DVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR
1%&7*'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGR
YDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRV
FULWpULRVGHILQLGRVQHVVH3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomRjV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUH
HVVHUHODWyULR
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQRVVD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULR
HVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXFRPQRVVR
FRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH
6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWH
UHVSHLWR
5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
FRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR International
Accounting Standards Board (IASB),HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPR
QHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomR
UHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
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1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRp
UHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGR
TXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVD
EDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomR
SUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKD
QHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRP
UHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoD
UD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGH
DFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLV
GLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmR
FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGH
XPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGD
DXGLWRULD$OpPGLVVR
x,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVH
H[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRV
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmR
GHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMi
TXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmR
RXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
x2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
x$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR
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x&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRj
FDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV6HFRQFOXLUPRVTXH
H[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDV
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLU
PRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmR
IXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLD
HYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDQmRPDLVVH
PDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
x$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
UHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYR
GHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
x 2EWLYHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV

GDVHQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRH
GHVHPSHQKRGDDXGLWRULDGRJUXSRHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGR
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
DVHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRV
WUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRV
WRGRVRVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoD
GHWHUPLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLV
DVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVTXH
OHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDV
H[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULR
SRUTXHDVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYD
UD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
6mR3DXORGHIHYHUHLURGH
(5167 <281*
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV66
&5&632

-XOLR%UDJD3LQWR
&RQWDGRU&5&632



210

211

7RWDOGRDWLYR

$WLYRQmRFLUFXODQWH
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR
,QYHVWLPHQWRV
,PRELOL]DGR
'LUHLWRGHXVR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

$WLYR
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
&HVVmRGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVDUHFHEHU
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
$GLDQWDPHQWRDIXQFLRQiULRV
$GLDQWDPHQWRGHDOXJXpLV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWURVFUpGLWRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
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GHGH]HPEURGHHGHMDQHLURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV5
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&RQWURODGRUD


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

3DUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYR

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
3DUWHVUHODFLRQDGDV
3DVVLYRVILQDQFHLURVFRQYHUVtYHOHPDo}HV
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
3DUFHODPHQWRVILVFDLV
2XWURVGpELWRV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
3DVVLYRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
)RUQHFHGRUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DUFHODPHQWRVILVFDLV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
3URYLVmRSDUDSHUGDHPHPSUHVDVLQYHVWLGDV
3URYLVmRSDUDE{QXV
2XWURVGpELWRV
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1RWD

GHGH]HPEURGHHGHMDQHLURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV5
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([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHH[FHWRUHVXOWDGRSRUDomR
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1RWD
1RWD

5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV



&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV



/XFUREUXWR

&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR
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UHDSUHVHQWDGR




UHDSUHVHQWDGR
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5HFHLWD GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$PRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOLTXLGDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO










/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
































5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV



'HVSHVDVILQDQFHLUDV



3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLom
RVRFLDO





















































,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWH



'LIHULGR










3UHMXt]RGRH[HUFtFLR



$WULEXtYHODRV
$FLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV



5HVXOWDGRSRUDomR
%iVLFR±RUGLQiULDV
'LOXtGR±RUGLQiULDV
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3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGRSHUtRGR
$WULEXtYHODRV
$FLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

&RQWURODGRUD


UHDSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR
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UHDSUHVHQWDGR
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3UHMXt]RGRSHUtRGR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
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FDSLWDO


































3ODQRGH
Do}HV

5HVHUYDGHFDSLWDO

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH



,QVWUXPHQWRVRXWRUJDGRV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR

3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

$XPHQWRGHFDSLWDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
5HVHUYDGHiJLR
'LYLGHQGRV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR





3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
















1RWD

&DSLWDO
VRFLDO

'LYLGHQGRV

6DOGRHPGHMDQHLURGH UHDSUHVHQWDGR

,PSDFWRVUHDSUHVHQWDomR

6DOGRHPGHMDQHLURGH DQWHULRUPHQWHDSUHVHQWDGR

([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV5
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&RQVROLGDGR





5HDSUHVHQWDGR

5HDSUHVHQWDGR






















































$XPHQWR UHGXomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
$GLDQWDPHQWRDIXQFLRQiULRV
$GLDQWDPHQWRGHDOXJXpLV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVFUpGLWRV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DUFHODPHQWRVILVFDLV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
2XWURVGpELWRV































3DJDPHQWRGHGHPDQGDVMXGLFLDLV
3DJDPHQWRGHE{QXV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV































3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomR
VRFLDO
$MXVWHVTXHQmRUHSUHVHQWDPHQWUDGDRXVDtGDGH
FDL[D
'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV
'HSUHFLDo}HVGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
%DL[DGHDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHLV
*DQKR SHUGD GLUHLWRGHXVRDUUHQGDPHQWRV,)56
3URYLVmR UHYHUVmR SDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
'HVSHVDVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV
3URYLVmRSDUDE{QXV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HV
0DUFDomRDPHUFDGRGHGHULYDWLYRV
3HUGDQDEDL[DGHLQYHVWLPHQWRV
%DL[DSRU impairment
%DL[DGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR
*DQKR SHUGD QDDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR
3URYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
-XURVSURYLVLRQDGRV

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
$XPHQWRGHFDSLWDOHPLQYHVWLGDV
$TXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
'LUHLWRVFUHGLWyULRV
&DL[DDGTXLULGRGHFRPELQDo}HVGHQHJyFLRV
(IHLWRGHFDL[DSHUGDGHFRQWUROHGHLQYHVWLGD



















&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRVQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
([HUFtFLRGHRSo}HV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH
GHErQWXUHV
3DJDPHQWRVGHSULQFLSDOGHHPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
3DJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHDUUHQGDPHQWRV
-XURVSDJRVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVH
GHErQWXUHV
'LYLGHQGRVSDJRVDDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
3DJDPHQWRDRSRGHUFRQFHGHQWH
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
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5HGXomROtTXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D







&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRSHUtRGR













&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRSHUtRGR
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&RQWURODGRUD


5HFHLWDV
5HFHLWDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

&RQVROLGDGR





UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR







UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR

























,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV













&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV





































0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV

9DORUDGLFLRQDGREUXWR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR





9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHOD&RPSDQKLD





9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD









5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HFHLWDVILQDQFHLUDV













































9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU













'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR













5HPXQHUDomRGLUHWDHQFDUJRV
5HPXQHUDomRGLUHWD
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)HGHUDLV
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,PSRVWRWD[DVHFRQWULEXLo}HV

0XQLFLSDLV
5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVWHUFHLURV
-XURV
$OXJXpLV
2XWURV
5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

(PPLOKDUHVGHUHDLV5

 &RQWH[WRRSHUDFLRQDO
$ $OOSDUN (PSUHHQGLPHQWRV 3DUWLFLSDo}HV H 6HUYLoRV 6$ D VHJXLU GHVLJQDGD FRPR ³&RQWURODGRUD´
³$OOSDUN´RX³&RPSDQKLD´ p XPD VRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHORFDOL]DGDQD$Y
3UHV-XVFHOLQR.XELWVFKHN7RUUH,,,DQGDUQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORIRL
FRQVWLWXtGDQRDQRGHHSRVVXLFRPRREMHWRVVRFLDLVDDGPLQLVWUDomRH[SORUDomRHRXFRQWUROHGD
DWLYLGDGHGHHVWDFLRQDPHQWRVGHYHtFXORVSUHVWDomRGHVHUYLoRVWpFQLFRVGHDGPLQLVWUDomRDVVHVVRULD
HSODQHMDPHQWRWXGRSHUWLQHQWHDHVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORVVHMDHPLPyYHLVSUySULRVRXGHWHUFHLURV
SDUD HPSUHVDV SULYDGDV RX S~EOLFDV LQFOXVLYH HP iUHDV HVSHFLDLV SDUD HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR GH
YHtFXORVORFDOL]DGDVHPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRVH[HFXomRGHSURMHWRVLPSODQWDomRHPDQXWHQomR
GHVLQDOL]DomRYHUWLFDOHKRUL]RQWDOSDUDVLVWHPDGHWUDQVSRUWHHDSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHV
(PGHGH]HPEURGHHUDPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDR )XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
0DUDQHOOR ± 0XOWLHVWUDWpJLD R ),3 %UDVLO GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD D 76(0) ,,, %UD]LO 6$5/ D
76(0) ,9 %UD]LO 6$5/ D 5LYHUVLGH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV H RXWURV DFLRQLVWDV
PLQRULWiULRV 1RVVR DFLRQLVWD SULQFLSDO p R )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0DUDQHOOR ±
0XOWLHVWUDWpJLD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDHVWDFLRQDPHQWRV HPHHP
HIUDQTXLDV HPHHP ORFDOL]DGRVQDVSULQFLSDLVSUDoDVGH6mR3DXOR5LR*UDQGH
GR6XO*RLiV3HUQDPEXFR5LR*UDQGHGR1RUWH%DKLD3DUDQi6DQWD&DWDULQD0LQDV*HUDLV5LRGH
-DQHLUR(VStULWR6DQWR7RFDQWLQV$ODJRDV6HUJLSH3DUDtEDH'LVWULWR)HGHUDO
'XUDQWH R H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  H  D &RPSDQKLD HIHWXRX LPSRUWDQWHV
WUDQVDo}HVHQYROYHQGRFRPELQDo}HVGHQHJyFLRVFRQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

(PPLOKDUHVGHUHDLV5

 3ROtWLFDVFRQWiEHLV
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV IRUDP HODERUDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXH
FRPSUHHQGHPDVQRUPDVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 HRVSURQXQFLDPHQWRVGR&RPLWr
GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H HP FRQIRUPLGDGH FRP DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR
ILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUV%RDUG ,$6% HHYLGHQFLDPWRGDVDV
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVRPHQWHHODVHTXHFRUUHVSRQGHPjV
XWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR´
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV DSUHVHQWDP LQIRUPDo}HV FRPSDUDWLYDV HP
UHODomRDRH[HUFtFLRDQWHULRU$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDXPEDODQoRSDWULPRQLDODGLFLRQDO
QR LQtFLR GR SHUtRGR PDLV DQWLJR GLYXOJDGR TXDQGR VH UHDOL]D D UHDSUHVHQWDomR UHWURVSHFWLYD RX
UHFODVVLILFDomR GH LWHQVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV 2EDODQoR SDWULPRQLDO QDGDWDEDVH GH GH
MDQHLURGHpDSUHVHQWDGRQHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVFRQIRUPH1RWD
$HPLVVmRGHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRLDSURYDGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPGH
IHYHUHLURGH
$ $GPLQLVWUDomR DYDOLRX D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD HP FRQWLQXDU RSHUDQGR QRUPDOPHQWH H HVWi
FRQYHQFLGDGHTXHHODSRVVXLUHFXUVRVSDUDGDUFRQWLQXLGDGHDVHXVQHJyFLRVQRIXWXUR$GLFLRQDOPHQWH
D $GPLQLVWUDomR QmR WHP FRQKHFLPHQWR GH QHQKXPD LQFHUWH]D PDWHULDO TXH SRVVD JHUDU G~YLGDV
VLJQLILFDWLYDVVREUHDVXDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR$VVLPHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
IRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRSUHVVXSRVWRGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVXWLOL]DQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPREDVHGHYDORUH[FHWR
SHODYDORUL]DomRGHFHUWRVDWLYRVHSDVVLYRVFRPRDTXHOHVDGYLQGRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVRVTXDLV
VmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
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%DVHVGHFRQVROLGDomR
$V GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV LQFOXHP DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD H GDV VHJXLQWHV
HPSUHVDV FRQWURODGDV TXH SRVVXHP RV PHVPRV REMHWLYRV VRFLDLV GD &RPSDQKLD FXMDV SDUWLFLSDo}HV
SHUFHQWXDLVQDGDWDGREDODQoRVmRDVVLPUHVXPLGDV
5D]mRVRFLDO
5LRSDUN(VWDFLRQDPHQWRV/WGD 5LRSDUN
+RUD3DUN6LVW(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD +RUD
3DUN
6DHSDUW6RF$GP(PSUHHQG3DUW/WGD 6DHSDUW
&DSLWDO3DUNLQJ(VWDFLRQDPHQWRGH9HtFXORV/WGD
&DSLWDO
3ULPHLUD(VWDFLRQDPHQWRV/WGD 3ULPHLUD
0LQDV3DUN(VWDFLRQDPHQWRV/WGD 0LQDV3DUN
$]HUD3DUNLQJ/WGD $]HUD
$XWRSDUN6$ $XWRSDUN
&HOORSDUN(VWDFLRQDPHQWRV/WGD &HOORSDUN
(VWDFLRQDPHQWRV&LQHOkQGLD6$ &LQHOkQGLD
+RVSLWDO0DUFHOLQR&KDPSDJQDW/WGD 0DUFHOLQR
2PQL(VWDFLRQDPHQWRVGR1RUGHVWH/WGD 2PQL
:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH6HUYLoRV/WGD
:HOOSDUN
(:6(VWDFLRQDPHQWRV6DOYDGRU6$ (:6
3DUNLQJ7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR/WGD 3DUNLQJ7,
,3DUN(VWDFLRQDPHQWRV,QWHOLJHQWHV6$ ,3DUN
/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$ /RRS
/RRS$&3DUWLFLSDo}HV/WGD /RRS$&
&DOYLWLXP3DUWLFLSDo}HV6$ &DOYLWLXP
6&33DUTXH6KRSSLQJ$UDFDM~ 3DUTXH$UDFDM~
6&3(VWDFLRQDPHQWRGR6KRSSLQJ0RQWH&DUPR
0RQWH&DUPR
3UDoD('*&RQJRQKDV(PSUHHQGLPHQWRV6$
=$'LJLWDOGH6mR3DXOR6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR
5RWDWLYR6$
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D (PSUHVDFRQWURODGDSHOD+RUD3DUN
E (PSUHVDFRQWURODGDSHOD+RUD3DUN  H:HOOSDUN  
F (PSUHVDFRQWURODGDSHOD&DSLWDO
G (PSUHVDDGTXLULGDQRRWULPHVWUHGHYLGH1RWD
H 6&3FULDGDSDUDRSHUDomRQR3DUTXH6KRSSLQJ$UDFDM~
I 6&3FULDGDSDUDRSHUDomRQR6KRSSLQJ0RQWH&DUPR
J 3HUGDGHFRQWUROHHP
K (PSUHVDFRQVWLWXtGDHP
L (PSUHVDLQFRUSRUDGDSHOD$OOSDUNHP

$V FRQWURODGDV VmR LQWHJUDOPHQWH FRQVROLGDGDV D SDUWLU GD GDWD GH REWHQomR GH FRQWUROH VHQGR
FRQVROLGDGDVDWpDGDWDHPTXHRFRQWUROHGHL[DUGHH[LVWLU2LQYHVWLGRUFRQWURODDLQYHVWLGDTXDQGRHVWi
H[SRVWRDRXWHPGLUHLWRVVREUHUHWRUQRVYDULiYHLVGHFRUUHQWHVGHVHXHQYROYLPHQWRFRPDLQYHVWLGDH
WHP FDSDFLGDGH GH DIHWDU HVVHV UHWRUQRV SRU PHLR GH VHX SRGHU VREUH D LQYHVWLGD 7RGRV RV VDOGRV
LQWUDJUXSR UHFHLWDV H GHVSHVDV VmR HOLPLQDGRV SRU FRPSOHWR QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDV$&RPSDQKLDQmRSRVVXLLQYHVWLPHQWRVQRH[WHULRU
$VSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGRVLQYHVWLPHQWRVDFLPDDSUHVHQWDGRVHVWmRGLYXOJDGDVQD1RWD

,QYHVWLPHQWRHPFROLJDGDVHHP joint ventures
&ROLJDGDpXPDLQYHVWLGDVREUHDTXDOD&RPSDQKLDH[HUFHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYD,QIOXrQFLDVLJQLILFDWLYD
pRSRGHUGHSDUWLFLSDUQDVGHFLV}HVVREUHSROtWLFDVRSHUDFLRQDLVGDLQYHVWLGDQmRVHQGRQRHQWDQWR
FRQWUROHRXFRQWUROHFRQMXQWRVREUHHVVDVSROtWLFDV
Joint venture p XP WLSRGH DFRUGR FRQMXQWRSRUPHLRGRTXDODV SDUWHV TXH WHQKDP FRQWUROH FRQMXQWR
VREUHRDFRUGRWrPGLUHLWRVDRVDWLYRVOtTXLGRVGD joint venture&RQWUROHFRQMXQWRpRFRPSDUWLOKDPHQWR
FRQWUDWXDOPHQWH DFRUGDGR GH XP FRQWUROH H[LVWHQWH DSHQDV TXDQGR GHFLV}HV VREUH DV DWLYLGDGHV
SHUWLQHQWHVH[LJLUHPFRQVHQWLPHQWRXQkQLPHGDVSDUWHVTXHHVWLYHUHPFRPSDUWLOKDQGRRFRQWUROH
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2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPFROLJDGDVH joint venturesVmRFRQWDELOL]DGRVFRPEDVHQRPpWRGR
GDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLLQYHVWLPHQWRVHPFROLJDGDVH joint venturesQRH[WHULRU
&RP EDVH QR PpWRGR GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO R LQYHVWLPHQWR HP FROLJDGDV H joint venture VmR
UHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH DR FXVWR 2 YDORU FRQWiELO GR LQYHVWLPHQWR p DMXVWDGR SDUD ILQV GH
UHFRQKHFLPHQWRGDVYDULDo}HVQDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRSDWULP{QLROtTXLGRGDVFROLJDGDVHGD
joint ventureDSDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomR
$VGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRUHIOHWHPDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGDV
FROLJDGDVHGD joint venture(YHQWXDOYDULDomRHPRXWURV UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVGHVVDV LQYHVWLGDVp
DSUHVHQWDGD FRPR SDUWH GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH TXDQGR
KRXYHU YDULDomR UHFRQKHFLGD GLUHWDPHQWH QR SDWULP{QLR GDV FROLJDGDV H joint venture D &RPSDQKLD
UHFRQKHFHVXDSDUWLFLSDomRHPTXDLVTXHUYDULDo}HVTXDQGRDSOLFiYHOQDGHPRQVWUDomRGDVPXWDo}HV
GRSDWULP{QLROtTXLGR*DQKRVHSHUGDVQmRUHDOL]DGRVHPGHFRUUrQFLDGHWUDQVDo}HVHQWUHD&RPSDQKLD
HDVFROLJDGDVH joint ventureVmRHOLPLQDGRVHPSURSRUomRjSDUWLFLSDomRQDVFROLJDGDVH joint venture.
$VRPDGDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRVUHVXOWDGRVGDVFROLJDGDVHMRLQWYHQWXUHVpDSUHVHQWDGDQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRUHSUHVHQWDQGRDSURSRUomRGDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRUHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRGHVXDVFROLJDGDVH joint ventures
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDVFROLJDGDVH joint venturesVmRHODERUDGDVSDUDRPHVPRSHUtRGRGH
GLYXOJDomRTXHRGD&RPSDQKLD4XDQGRQHFHVViULRVmRIHLWRVDMXVWHVSDUDTXHDVSROtWLFDVFRQWiEHLV
ILTXHPDOLQKDGDVFRPDVGD&RPSDQKLD
$SyV D DSOLFDomR GR PpWRGR GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO D &RPSDQKLD GHWHUPLQD VH p QHFHVViULR
UHFRQKHFHU SHUGD DGLFLRQDO GR YDORU UHFXSHUiYHO VREUH RV LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD HP VXDV
FROLJDGDVHMRLQWYHQWXUHV$&RPSDQKLDGHWHUPLQDHPFDGDGDWDGHIHFKDPHQWRGREDODQoRSDWULPRQLDO
VHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHTXHRLQYHVWLPHQWRQDVFROLJDGDVHMRLQWYHQWXUHVSRVVXtLQGLFDWLYRVGHSHUGD
SRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO6HDVVLPIRUD&RPSDQKLDFDOFXODRPRQWDQWHGDSHUGDSRUUHGXomR
DRYDORUUHFXSHUiYHOFRPRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUUHFXSHUiYHOGDVFROLJDGDVHMRLQWYHQWXUHVHRYDORU
FRQWiELOHUHFRQKHFHDSHUGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
$RSHUGHULQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDVFROLJDGDVH joint venturesD&RPSDQKLDPHQVXUDHUHFRQKHFH
TXDOTXHULQYHVWLPHQWRUHWLGRDRYDORUMXVWR(YHQWXDOGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOGDVFROLJDGDVH joint
venture QR PRPHQWR GDSHUGD GH LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD H R YDORU MXVWR GR LQYHVWLPHQWR UHWLGRH GRV
UHVXOWDGRVGDDOLHQDomRVHUmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
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$V SDUWLFLSDo}HV SHUFHQWXDLV HP FROLJDGDV H joint venture QD GDWDEDVH GRV EDODQoRV VmR DVVLP
UHVXPLGDV
HP
5D]mRVRFLDO

1RWD

'LUHWD

HP
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HP
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&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR&HQWUR&tYLFR
&HQWUR&tYLFR
&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR1RYR&HQWUR
1RYR&HQWUR



D -RLQWYHQWXUHGDHPSUHVD5LRSDUN
E &ROLJDGDGDHPSUHVD/RRS$&
F -RLQWYHQWXUHGDHPSUHVD+RUD3DUNHQFHUUDGDQRWULPHVWUHGH
G (PSUHVDLQFRUSRUDGDSHODHPSUHVD3ULPHLUDGXUDQWHRDQRGH
H $&RPSDQKLDGHWpPLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDQDLQYHVWLGD$SHVDUGRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVHUPDLRUTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLR
FRQWUROHGDHQWLGDGHSRUQmRSRVVXLUDTXDQWLGDGHQHFHVViULDGHFDSLWDOYRWDQWHGHDFRUGRFRPRDFRUGRGHDFLRQLVWDV
I $TXLVLomRGRFRQWUROHHPSHOD&DSLWDO3DUNLQJ

$VSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGRVLQYHVWLPHQWRVDFLPDDSUHVHQWDGRVHVWmRGLYXOJDGDVQD1RWD

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV
&RPELQDo}HVGHQHJyFLRVVmRFRQWDELOL]DGDVXWLOL]DQGRRPpWRGRGHDTXLVLomR2FXVWRGHXPDDTXLVLomR
p PHQVXUDGRSHOD VRPD GD FRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDDYDOLDGD FRP EDVH QR YDORU MXVWR QDGDWD GH
DTXLVLomRHRYDORUGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGD3DUDFDGDFRPELQDomR
GHQHJyFLRD&RPSDQKLDPHQVXURXDSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGDSHODSDUWHTXHOKHV
FDEH SHOR YDORU MXVWR RX FRP EDVHQD VXDSDUWLFLSDomR QRV DWLYRV OtTXLGRV LGHQWLILFDGRVQDDGTXLULGD
&XVWRVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRVmRFRQWDELOL]DGRVFRPRGHVSHVDTXDQGRLQFRUULGRV
$RDGTXLULUXPQHJyFLRD&RPSDQKLDDYDOLDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVFRPRREMHWLYR
GHFODVVLILFiORVHDORFiORVGHDFRUGRFRPRV WHUPRV FRQWUDWXDLV DV FLUFXQVWkQFLDV HFRQ{PLFDVH DV
FRQGLo}HVSHUWLQHQWHVQDGDWDGHDTXLVLomR
6HDFRPELQDomRGHQHJyFLRVIRUUHDOL]DGDHPHVWiJLRVRYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomRGDSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD SUHYLDPHQWH GHWLGD QR FDSLWDO GD DGTXLULGD p UHDYDOLDGR D YDORU MXVWR QDGDWD GHDTXLVLomR
VHQGRRVLPSDFWRVUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
4XDOTXHUFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHDVHUWUDQVIHULGDSHODDGTXLUHQWHVHUiUHFRQKHFLGDDYDORUMXVWRQD
GDWDGHDTXLVLomR$OWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHFRQVLGHUDGD
FRPRXPDWLYRRXFRPRXPSDVVLYRpUHFRQKHFLGRGHDFRUGRFRPR&3&±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
,)56   QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR 6H D FRQWUDSUHVWDomR FRQWLQJHQWH IRU FODVVLILFDGD FRPR
SDWULP{QLRQmRpUHDYDOLDGDDWpTXHVHMDILQDOPHQWHOLTXLGDGDQRSDWULP{QLR
,QLFLDOPHQWHRiJLRpPHQVXUDGRFRPRVHQGRRH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDHPUHODomRDR
YDORU MXVWR GRV DWLYRV OtTXLGRV DGTXLULGRV DWLYRV LGHQWLILFiYHLV DGTXLULGRV OtTXLGRV H RV SDVVLYRV
DVVXPLGRV  6H D FRQWUDSUHVWDomR IRU PHQRU GR TXH R YDORU MXVWR GRV DWLYRV OtTXLGRV DGTXLULGRV D
GLIHUHQoDpUHFRQKHFLGDFRPRJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
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$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORiJLRpPHQVXUDGRSHORFXVWRGHGX]LGRGHTXDLVTXHUSHUGDVDFXPXODGDV
GRYDORUUHFXSHUiYHO3DUDILQVGHWHVWHGRYDORUUHFXSHUiYHORiJLRDGTXLULGRHPXPDFRPELQDomRGH
QHJyFLR p D SDUWLU GD GDWD GH DTXLVLomR DORFDGR D FDGD XPD GDV XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D GD
&RPSDQKLDTXHVHHVSHUDVHMDPEHQHILFLDGDVSHODVVLQHUJLDVGDFRPELQDomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
RXWURVDWLYRVRXSDVVLYRVGDDGTXLULGDVHUDWULEXtGRVDHVVDVXQLGDGHV
4XDQGRXPiJLRID]SDUWHGHXPDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DHXPDSDUFHODGHVVDXQLGDGHpDOLHQDGD
RiJLRDVVRFLDGRjSDUFHODDOLHQDGDpLQFOXtGRQRFXVWRGDRSHUDomRDRDSXUDUVHRJDQKRRXDSHUGD
QDDOLHQDomR2iJLRDOLHQDGRQHVVDVFLUFXQVWkQFLDVpDSXUDGRFRPEDVHQRVYDORUHVSURSRUFLRQDLVGD
SDUFHODDOLHQDGDHPUHODomRjXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DPDQWLGD

&ODVVLILFDomRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDWLYRVHSDVVLYRVQREDODQoRSDWULPRQLDOFRPEDVHQDVXDFODVVLILFDomRFRPR
FLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWH8PDWLYRpFODVVLILFDGRQRFLUFXODQWHTXDQGR
x(VSHUDVHTXHVHMDUHDOL]DGRRXSUHWHQGHVHTXHVHMDYHQGLGRRXFRQVXPLGRQRGHFXUVRQRUPDOGRFLFOR
RSHUDFLRQDOGDHQWLGDGH
x(VWiPDQWLGRHVVHQFLDOPHQWHFRPRSURSyVLWRGHVHUQHJRFLDGR
x(VSHUDVHTXHVHMDUHDOL]DGRDWpPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoRH
xeFDL[DRXHTXLYDOHQWHVGHFDL[D FRQIRUPHGHILQLGRQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&'HPRQVWUDomR
GRV )OX[RV GH &DL[D  D PHQRVTXH VXD WURFD RXXVRSDUD OLTXLGDomRGHSDVVLYR VH HQFRQWUH YHGDGD
GXUDQWHSHORPHQRVPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR
7RGRVRVGHPDLVDWLYRVVmRFODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV8PSDVVLYRpFODVVLILFDGRQRFLUFXODQWH
TXDQGR
x(VSHUDVHTXHVHMDOLTXLGDGRGXUDQWHRFLFORRSHUDFLRQDOQRUPDOGDHQWLGDGH
x(VWiPDQWLGRHVVHQFLDOPHQWHSDUDDILQDOLGDGHGHVHUQHJRFLDGR
x'HYHVHUOLTXLGDGRQRSHUtRGRGHDWpPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoRH
x$ HQWLGDGH QmR WHP GLUHLWR LQFRQGLFLRQDO GH GLIHULU D OLTXLGDomR GR SDVVLYR SRU GXUDQWH SHOR PHQRV
PHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR
$&RPSDQKLDFODVVLILFDWRGRVRVGHPDLVSDVVLYRVFRPRQmRFLUFXODQWH

0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
$PRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVLQGLUHWDVFRPFRQWUROHFRPSDUWLOKDGRH
FROLJDGDVpR5HDO ³5´ PHVPDPRHGDGHSUHSDUDomRHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RQWURODGRUDHGR&RQVROLGDGR
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9DORUMXVWR
$ &RPSDQKLD PHQVXUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV EHP FRPR DWLYRV QmR ILQDQFHLURV WDLV FRPR
SURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRDSHQDVSDUDILQVGHGLYXOJDomRDYDORUMXVWRHPFDGDGDWDGHIHFKDPHQWR
GREDODQoR SDWULPRQLDO 2XWURVVLPRV YDORUHV MXVWRVGH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV PHQVXUDGRVD FXVWR
DPRUWL]DGRVmRGLYXOJDGRVQD1RWD
9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRSHODYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHODWUDQVIHUrQFLDGHXPSDVVLYR
HPXPDWUDQVDomRQmRIRUoDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomR$PHQVXUDomR
GRYDORUMXVWRpEDVHDGDQDSUHVXQomRGHTXHDWUDQVDomRSDUDYHQGHURDWLYRRXWUDQVIHULURSDVVLYR
RFRUUHUi
x1RPHUFDGRSULQFLSDOSDUDRDWLYRRXSDVVLYRRX
x1DDXVrQFLDGHXPPHUFDGRSULQFLSDOQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRSDUDRDWLYRRXRSDVVLYR
x2PHUFDGRSULQFLSDORXPDLVYDQWDMRVRGHYHVHUDFHVVtYHOSHOD&RPSDQKLD
2 YDORU MXVWR GH XP DWLYR RX SDVVLYR p PHQVXUDGR FRP EDVH QDV SUHPLVVDV TXH RV SDUWLFLSDQWHV GR
PHUFDGR XWLOL]DULDP DR GHILQLU R SUHoR GH XP DWLYR RX SDVVLYR SUHVXPLQGR TXH RV SDUWLFLSDQWHV GR
PHUFDGRDWXDPHPVHXPHOKRULQWHUHVVHHFRQ{PLFR
$ PHQVXUDomR GR YDORU MXVWR GH XP DWLYR QmR ILQDQFHLUR OHYD HP FRQVLGHUDomR D FDSDFLGDGH GH XP
SDUWLFLSDQWHGRPHUFDGRJHUDUEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVSRUPHLRGDXWLOL]DomRLGHDOGRDWLYRRXYHQGHQGR
RDRXWUDSDUWLFLSDQWHGRPHUFDGRTXHWDPEpPXWLOL]DULDRDWLYRGHIRUPDLGHDO
$ &RPSDQKLD XWLOL]D WpFQLFDV GH DYDOLDomR HVSHFtILFDVQDV FLUFXQVWkQFLDV H SDUD DV TXDLV KDMDGDGRV
VXILFLHQWHVSDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRPD[LPL]DQGRRXVRGHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSHUWLQHQWHV
HPLQLPL]DQGRRXVRGHLQIRUPDo}HVQmRGLVSRQtYHLV
7RGRVRVDWLYRVHSDVVLYRVSDUDRVTXDLVRYDORUMXVWRVHMDPHQVXUDGRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
VmRFDWHJRUL]DGRVGHQWURGDKLHUDUTXLDGHYDORUMXVWRGHVFULWDDEDL[RFRPEDVHQDLQIRUPDomRGHQtYHO
PDLVEDL[RTXHVHMDVLJQLILFDWLYDjPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRFRPRXPWRGR
x1tYHO   SUHoRV GH PHUFDGR FRWDGRV QmR DMXVWDGRV  HP PHUFDGRV DWLYRV SDUD DWLYRV RX SDVVLYRV
LGrQWLFRVDTXHD&RPSDQKLDWHPDFHVVRQDGDWDGHPHQVXUDomR
x1tYHO   WpFQLFDV GH DYDOLDomR SDUD DV TXDLV D LQIRUPDomR GH QtYHO PDLV EDL[R H VLJQLILFDWLYD SDUD
PHQVXUDomRGRYDORUMXVWRVHMDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHREVHUYiYHO
x1tYHO   WpFQLFDV GH DYDOLDomR SDUD DV TXDLV D LQIRUPDomR GH QtYHO PDLV EDL[R H VLJQLILFDWLYD SDUD
PHQVXUDomRGRYDORUMXVWRQmRHVWHMDGLVSRQtYHO
3DUDDWLYRVHSDVVLYRVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDRYDORUMXVWRGHIRUPDUHFRUUHQWH
D &RPSDQKLD GHWHUPLQD VH RFRUUHUDP WUDQVIHUrQFLDV HQWUH QtYHLV GD KLHUDUTXLD UHDYDOLDQGR D
FDWHJRUL]DomR FRP EDVH QD LQIRUPDomR GHQtYHO PDLVEDL[R H VLJQLILFDWLYD SDUD PHQVXUDomRGRYDORU
MXVWRFRPRXPWRGR DRILQDOGHFDGDSHUtRGRGHGLYXOJDomR
$&RPSDQKLDGHWHUPLQDDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVSDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRFRPRSURSULHGDGHV
SDUDLQYHVWLPHQWRHDWLYRVILQDQFHLURVQmRFRWDGRVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDH SDUDPHQVXUDomRQmR
UHFRUUHQWH
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2V DYDOLDGRUHV H[WHUQRV HVWmR HQYROYLGRV QD DYDOLDomR GH DWLYRV VLJQLILFDWLYRV FRPR SRU H[HPSOR
SURSULHGDGHVSDUD LQYHVWLPHQWR H DWLYRVILQDQFHLURV QmR FRWDGRV H SDVVLYRV VLJQLILFDWLYRVGH SDVVLYRV
ILQDQFHLURVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVFRQIRUPH1RWD2HQYROYLPHQWRGHDYDOLDGRUHVH[WHUQRVpGHFLGLGR
SHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSyVGLVFXVVmRFRPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VFULWpULRVGH
VHOHomR LQFOXHP FRQKHFLPHQWRV GH PHUFDGR UHSXWDomR LQGHSHQGrQFLD H YHULILFDomR VH DV QRUPDV
SURILVVLRQDLVVmRFXPSULGDV
(P FDGD GDWD GH GLYXOJDomR D $GPLQLVWUDomR DQDOLVD DV PRYLPHQWDo}HV QRV YDORUHV GRV DWLYRV H
SDVVLYRVTXHGHYHPVHUPHQVXUDGRVRXUHDOL]DGRVGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
3DUDILQVGHVWDDQiOLVHD$GPLQLVWUDomRFRQILUPDDVSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQD~OWLPDDYDOLDomR
FRQIURQWDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVQRFiOFXORGDDYDOLDomRFRPRVFRQWUDWRVHGHPDLVGRFXPHQWRV
UHOHYDQWHV
$ $GPLQLVWUDomR HP FRQMXQWR FRP RV DYDOLDGRUHV H[WHUQRV GD &RPSDQKLD WDPEpP FRPSDUD FDGD
PRYLPHQWDomRQRYDORUMXVWRGHFDGDDWLYRHSDVVLYRFRPDVUHVSHFWLYDVIRQWHVH[WHUQDVFRPRREMHWLYR
GHGHWHUPLQDUVHDPRYLPHQWDomRpDFHLWiYHO
3DUDILQVGHGLYXOJDomRGRYDORUMXVWRD&RPSDQKLDGHWHUPLQRXFODVVHVGHDWLYRVHSDVVLYRVFRPREDVH
QDQDWXUH]DFDUDFWHUtVWLFDVHULVFRVGRDWLYRRXSDVVLYRHRQtYHOGDKLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRFRQIRUPH
DFLPDH[SOLFDGR

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHUmRJHUDGRVSDUD
D&RPSDQKLDHTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPDFRQILiYHO$UHFHLWDpPHQVXUDGDFRPEDVHQR
YDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUH[FOXLQGRGHVFRQWRVDEDWLPHQWRVHLPSRVWRVRX
HQFDUJRVVREUHRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
$&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVDXIHUHPUHFHLWDSRUPHLRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
HVWDFLRQDPHQWRDFOLHQWHVURWDWLYRVRXPHQVDOLVWDVGRIRUQHFLPHQWRGHPmRGHREUDGDDGPLQLVWUDomR
GHHVWDFLRQDPHQWRVHGDH[SORUDomRGHiUHDVGH=RQD$]XO
$VUHFHLWDVFRPFOLHQWHVURWDWLYRVHPHQVDOLVWDVVmRUHFRQKHFLGDVFRPEDVHQDSUHVWDomRGHVHUYLoRGH
HVWDFLRQDPHQWR$VUHFHLWDVFRPIRUQHFLPHQWRGHPmRGHREUDHDGPLQLVWUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRVmR
UHFRQKHFLGDV DR ILQDO GH FDGD PrV TXDQGR GD DSXUDomR GD UHFHLWD GH FDGD JDUDJHP SHORV VHUYLoRV
SUHVWDGRVLQFRUULGRVTXHSRVWHULRUPHQWHVmRIDWXUDGRVSDUDRVFOLHQWHV$VUHFHLWDVFRPH[SORUDomRGH
iUHDVGH=RQD$]XOVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRGDXWLOL]DomRGRVSDUTXtPHWURVVHQGRGLDULDPHQWHIHLWDD
FROHWD GRV YDORUHV $V UHFHLWDV FRP DJHQWHV FRP 6RFLHGDGHV HP &RQWD GH 3DUWLFLSDo}HV ³6&3´  H
&RQVyUFLRV VmR UHFRQKHFLGDV DR ILQDO GH FDGD PrV TXDQGR GD DSXUDomR GRV YDORUHV PHQVDLV SHORV
VHUYLoRVSUHVWDGRVLQFRUULGRV
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6XEYHQo}HVJRYHUQDPHQWDLV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLVXEYHQo}HVJRYHUQDPHQWDLV

,PSRVWRV
,PSRVWRVVREUHVHUYLoRVSUHVWDGRV
$VUHFHLWDVGHVHUYLoRV HVWmR VXMHLWDVDRVVHJXLQWHVLPSRVWRVH FRQWULEXLo}HVSHODV VHJXLQWHV
DOtTXRWDVEiVLFDV
x3URJUDPDGH,QWHJUDomR6RFLDO 3,6 H
x&RQWULEXLomRSDUD)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO &2),16 H
x,PSRVWRVVREUH6HUYLoRV ,66 D
(VVHVHQFDUJRVVmRDSUHVHQWDGRVFRPRGHGXomRGDVUHFHLWDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
 ,PSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
$WLYRVHSDVVLYRVWULEXWiULRVFRUUHQWHVGR~OWLPRH[HUFtFLRHGHDQRVDQWHULRUHVVmRPHQVXUDGRV
DRYDORUUHFXSHUiYHOHVSHUDGRRXDSDJDUSDUDDVDXWRULGDGHVILVFDLV
$WULEXWDomRVREUHROXFURFRPSUHHQGHRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO2LPSRVWRGH
UHQGDpFRPSXWDGRVREUHROXFURWULEXWiYHOGHDFUHVFLGRGRDGLFLRQDOGHSDUDRVOXFURV
TXHH[FHGHUHP5QRSHUtRGRGHPHVHVHQTXDQWRTXHDFRQWULEXLomRVRFLDOpFDOFXODGD
jDOtTXRWDGHVREUHROXFURWULEXWiYHOUHFRQKHFLGRSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLD
$VDQWHFLSDo}HVRXYDORUHVSDVVtYHLVGHFRPSHQVDomRVmRGHPRQVWUDGRVQRDWLYRFLUFXODQWHRX
QmRFLUFXODQWHGHDFRUGRFRPDSUHYLVmRGHVXDUHDOL]DomR
$FRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLVHVWiOLPLWDGDDGROXFURWULEXWiYHOHQmRSRVVXLSUD]RGH
SUHVFULomRSDUDVXDXWLOL]DomR
 ,PSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRJHUDGRVSRUGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVQDV
GDWDVGRVEDODQoRVHQWUHDVEDVHVILVFDLVGRVDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV
6mRUHFRQKHFLGRVRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRVUHIHUHQWHVDWRGDV
DVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVQDPHGLGDHPTXHVHMDSURYiYHOTXHKDYHUiOXFURWULEXWiYHO
FRQWUDRTXDOVHSRVVDGHGX]LUDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVH[FHWRTXDQGRRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWLYR UHIHUHQWH j GLIHUHQoD WHPSRUiULD GHGXWtYHO UHVXOWH GR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHXPDWLYRRXSDVVLYRHPXPDRSHUDomRTXHQmRVHMDXPDFRPELQDomR
GHQHJyFLRVHTXHQRPRPHQWRGDRSHUDomRQmRDIHWHROXFURFRQWiELOQHPROXFURRXSUHMXt]R
ILVFDO
,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWLYRV VmR PHQVXUDGRV j WD[D GH LPSRVWR RX
FRQWULEXLomRTXHpHVSHUDGDGHVHUDSOLFiYHOQRDQRHPTXHRDWLYRVHUiUHDOL]DGRRXRSDVVLYR
OLTXLGDGR FRP EDVH QDV WD[DV GH LPSRVWR H OHLWULEXWiULD  TXHIRUDP SURPXOJDGDV QDGDWD GR
EDODQoR
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2YDORUFRQWiELOGRVLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVpUHYLVDGRHPFDGDGDWDGREDODQoRHEDL[DGRQD
H[WHQVmRHPTXHQmRpPDLVSURYiYHOTXHOXFURVWULEXWiYHLVHVWDUmRGLVSRQtYHLVSDUDSHUPLWLUTXH
WRGRRXSDUWHGRDWLYRWULEXWiULRGLIHULGRYHQKDDVHUXWLOL]DGR7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVEDL[DGRV
VmRUHYLVDGRVDFDGDGDWDGREDODQoRHVmRUHFRQKHFLGRVQDH[WHQVmRHPTXHVHWRUQDSURYiYHO
TXHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURVSHUPLWLUmRTXHRVDWLYRVWULEXWiULRVGLIHULGRVVHMDPUHFXSHUDGRV(P
 GH GH]HPEUR GH   H  D &RPSDQKLD QmR FRQVWLWXLX LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHRVVDOGRVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSUHMXt]RVILVFDLVHEDVH
QHJDWLYDGDFRQWULEXLomRVRFLDOGHPRQVWUDGRVQD1RWD

,PRELOL]DGR
%HQIHLWRULDV HP LPyYHLV GH WHUFHLURV PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV H RXWURV DWLYRV LPRELOL]DGRV VmR
DSUHVHQWDGRVDRFXVWROtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHRXSHUGDVDFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOVHIRURFDVR2UHIHULGRFXVWRLQFOXLRFXVWRGHUHSRVLomRGHSDUWHGRLPRELOL]DGRTXDQGR
RV FULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRIRUHPVDWLVIHLWRV4XDQGRSDUWHV VLJQLILFDWLYDVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmR
VXEVWLWXtGDV D &RPSDQKLD UHFRQKHFH HVVDV SDUWHV FRPR DWLYR LQGLYLGXDO FRP YLGD ~WLO H GHSUHFLDomR
HVSHFtILFD
7RGRV RV GHPDLV FXVWRV GH UHSDURV H PDQXWHQomR VmR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR
TXDQGRLQFRUULGRV2YDORUSUHVHQWHGRFXVWRHVSHUDGRGDGHVDWLYDomRGRDWLYRDSyVDVXDXWLOL]DomRp
LQFOXtGRQRFXVWRGRFRUUHVSRQGHQWHDWLYRVHRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDXPDSURYLVmRIRUHP
VDWLVIHLWRV
$ GHSUHFLDomR p FDOFXODGD GH IRUPD OLQHDU DR ORQJR GD YLGD ~WLO GR DWLYR D WD[DV TXH OHYDP HP
FRQVLGHUDomRDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVEHQVRXRSUD]RGHORFDomRQRFDVRGHEHQIHLWRULDVHPLPyYHLV
GHWHUFHLURVFRPRVHJXH

,PyYHLV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV
,QVWDODo}HV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
/HWUHLURVHSODFDV
3DUTXtPHWURV
&RPSXWDGRUHVHSHULIpULFRV
9HtFXORV







DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV

DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV

DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV

DQRV
DQRV
DQRV

DQRV
DQRV
DQRV

DQRV
DQRV
DQRV

8PLWHPGHLPRELOL]DGRpEDL[DGRTXDQGRYHQGLGRRXTXDQGRQHQKXPEHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURIRU
HVSHUDGRGRVHXXVRRXYHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGDUHVXOWDQWHGDEDL[DGRDWLYR FDOFXODGRFRPR
VHQGRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRGDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGRDWLYR pLQFOXtGRQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHRDWLYRIRUEDL[DGR
2YDORUUHVLGXDOHYLGD~WLOGRVDWLYRVHRVPpWRGRVGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVWRVQRHQFHUUDPHQWRGHFDGD
H[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRURFDVR
'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDUHYLVmRGDYLGD~WLOVHVHXVDWLYRVLPRELOL]DGRV$
UHYLVmRIRLHIHWXDGDSRUHVSHFLDOLVWDVH[WHUQRVFRPH[SHULrQFLDHFRPSHWrQFLDSURILVVLRQDOREMHWLYLGDGH
HFRQKHFLPHQWRWpFQLFRGRVEHQVDYDOLDGRV2LPSDFWRGDPXGDQoDGHHVWLPDWLYDGDYLGD~WLOQRH[HUFtFLR
GH  IRL XPD UHGXomR QD GHVSHVD GH GHSUHFLDomR GH 5 QD FRQWURODGRUD H 5 QR
FRQVROLGDGR
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$WLYRVLQWDQJtYHLV
2V DWLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV VHSDUDGDPHQWH VmR PHQVXUDGRV DR FXVWR QR PRPHQWR GR VHX
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO 2 FXVWR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV HP XPD FRPELQDomR GH QHJyFLRV
FRUUHVSRQGHDRYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVDWLYRVLQWDQJtYHLVVmR
DSUHVHQWDGRVDRFXVWRPHQRVDPRUWL]DomRDFXPXODGDHSHUGDVDFXPXODGDVHYDORUUHFXSHUiYHO$WLYRV
LQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHH[FOXLQGRFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRQmRVmRFDSLWDOL]DGRVHRJDVWR
pUHIOHWLGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHIRULQFRUULGR
'LUHLWRGHH[SORUDomRGHLQIUDHVWUXWXUD
$ LQIUDHVWUXWXUD GHQWUR GR DOFDQFH GD ,QWHUSUHWDomR 7pFQLFD ,&3&  ,)5,&    &RQWUDWRV GH
&RQFHVVmRQmRpUHJLVWUDGDFRPRDWLYRLPRELOL]DGRGRFRQFHVVLRQiULRSRUTXHRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR
SUHYr DSHQDV D FHVVmR GH SRVVH GHVVHV EHQV SDUD D SUHVWDomR GH VHUYLoRV S~EOLFRV VHQGR HOHV
UHYHUWLGRV DR SRGHU FRQFHGHQWH DSyV R HQFHUUDPHQWR GR UHVSHFWLYR FRQWUDWR 2 FRQFHVVLRQiULR WHP
DFHVVRSDUDFRQVWUXLUHRXRSHUDUDLQIUDHVWUXWXUDSDUDDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVS~EOLFRVHPQRPHGD
FRQFHGHQWHQDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQRFRQWUDWR
1RVWHUPRVGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHQWURGRDOFDQFHGHVWDLQWHUSUHWDomRRFRQFHVVLRQiULRDWXDFRPR
SUHVWDGRUGHVHUYLoRVFRQVWUXLQGRRXPHOKRUDQGRDLQIUDHVWUXWXUD VHUYLoRVGHFRQVWUXomRRXPHOKRULD
XVDGD SDUD SUHVWDU XP VHUYLoR S~EOLFR DOpP GH RSHUDU H PDQWHU HVVD LQIUDHVWUXWXUD VHUYLoRV GH
RSHUDomR GXUDQWHGHWHUPLQDGRSUD]R
6HRFRQFHVVLRQiULRSUHVWDVHUYLoRVGHFRQVWUXomRRXPHOKRULDDUHPXQHUDomRUHFHELGDRXDUHFHEHU
SHORFRQFHVVLRQiULRpUHJLVWUDGDSHORYDORUMXVWR(VVDUHPXQHUDomRSRGHFRUUHVSRQGHUDGLUHLWRVREUH
XP DWLYR LQWDQJtYHO XP DWLYRILQDQFHLUR RX DPERV 2 FRQFHVVLRQiULR UHFRQKHFH XP DWLYR LQWDQJtYHO j
PHGLGDTXHUHFHEHRGLUHLWR DXWRUL]DomR GHFREUDURVXVXiULRVSHODSUHVWDomRGRVVHUYLoRVS~EOLFRV2
FRQFHVVLRQiULRUHFRQKHFHXPDWLYRILQDQFHLURQDPHGLGDHPTXHWHPRGLUHLWRFRQWUDWXDOLQFRQGLFLRQDOGH
UHFHEHUFDL[DRXRXWURDWLYRILQDQFHLURGDFRQFHGHQWHSHORVVHUYLoRVGHFRQVWUXomR
7DLVDWLYRVILQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHDSyVVmRPHQVXUDGRV
SHORFXVWRDPRUWL]DGR
&DVR D &RPSDQKLD VHMD UHPXQHUDGD SHORV VHUYLoRV GH FRQVWUXomR SDUFLDOPHQWH DWUDYpV GH XP DWLYR
ILQDQFHLURHSDUFLDOPHQWHSRUXPDWLYRLQWDQJtYHOHQWmRFDGDFRPSRQHQWHGDUHPXQHUDomRUHFHELGDRX
D UHFHEHU p UHJLVWUDGR LQGLYLGXDOPHQWH H p UHFRQKHFLGD LQLFLDOPHQWH SHOR YDORU MXVWR GD UHPXQHUDomR
UHFHELGDRXDUHFHEHU
$ DPRUWL]DomR GR GLUHLWR GH H[SORUDomR GD LQIUDHVWUXWXUD p UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR GH
DFRUGR FRP D FXUYD GH EHQHItFLR HFRQ{PLFR HVSHUDGR DR ORQJR GR SUD]R GH FRQFHVVmR WHQGR VLGR
DGRWDGRDFXUYDOLQHDUGRFRQWUDWRFRPREDVHSDUDDDPRUWL]DomR3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGH1RWD

$YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGHILQLGDRXLQGHILQLGD
$WLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD GHILQLGD VmR DPRUWL]DGRVDR ORQJRGD YLGD ~WLOHFRQ{PLFDH DYDOLDGRV HP
UHODomR j SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO VHPSUH TXH KRXYHU LQGLFDomR GH SHUGD GH YDORU
HFRQ{PLFRGRDWLYR2SHUtRGRHRPpWRGRGHDPRUWL]DomRSDUDXPDWLYRLQWDQJtYHOFRPYLGDGHILQLGDVmR
UHYLVDGRVQRPtQLPRDRILQDOGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO0XGDQoDVQDYLGD~WLOHVWLPDGDRXQRFRQVXPR
HVSHUDGRGRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVGHVVHVDWLYRVVmRFRQWDELOL]DGDVSRUPHLRGHPXGDQoDVQR
SHUtRGRRX PpWRGRGH DPRUWL]DomR FRQIRUPH R FDVR VHQGR WUDWDGRV FRPR PXGDQoDV GHHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLV $ DPRUWL]DomR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD GHILQLGD p UHFRQKHFLGD QD GHPRQVWUDomR GR
UHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWHFRPDXWLOL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO
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$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDQmRVmRDPRUWL]DGRVPDVVmRWHVWDGRVDQXDOPHQWHHPUHODomR
DSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOLQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D$
DYDOLDomRGHYLGD~WLOLQGHILQLGDpUHYLVDGDDQXDOPHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHHVVDDYDOLDomRFRQWLQXDDVHU
MXVWLILFiYHO&DVRFRQWUiULRDPXGDQoDQDYLGD~WLOGHLQGHILQLGDSDUDGHILQLGDpIHLWDGHIRUPDSURVSHFWLYD
(PGHGH]HPEURGHHQmRKRXYHLQGLFDGRUHVGHSHUGDHQmRKRXYHPXGDQoDGH
YLGD~WLOGHLQGHILQLGDSDUDGHILQLGD
*DQKRVHSHUGDVUHVXOWDQWHVGDEDL[DGHXPDWLYRLQWDQJtYHOVmRPHQVXUDGRVFRPRDGLIHUHQoDHQWUHR
YDORU OtTXLGR REWLGR GD YHQGD H R YDORU FRQWiELO GR DWLYR VHQGR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomR GR
UHVXOWDGRQRPRPHQWRGDEDL[DGRDWLYR
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPUHVXPRGDVSROtWLFDVDSOLFDGDVDRVDWLYRVLQWDQJtYHLVGD
&RPSDQKLD
6RIWZDUHV
9LGD~WLO
0pWRGR
DPRUWL]DomR
XWLOL]DGR

GH

*HUDGRV
LQWHUQDPHQWHRX
DGTXLULGRV

L
LL

&RQWUDWRVGH
DUUHQGDPHQWR L

&RQWUDWRVGH
FRQFHVVmR LL

'LUHLWRGHH[SORUDomR
GDLQIUDHVWUXWXUD
FRQFHGLGD

ÈJLR

2XWURV
'HILQLGD
DDQRV
$PRUWL]DomR
OLQHDU DRORQJR
GR SUD]R GH
FRQWUDWR

'HILQLGD
DQRV
$PRUWL]DomR
OLQHDU DR ORQJR
GR SUD]R GH
FRQWUDWR

'HILQLGD
DDQRV

'HILQLGD
DDQRV

'HILQLGD
DQRV

,QGHILQLGD


$PRUWL]DomR OLQHDU
DR ORQJR GR SUD]R
GHFRQWUDWR

$PRUWL]DomR OLQHDU
DRORQJRGRSUD]RGH
FRQWUDWR

$PRUWL]DomROLQHDUSHOR
SUD]R GH FRQWUDWR GH
FRQFHVVmR

1mR
DPRUWL]D

$GTXLULGRV

$GTXLULGRVHP33$

$GTXLULGRVHP33$

$GTXLULGRV

$GTXLULGRV
HP33$

$GTXLULGRV

&RQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR UHIHUHVH  DORFDomR GR SUHoR GH FRPSUD UHIHUHQWH D WHUPRV IDYRUiYHLV QRV
FRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGDVHPSUHVDVDGTXLULGDV$]HUD0LQDV3DUN0XOWLYDJDV,QMHWSDUN2:(:6H
&DOYLWLXPHPUHODomRDRYDORUGHPHUFDGRGRVUHVSHFWLYRVDOXJXpLVTXDQGRGDDTXLVLomRGHVWDVHPSUHVDV
(PGHDJRVWRGHFRPDVXEURJDomRGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGD(:6D&RPSDQKLDUHPHQVXURX
RSDVVLYRGHREULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWHYLGH1RWDHPFRQWUDSDUWLGDGRGLUHLWRGHH[SORUDomR
GDLQIUDHVWUXWXUDFRQFHGLGDYLGH1RWD

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
8PLQVWUXPHQWRILQDQFHLURpXPFRQWUDWRTXHGiRULJHPDXPDWLYRILQDQFHLURGHXPDHQWLGDGHHDXP
SDVVLYRILQDQFHLURRXLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOGHRXWUDHQWLGDGH
L

$WLYRVILQDQFHLURV
Reconhecimento inicial e mensuração
$WLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRV
DRFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHDRYDORUMXVWRSRUPHLR
GRUHVXOWDGR
$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHSHQGHGDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVIOX[RV
GHFDL[DFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURHGRPRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSDUDDJHVWmRGHVWHV
DWLYRVILQDQFHLURV&RPH[FHomRGDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVTXHQmRFRQWHQKDPXPFRPSRQHQWH
GHILQDQFLDPHQWR VLJQLILFDWLYR RXSDUD DV TXDLV D &RPSDQKLD WHQKDDSOLFDGR R H[SHGLHQWH SUiWLFRD
&RPSDQKLD LQLFLDOPHQWH PHQVXUD XP DWLYR ILQDQFHLUR DR VHX YDORU MXVWR DFUHVFLGR GRV FXVWRV GH
WUDQVDomR QR FDVR GH XP DWLYR ILQDQFHLUR QmR PHQVXUDGR DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR $V
FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVTXHQmRFRQWHQKDPXPFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRRXSDUD
DV TXDLV D &RPSDQKLD WHQKD DSOLFDGR R H[SHGLHQWH SUiWLFR FRQIRUPH GLYXOJDGR QD 1RWD  ±
5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
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3DUDTXHXPDWLYRILQDQFHLURVHMDFODVVLILFDGRHPHQVXUDGRSHORFXVWRDPRUWL]DGRRXSHORYDORUMXVWR
SRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHOHSUHFLVDJHUDUIOX[RVGHFDL[DTXHVHMDP³H[FOXVLYDPHQWH
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURV´VREUHRYDORUGRSULQFLSDOHPDEHUWR(VWDDYDOLDomRpH[HFXWDGD
HPQtYHOGHLQVWUXPHQWR
2PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSDUDDGPLQLVWUDUDWLYRVILQDQFHLURVVHUHIHUH
DFRPRHOHJHUHQFLDVHXVDWLYRVILQDQFHLURVSDUDJHUDUIOX[RVGHFDL[D2PRGHORGHQHJyFLRVGHWHUPLQD
VH RV IOX[RV GH FDL[D UHVXOWDUmR GD FREUDQoD GH IOX[RV GH FDL[D FRQWUDWXDLV GD YHQGD GRV DWLYRV
ILQDQFHLURVRXGHDPERV
$V FRPSUDV RX YHQGDV GH DWLYRV ILQDQFHLURV TXH H[LJHP D HQWUHJD GH DWLYRV GHQWUR GH XP SUD]R
HVWDEHOHFLGRSRUUHJXODPHQWRRXFRQYHQomRQRPHUFDGR QHJRFLDo}HVUHJXODUHV VmRUHFRQKHFLGRVQD
GDWDGDQHJRFLDomRRXVHMDDGDWDHPTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVHFRPSURPHWHPDFRPSUD
RXYHQGHURDWLYR
Mensuração subsequente
3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVDWLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHPTXDWURFDWHJRULDV
x$WLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD 
x$WLYRVILQDQFHLURV DRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRPUHFODVVLILFDomRGH
JDQKRVHSHUGDVDFXPXODGRV LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD 
x$WLYRV ILQDQFHLURV GHVLJQDGRV DR YDORU MXVWR SRU PHLR GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV VHP
UHFODVVLILFDomR GH JDQKRV H SHUGDV DFXPXODGRV QR PRPHQWR GH VHX GHVUHFRQKHFLPHQWR
LQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV 
x$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV PHQVXUDP RV DWLYRV ILQDQFHLURV DR FXVWR DPRUWL]DGR VH DPEDV DV
VHJXLQWHVFRQGLo}HVIRUHPDWHQGLGDV
x2 DWLYR ILQDQFHLUR IRU PDQWLGR GHQWUR GH PRGHOR GH QHJyFLRV FXMR REMHWLYR VHMD PDQWHU DWLYRV
ILQDQFHLURVFRPRILPGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
x2VWHUPRVFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURGHUHPRULJHPHPGDWDVHVSHFLILFDGDVDIOX[RVGHFDL[DTXH
FRQVWLWXHPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUGRSULQFLSDOHPDEHUWR
2VDWLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGRVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVXVDQGRRPpWRGRGHMXURV
HIHWLYRVHHVWmRVXMHLWRVjUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOJDQKRVHSHUGDVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
TXDQGRRVDWLYRVVmREDL[DGRVPRGLILFDGRVRXDSUHVHQWDPUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
2VDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDRFXVWRDPRUWL]DGRLQFOXHPFRQWDVDUHFHEHU
GHFOLHQWHVHSDUWHVUHODFLRQDGDV
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Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado
$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGRLQFOXHPDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomR
H DWLYRV ILQDQFHLURV GHVLJQDGRV QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO D YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR $WLYRV
ILQDQFHLURV VmR FODVVLILFDGRV FRPR PDQWLGRV SDUD QHJRFLDomR VH IRUHP DGTXLULGRV FRP R REMHWLYR GH
YHQGD QR FXUWR SUD]R 'HULYDWLYRV LQFOXLQGR RV GHULYDWLYRV HPEXWLGRV TXH QmR HVWmR LQWLPDPHQWH
UHODFLRQDGRVDRFRQWUDWRSULQFLSDOHTXHGHYHPVHUVHSDUDGRVVmRWDPEpPFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRV
SDUD QHJRFLDomR D PHQRV TXH VHMDP FODVVLILFDGRV FRPR LQVWUXPHQWRV GH hedge HILFD]HV $WLYRV
ILQDQFHLURV FRP IOX[RV GH FDL[D TXH QmR VHMDP H[FOXVLYDPHQWH SDJDPHQWRV GH SULQFLSDO H MXURV VmR
FODVVLILFDGRV H PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GR PRGHOR GH
QHJyFLRV
$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDODYDORU
MXVWRFRPRVFRUUHVSRQGHQWHVJDQKRVRXSHUGDVUHFRQKHFLGDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
'HULYDWLYRV HPEXWLGRV HP XP FRQWUDWR KLEULGR FRP XP SDVVLYR ILQDQFHLUR p VHSDUDGR GR SDVVLYR H
FRQWDELOL]DGR FRPR XP GHULYDWLYR VHSDUDGRV VH D  DV FDUDFWHUtVWLFDV H DRV ULVFRV HFRQ{PLFRV QmR
HVWLYHUHPHVWULWDPHQWHUHODFLRQDGRVjVFDUDFWHUtVWLFDVHULVFRVHFRQ{PLFRVGRFRQWUDWRSULQFLSDO E R
LQVWUXPHQWR VHSDUDGR FRP RV PHVPRV WHUPRV TXH R GHULYDWLYR HPEXWLGR DWHQGD j GHILQLomR GH
GHULYDWLYR F  R FRQWUDWR KLEULGR QmR IRU PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR FRP PXGDQoDV QR YDORU MXVWR
UHFRQKHFLGDV QR UHVXOWDGR 'HULYDWLYRV HPEXWLGRV VmR PHQVXUDGRV DR YDORU MXVWR FRP PXGDQoD QRV
WHUPRV GR FRQWUDWR TXH PRGLILTXH VLJQLILFDWLYDPHQWH RV IOX[RV GH FDL[D TXH GH RXWUD IRUPD VHULDP
QHFHVViULRV RX XPD FODVVLILFDomR GH XPDWLYRILQDQFHLURIRUD GD FDWHJRULD GH YDORU MXVWR SRU PHLR GR
UHVXOWDGR
Desreconhecimento
8PDWLYRILQDQFHLUR RXTXDQGRDSOLFiYHOXPDSDUWHGHXPDWLYRILQDQFHLURRXSDUWHGHXPJUXSR GH
DWLYRVILQDQFHLURVVHPHOKDQWHV pGHVUHFRQKHFLGRTXDQGR
x2VGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDUDP
x$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV WUDQVIHULUHP VHXV GLUHLWRV GH UHFHEHU IOX[RV GH FDL[D GR DWLYR RX
DVVXPLUHPXPDREULJDomRGHSDJDULQWHJUDOPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DUHFHELGRVVHPDWUDVRVLJQLILFDWLYR
DXPWHUFHLURQRVWHUPRVGHXPFRQWUDWRGHUHSDVVH D D&RPSDQKLDWUDQVIHULXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRV
RVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYRRX E D&RPSDQKLDQHPWUDQVIHULXQHPUHWHYHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRV
RVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYRPDVWUDQVIHULXRFRQWUROHGRDWLYR
4XDQGRD&RPSDQKLDWUDQVIHUHVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGHXPDWLYRRXFHOHEUDXPDFRUGR
GHUHSDVVHHOHDYDOLDVHHHPTXHPHGLGDUHWHYHRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGH4XDQGRQmR
WUDQVIHULXQHPUHWHYHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYRQHPWUDQVIHULXRFRQWUROH
GR DWLYR D &RPSDQKLD FRQWLQXD D UHFRQKHFHU R DWLYR WUDQVIHULGR QD PHGLGD GH VHXV HQYROYLPHQWRV
FRQWLQXDGRV1HVVHFDVRD&RPSDQKLDWDPEpPUHFRQKHFHXPSDVVLYRDVVRFLDGR2DWLYRWUDQVIHULGRH
RSDVVLYRVmRPHQVXUDGRVHPXPDEDVHTXHUHIOLWDRVGLUHLWRVHDVREULJDo}HVUHWLGRVSHOD&RPSDQKLD
2HQYROYLPHQWRFRQWLQXRVREDIRUPDGHJDUDQWLDVREUHRDWLYRWUDQVIHULGRpPHQVXUDGRSHORPHQRUYDORU
HQWUH L  R YDORU GR DWLYR H LL  R YDORU Pi[LPR GD FRQWUDSUHVWDomR UHFHELGD TXH D HQWLGDGH SRGH VHU
REULJDGDDUHVWLWXLU YDORUGDJDUDQWLD 
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Redução do valor recuperável de ativos financeiros
$ &RPSDQKLD DYDOLD QDV GDWDV GR EDODQoRVH Ki DOJXPDHYLGrQFLD REMHWLYD TXH GHWHUPLQH VH R DWLYR
ILQDQFHLURRXJUXSR GHDWLYRVILQDQFHLURV QmR p UHFXSHUiYHO 8PDSHUGD VyH[LVWH VH H VRPHQWH VH
KRXYHUHYLGrQFLDREMHWLYDGHDXVrQFLDGHUHFXSHUDELOLGDGHFRPRUHVXOWDGRGHXPRXPDLVHYHQWRVTXH
WHQKDPDFRQWHFLGRGHSRLVGRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRDWLYR ³XPHYHQWRGHSHUGD´LQFRUULGR HWHQKD
LPSDFWRQRIOX[RGHFDL[DIXWXURHVWLPDGRGRDWLYRILQDQFHLURRXJUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURVTXHSRVVD
VHU UD]RDYHOPHQWH HVWLPDGR (YLGrQFLD GH SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO SRGH LQFOXLU
LQGLFDGRUHVGHTXHDVSDUWHVWRPDGRUDVGRHPSUpVWLPRHVWmRSDVVDQGRSRUXPPRPHQWRGHGLILFXOGDGH
ILQDQFHLUDUHOHYDQWH
Perda de crédito esperada de contas a receber
$&RPSDQKLDGHWHUPLQDRULVFRGHFUpGLWRGHXPWtWXORGHGtYLGDSHODDQiOLVHGRKLVWyULFRGHSDJDPHQWRV
FRQGLo}HVILQDQFHLUDVHPDFURHFRQ{PLFDVDWXDLVGDFRQWUDSDUWHTXDQGRDSOLFiYHLVDYDOLDQGRDVVLPFDGD
WtWXORLQGLYLGXDOPHQWH
$RSHUDomREiVLFDGD&RPSDQKLDpDSUHVWDomRGHVHUYLoRVTXHVmROLTXLGDGDVHPGLQKHLURRXSRUPHLR
GRVSULQFLSDLVFDUW}HVGHFUpGLWRHGpELWRVH[LVWHQWHVQRPHUFDGR$&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHRULVFR
GHFUpGLWRpEDL[R
2SHUtRGRPi[LPRFRQVLGHUDGRQDHVWLPDWLYDGHSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDpRSHUtRGRFRQWUDWXDOPi[LPR
GXUDQWHRTXDOD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHFUpGLWR
LL

3DVVLYRVILQDQFHLURV

Reconhecimento inicial e mensuração
3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRSDVVLYRVILQDQFHLURVDYDORU
MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV RX FRPR GHULYDWLYRV FODVVLILFDGRV FRPR
LQVWUXPHQWR GH hedge $ &RPSDQKLD GHWHUPLQD D FODVVLILFDomR GRV VHXV SDVVLYRV ILQDQFHLURV QR
PRPHQWRGRVHXUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
3DVVLYRV ILQDQFHLURV VmR LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV D YDORU MXVWR H QR FDVR GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVVmRDFUHVFLGRVGRFXVWRGDWUDQVDomRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGR
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXHPFRQWDVDSDJDUDIRUQHFHGRUHVRXWUDVFRQWDVDSDJDU
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDUWHVUHODFLRQDGDVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
Mensuração subsequente
3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHPGXDVFDWHJRULDV
x 3DVVLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRH
x 3DVVLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
$PHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHSHQGHGHVXDFODVVLILFDomRFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado
3DVVLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPSDVVLYRVILQDQFHLURVSDUDQHJRFLDomRH
SDVVLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR
Ϯϵ
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3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRTXDQGRIRUHPDGTXLULGRVFRPR
REMHWLYRGHYHQGDQRFXUWRSUD]R(VWDFDWHJRULDLQFOXLLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRV
SHOD&RPSDQKLDTXHQmRVDWLVID]HPRVFULWpULRVGHFRQWDELOL]DomRGHKHGJHGHILQLGRVSHOR&3& ,)56
 'HULYDWLYRVLQFOXtGRRVGHULYDWLYRVHPEXWLGRVTXHQmRVmRUHODFLRQDGRVDRFRQWUDWRSULQFLSDOHTXH
GHYHPVHUVHSDUDGRVWDPEpPVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRDPHQRVTXHVHMDP
GHVLJQDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHKHGJHHIHWLYRV
*DQKRVHSHUGDVGHSDVVLYRVSDUDQHJRFLDomRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmRGHVLJQRXQHQKXPSDVVLYRILQDQFHLURDYDORUMXVWR
SRUPHLRGRUHVXOWDGR(PGHGH]HPEURGHHGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDWLQKDUHIOHWLGR
HPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDYDORUMXVWRRSDVVLYRILQDQFHLURGHVFULWRQD1RWD
Empréstimos, financiamentos e debêntures não conversíveis em ações
$SyV UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV
VXMHLWRVDMXURVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGDWD[D
GH MXURV HIHWLYRV *DQKRVH SHUGDV VmR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomRGR UHVXOWDGR QR PRPHQWR GD
EDL[DGRVSDVVLYRVEHPFRPRGXUDQWHRSURFHVVRGHDPRUWL]DomRSHORPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYRV
Desreconhecimento
8PSDVVLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRVRERSDVVLYRpH[WLQWDRXVHMDTXDQGRDREULJDomR
HVSHFLILFDGDQRFRQWDWRIRUOLTXLGDGDFDQFHODGDRXH[SLUDU4XDQGRXPSDVVLYRILQDQFHLURH[LVWHQWHp
VXEVWLWXtGRSRURXWURGRPHVPRPXWXDQWHHPWHUPRVVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVRXRVWHUPRVGHXP
SDVVLYR H[LVWHQWH VmR VXEVWDQFLDOPHQWH PRGLILFDGRV WDO WURFD RX PRGLILFDomR p WUDWDGD FRPR R
GHVUHFRQKHFLPHQWR GR SDVVLYR RULJLQDO H R UHFRQKHFLPHQWR GH XP QRYR SDVVLYR $ GLIHUHQoD QRV
UHVSHFWLYRVYDORUHVFRQWiEHLVpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
$&RPSDQKLDXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRPRFRQWUDWRVGHVZDSSDUDIRUQHFHUSURWHomR
FRQWUDRULVFRGHYDULDomRGDVWD[DVGHFkPELR
2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVDRYDORUMXVWRQDGDWDHPTXHR
FRQWUDWR GH GHULYDWLYR p FRQWUDWDGR VHQGR UHDYDOLDGRV VXEVHTXHQWHPHQWH WDPEpP DR YDORU MXVWR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVVmRDSUHVHQWDGRVFRPRDWLYRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUMXVWRGR
LQVWUXPHQWRIRUSRVLWLYRHFRPRSDVVLYRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUIRUQHJDWLYR
4XDLVTXHUJDQKRVRXSHUGDVUHVXOWDQWHVGHPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHGHULYDWLYRVGXUDQWHRH[HUFtFLR
VmRODQoDGRVGLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR

3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
$DGPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWRV
RX PXGDQoDV QDV FLUFXQVWkQFLDV HFRQ{PLFDV RSHUDFLRQDLV RX WHFQROyJLFDV TXH SRVVDP LQGLFDU
GHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO6HQGRWDLVHYLGrQFLDV LGHQWLILFDGDVHR YDORUFRQWiELO
OtTXLGRH[FHGHURYDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELO
OtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO
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2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D 8*& pGHILQLGRFRPR
VHQGR R PDLRU HQWUH R YDORU HP XVR H R YDORU OtTXLGR GH YHQGD QmR VHQGR HVWD 8*& PDLRU TXH XP
VHJPHQWR
1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmRGHVFRQWDGRVDRVHX
YDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGR
GH FDSLWDO SDUD D HPSUHVD HP TXH RSHUD D XQLGDGH JHUDGRUD GH FDL[D 2 YDORU OtTXLGR GH YHQGD p
GHWHUPLQDGRVHPSUHTXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGDILUPHHPXPDWUDQVDomRHPEDVHV
FRPXWDWLYDVHQWUH SDUWHV FRQKHFHGRUDVH LQWHUHVVDGDVDMXVWDGRSRUGHVSHVDVDWULEXtYHLVj YHQGD GR
DWLYRRXTXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGDILUPHFRPEDVHQRSUHoRGHPHUFDGRGHXPPHUFDGRDWLYR
RXSUHoRGDWUDQVDomRPDLVUHFHQWHFRPDWLYRVVHPHOKDQWHV
2 VHJXLQWH FULWpULR p WDPEpP DSOLFDGR SDUD DYDOLDU SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV
HVSHFtILFRV
ÈJLRSDJRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD
7HVWHGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHiJLRpIHLWRDQXDOPHQWH HPGHGH]HPEUR RX
TXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO
$WLYRVLQWDQJtYHLV
$WLYRV LQWDQJtYHLV FRP YLGD ~WLO LQGHILQLGD VmR WHVWDGRV HP UHODomR j SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHODQXDOPHQWHHPGHGH]HPEURLQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
FRQIRUPHRFDVRRXTXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[DGHFXUWR
SUD]RSDUDLQYHVWLPHQWR RXRXWURVILQV$&RPSDQKLDFRQVLGHUDHTXLYDOHQWHV GHFDL[DXPD DSOLFDomR
ILQDQFHLUD GH FRQYHUVLELOLGDGH LPHGLDWD HP XP PRQWDQWH FRQKHFLGR GH FDL[D H HVWDQGR VXMHLWD D XP
LQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORUVHQGRUHVJDWiYHOFRPRSUySULRHPLVVRU3RUFRQVHJXLQWHXP
LQYHVWLPHQWR QRUPDOPHQWH VH TXDOLILFD FRPR HTXLYDOHQWH GH FDL[D TXDQGR WHP YHQFLPHQWR GH FXUWR
SUD]RDFRQWDUGDGDWDGDFRQWUDWDomRHTXDQGRQmRKiULVFRGHUHGXomRHPVHXYDORUGHOLTXLGDomRVH
UHDOL]DGRDQWHVGRSUD]RGHYHQFLPHQWR$DEHUWXUDGHVVHVVDOGRVHVWiDSUHVHQWDGDQD1RWD

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRQYHUVtYHOHPDo}HV
$o}HVSUHIHUHQFLDLVFRQYHUVtYHLVVmRVHJUHJDGDVHPFRPSRQHQWHVGRSDVVLYRILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHP
Do}HVRUGLQiULDVHGHGHULYDWLYRVFRPEDVHQRVWHUPRVFRQWUDWXDLV
1DHPLVVmRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVFRQYHUVtYHLVRYDORUMXVWRGRFRPSRQHQWHGRSDVVLYRpGHWHUPLQDGR
XWLOL]DQGRXPDWD[DGHPHUFDGRSDUDXPWtWXORGHGtYLGDQmRFRQYHUVtYHOHTXLYDOHQWHVHQGRHVVHYDORU
FODVVLILFDGR FRPR XP SDVVLYR ILQDQFHLUR PHQVXUDGR DR FXVWR DPRUWL]DGR OtTXLGR GRV FXVWRV GD
WUDQVDomR DWpVHUHOLPLQDGRQDFRQYHUVmRRXUHVJDWH
2UHVWDQWHGRVYDORUHVpDORFDGRjRSomRGHFRQYHUVmRUHFRQKHFLGDHLQFOXtGDQRVGHULYDWLYRVOtTXLGR
GRV FXVWRV GD WUDQVDomR 2 YDORU FRQWiELO GD RSomR GH FRQYHUVmR QmR p UHDYDOLDGR HP H[HUFtFLRV
VXEVHTXHQWHV
2VFXVWRVGHWUDQVDomRVmRDORFDGRVDRVFRPSRQHQWHVGRSDVVLYRHGRGHULYDWLYRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDV
FRQYHUVtYHLV FRPEDVH QD DORFDomRGH YDORUHV QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GRV LQVWUXPHQWRV TXHIRUDP
FRQYHUWLGDVHPQRYHPEURGHFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD
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3URYLV}HV
*HUDO
3URYLV}HV VmR UHFRQKHFLGDV TXDQGR D &RPSDQKLD WHP XPD REULJDomR SUHVHQWH OHJDO RX QmR
IRUPDOL]DGD HPFRQVHTXrQFLDGHXPHYHQWRSDVVDGRTXDQGRIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
VHMDPUHTXHULGRVSDUDOLTXLGDUDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYDFRQILiYHOGRYDORUGDREULJDomRSRVVDVHU
IHLWD4XDQGRD&RPSDQKLDHVSHUDTXHRYDORUGHXPDSURYLVmRVHMDUHHPEROVDGRQRWRGRRXHPSDUWH
SRUH[HPSORSRUIRUoDGHXPFRQWUDWRGHVHJXURRUHHPEROVRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYRVHSDUDGR
PDV DSHQDV TXDQGR R UHHPEROVR IRU SUDWLFDPHQWH FHUWR $ GHVSHVD UHODWLYD D TXDOTXHU SURYLVmR p
DSUHVHQWDGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGROtTXLGDGHTXDOTXHUUHHPEROVR
3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
$&RPSDQKLDpSDUWHGHDOJXQVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRV3URYLV}HVVmRFRQVWLWXtGDVSDUD
WRGDV DV FRQWLQJrQFLDV UHIHUHQWHV D SURFHVVRV MXGLFLDLV SDUD RV TXDLV p SURYiYHO TXH XPD VDtGD GH
UHFXUVRVVHMDIHLWDSDUDOLTXLGDUDFRQWLQJrQFLDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYDUD]RiYHOSRVVDVHUIHLWD$
DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVDKLHUDUTXLDGDVOHLV
DVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUD
OHYDUHP FRQWD DOWHUDo}HVQDV FLUFXQVWkQFLDVWDLV FRPR SUD]RGH SUHVFULomRDSOLFiYHO FRQFOXV}HV GH
LQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGH
WULEXQDLV

%HQHItFLRVDIXQFLRQiULRV
$&RPSDQKLDFRQFHGHDVHXVIXQFLRQiULRVEHQHItFLRVTXHHQYROYHPVHJXURGHYLGDDVVLVWrQFLDPpGLFD
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV HRXWURVEHQHItFLRVRV TXDLVUHVSHLWDPR UHJLPHGHFRPSHWrQFLDHPVXD
FRQWDELOL]DomRVHQGRFHVVDGRVDRWpUPLQRGRYtQFXORHPSUHJDWtFLRFRPD&RPSDQKLD
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
6mR UHFRQKHFLGRV HP FRQWD SDVVLYD GH REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV RV YDORUHV FRUUHVSRQGHQWHV DRV
EHQHItFLRV D IXQFLRQiULRV GHFRUUHQWHV GR SURJUDPD GH SDUWLFLSDomR QRV UHVXOWDGRV 3DUD R SURJUDPD
H[LVWHSODQRIRUPDOHRVYDORUHVDVHUHPSDJRVSRGHPVHUHVWLPDGRVUD]RDYHOPHQWHDQWHVGDpSRFDGD
HODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVHVmROLTXLGDGRVQRFXUWRSUD]R
%HQHItFLRVSyVHPSUHJR
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXLSODQRV GH EHQHItFLRV GRWLSR3ODQR *HUDGRUGH%HQHItFLR /LYUH 3*%/ HRX
9LGD*HUDGRUGH%HQHItFLR/LYUH 9*%/ GXUDQWHHSyVHPSUHJRRXEHQHItFLRVGHFRQWULEXLomRGHILQLGD
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7UDQVDo}HVHQYROYHQGRSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV
$&RPSDQKLDRIHUHFHDVHXVH[HFXWLYRVSODQRVGHSDUWLFLSDo}HVHPDo}HVOLTXLGDGDVHPH[FOXVLYDPHQWH
FRPVXDVSUySULDVDo}HV2VSODQRVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRQDGDWDGDRXWRUJD3DUDGHWHUPLQDU
RYDORUMXVWRD&RPSDQKLDXWLOL]DXPPpWRGRGHYDORUL]DomRDSURSULDGRFXMRVGHWDOKHVHVWmRGLYXOJDGRV
QD1RWD
2 FXVWR GH WUDQVDo}HV OLTXLGDGDV FRP WtWXORV SDWULPRQLDLV p UHFRQKHFLGR HP FRQMXQWR FRP XP
FRUUHVSRQGHQWHDXPHQWRQRSDWULP{QLROtTXLGRjUXEULFD³,QVWUXPHQWRVRXWRUJDGRV3ODQRGHDo}HV´DR
ORQJRGRSHUtRGRHPTXHDFRQGLomRGHVHUYLoRpFXPSULGDFRPWpUPLQRQDGDWDHPTXHRIXQFLRQiULR
DGTXLUH R GLUHLWR FRPSOHWR DRSUrPLR GDWD GH DTXLVLomR $GHVSHVD DFXPXODGD UHFRQKHFLGD SDUD DV
WUDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLVHPFDGDGDWDEDVHDWpDGDWDGHDTXLVLomRUHIOHWH
DH[WHQVmRHPTXHRSHUtRGRGHDTXLVLomRIRLFXPSULGRHDPHOKRUHVWLPDWLYDGD&RPSDQKLDGRQ~PHUR
GH WtWXORV SDWULPRQLDLV TXH VHUmR DGTXLULGRV $ GHVSHVD RX FUpGLWR QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLRpUHJLVWUDGDQDUXEULFDGH³GHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV´
(PGHGH]HPEURGHRFRUUHUDPRXWRUJDVFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD1mRRFRUUHUDPRXWRUJDV
QRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH

$MXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVHSDVVLYRV
2VHOHPHQWRVLQWHJUDQWHVGRDWLYRHSDVVLYRGHFRUUHQWHVGHRSHUDo}HVGHORQJRSUD]RRXGHFXUWRSUD]R
TXDQGRKiHIHLWRVUHOHYDQWHVVmRDMXVWDGRVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHHPWD[DVGHGHVFRQWRTXHUHIOLWDP
DV PHOKRUHV DYDOLDo}HV DWXDLV GR PHUFDGR $ $GPLQLVWUDomR HIHWXRX DQiOLVH GRV YDORUHV GH DWLYR H
SDVVLYRQmRWHQGRLGHQWLILFDGRVDOGRVHWUDQVDo}HVSDUDRVTXDLVRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHVHMDDSOLFiYHO
HUHOHYDQWHSDUDHIHLWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

3URSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
$V SURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD VmR UHJLVWUDGDV DR FXVWR GH DTXLVLomR TXH QmR
VXSHUDVHXYDORUOtTXLGRGHUHDOL]DomRHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVQRDWLYRQmRFLUFXODQWH2YDORUMXVWR
GHFDGDSURSULHGDGHHVWiGLYXOJDGRQD1RWD
$V SURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR VmR DYDOLDGDV SHOR VHX FXVWR KLVWyULFR PHQRV D GHSUHFLDomR
DFXPXODGDSHODYLGD~WLOGHDQRV
3URSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR VmR EDL[DGDV TXDQGR YHQGLGDV RX TXDQGR D SURSULHGDGH SDUD
LQYHVWLPHQWR GHL[D GH VHU SHUPDQHQWHPHQWH XWLOL]DGD H QmR VH HVSHUD QHQKXP EHQHItFLR HFRQ{PLFR
IXWXUR GD VXD YHQGD $ GLIHUHQoD HQWUH R YDORU OtTXLGR REWLGR QD YHQGD H R YDORU FRQWiELO GR DWLYR p
UHFRQKHFLGD QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR QR H[HUFtFLR GD EDL[D 2 PRQWDQWH D VHU LQFOXtGR QD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRpGHWHUPLQDGRGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVSDUDGHWHUPLQDomRGRSUHoRGH
WUDQVDomRQR&3& ,)56 ±5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
7UDQVIHUrQFLDV VmR IHLWDV SDUD D FRQWD GH ³3URSULHGDGH SDUD LQYHVWLPHQWR´ RX GHVWD FRQWD DSHQDV
TXDQGR KRXYHU XPD PXGDQoD QR VHX XVR 6H D SURSULHGDGH RFXSDGD SRU SURSULHWiULR VH WRUQDU XPD
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQWDELOL]DPDUHIHULGDSURSULHGDGHGH
DFRUGRFRPDSROtWLFDGHVFULWDQRLWHPGHLPRELOL]DGRDWpDGDWDGDPXGDQoDQRVHXXVR
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&XVWRGRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV
2V HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV WRPDGRV H DV GHErQWXUHV HPLWLGDV VmR UHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH
SHOR YDORU MXVWR QR UHFHELPHQWR GRV UHFXUVRV OtTXLGRV GRV FXVWRV GH WUDQVDomR (P VHJXLGD VmR
PHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD*DQKRVHSHUGDVVmR
UHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGXUDQWHRSURFHVVRGHDPRUWL]DomRSHORPpWRGRGDWD[DGH
MXURVHIHWLYRV

$UUHQGDPHQWRV
$&RPSDQKLDDYDOLDQDGDWDGHLQtFLRGRFRQWUDWRVHHVVHFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR2X
VHMDVHRFRQWUDWRWUDQVPLWHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSR
HPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR9LGHHIHLWRVGDDGRomRGR&3& 5 ,)56±DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
QDQRWD
&RPSDQKLDFRPRDUUHQGDWiULR
$ &RPSDQKLD DSOLFD XPD ~QLFD DERUGDJHP GH UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR SDUD WRGRV RV
DUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU$
&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDHIHWXDUSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHDWLYRV
GHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRVVXEMDFHQWHV
Ativos de direito de uso
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWR RXVHMDQDGDWD
HPTXHR DWLYR VXEMDFHQWHHVWiGLVSRQtYHO SDUDXVR  2V DWLYRV GH GLUHLWRGHXVR VmR PHQVXUDGRV DR
FXVWR GHGX]LGRV GH TXDOTXHU GHSUHFLDomR DFXPXODGD H SHUGDV SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO H
DMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDUHPHQVXUDomRGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR2FXVWRGRVDWLYRVGHGLUHLWR
GH XVR LQFOXL R YDORU GRV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR UHFRQKHFLGRV FXVWRV GLUHWRV LQLFLDLV LQFRUULGRV H
SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWRV UHDOL]DGRV DWp D GDWD GH LQtFLR PHQRV RV HYHQWXDLV LQFHQWLYRV GH
DUUHQGDPHQWRUHFHELGRV2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRGHSUHFLDGRVOLQHDUPHQWHGHDFRUGRFRPRSUD]R
FRQWUDWXDO
2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRWDPEpPHVWmRVXMHLWRVDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO9LGHSROtWLFDVFRQWiEHLV
SDUDDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURVQD1RWD
Passivos de arrendamento
1DGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRPHQVXUDGRV
SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR D VHUHP UHDOL]DGRV GXUDQWH R SUD]R GR
DUUHQGDPHQWR IOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRUHDO 2VSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRLQFOXHPSDJDPHQWRV
IL[RV LQFOXLQGRVXEVWDQFLDOPHQWHSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVIL[RV PHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGH
DUUHQGDPHQWRDUHFHEHUSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[D
WDLVFRPRDLQIODomRTXHpLQFRUSRUDGDDRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHGLUHLWRGHXVRTXDQGRDSOLFDGDQD
GDWDEDVHGHUHDMXVWHGRVDOXJXpLV HYDORUHVHVSHUDGRVDVHUHPSDJRVVREJDUDQWLDVGHYDORUUHVLGXDO
2V SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR LQFOXHP DLQGD R SUHoR GH H[HUFtFLR GH XPD RSomR GH FRPSUD
UD]RDYHOPHQWH FHUWD GH VHU H[HUFLGD SHOD &RPSDQKLD SDJDPHQWRV GH PXOWDV SHOD UHVFLVmR GR
DUUHQGDPHQWR VH R SUD]R GR DUUHQGDPHQWR UHIOHWLU D &RPSDQKLD H[HUFHQGR D RSomR GH UHVFLQGLU D
DUUHQGDPHQWR
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2V SDJDPHQWRV YDULiYHLV GH DUUHQGDPHQWR TXH QmR GHSHQGHP GH XP tQGLFH RX WD[D JHUDOPHQWH
SHUFHQWXDLVVREUHDUHFHLWDOtTXLGDVREUHRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLDHVmRUHFRQKHFLGRVFRPR
FXVWRV GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QR SHUtRGR HP TXH RFRUUH R HYHQWR RX FRQGLomR TXH JHUD HVVHV
SDJDPHQWRV
$R FDOFXODU R YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR D &RPSDQKLD XVD D VXD WD[D GH
HPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRLQFUHPHQWDO WD[DQRPLQDO QDGDWDGHLQtFLRSRUTXHDWD[DGHMXURLPSOtFLWD
QR DUUHQGDPHQWR QmR p IDFLOPHQWH GHWHUPLQiYHO $SyV D GDWD GH LQtFLR R YDORU GR SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWR p DXPHQWDGR SDUD UHIOHWLU R DFUpVFLPR GH MXURV H UHGX]LGR SDUD RV SDJDPHQWRV GH
DUUHQGDPHQWRHIHWXDGRV$OpPGLVVRRYDORUFRQWiELOGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRpUHPHQVXUDGRVH
KRXYHUXPDPRGLILFDomRXPDPXGDQoDQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRXPDDOWHUDomRQRVSDJDPHQWRVGR
DUUHQGDPHQWR SRU H[HPSOR PXGDQoDV HP SDJDPHQWRV IXWXURV UHVXOWDQWHV GH XPD PXGDQoD HP XP
tQGLFHRXWD[DXVDGDSDUDGHWHUPLQDUWDLVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR RXXPDDOWHUDomRQDDYDOLDomR
GHXPDRSomRGHFRPSUDGRDWLYRVXEMDFHQWH
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
$&RPSDQKLDDSOLFDDLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RDVHXVDUUHQGDPHQWRV
GHFXUWRSUD]RGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV RXVHMDDUUHQGDPHQWRVFXMRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRVHMD
LJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomRGHFRPSUD 7DPEpP
DSOLFD D FRQFHVVmR GH LVHQomR GH UHFRQKHFLPHQWR GH DWLYRV GH EDL[R YDORU D DUUHQGDPHQWRV GH
HTXLSDPHQWRV GH HVFULWyULR FRQVLGHUDGRV GH EDL[R YDORU D &RPSDQKLD WHP FRPR SROtWLFD FRQVLGHUDU
DWLYRVGHEDL[RYDORUDTXHOHVFXMRYDORUGRDWLYRTXDQGRQRYRpLJXDORXLQIHULRUD5 2VSDJDPHQWRV
GHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RHGHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVFRPR
GHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR
&RPSDQKLDFRPRDUUHQGDGRU
$UUHQGDPHQWRVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDQmRWUDQVIHUHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRV
LQHUHQWHVjSRVVHGRDWLYRVmRFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLV$UHFHLWDGHDOXJXHOp
FRQWDELOL]DGD SHOR PpWRGR OLQHDU GXUDQWH R SHUtRGR GR DUUHQGDPHQWR H p LQFOXtGD QD UHFHLWD QD
GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR GHYLGR j VXD QDWXUH]D RSHUDFLRQDO &XVWRV GLUHWRV LQLFLDLV LQFRUULGRV QD
QHJRFLDomR GH DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV VmR DGLFLRQDGRV DR YDORU FRQWiELO GR DWLYR ORFDGR H
UHFRQKHFLGRVDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRFRPEDVHVHPHOKDQWHjUHFHLWDGHDOXJXHO$OXJXpLV
FRQWLQJHQWHVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRUHFHLWDDRORQJRGRWHPSRHPTXHHOHVVmRDXIHULGRV

5HVXOWDGREiVLFRHGLOXtGRSRUDomR
$&RPSDQKLDHIHWXDRVFiOFXORVGROXFUR SUHMXt]R EiVLFRSRUDomRXWLOL]DQGRRQ~PHURPpGLRSRQGHUDGR
GDVDo}HVWRWDLVGLVSRQtYHLVGXUDQWHRSHUtRGRFRUUHVSRQGHQWHDRUHVXOWDGRFRQIRUPHSURQXQFLDPHQWR
WpFQLFR&3&±5HVXOWDGRSRU$omR ,$6 YLGH1RWD
2OXFUR SUHMXt]R GLOXtGRSRUDomRpFRPSXWDGRGHIRUPDVHPHOKDQWHDREiVLFRH[FHWRTXHDVDo}HV
TXHQmRHVWmRHPFLUFXODomRVmRDGLFLRQDGDVSDUDLQFOXLURQ~PHURGHDo}HVDGLFLRQDLVTXHHVWDULDP
HP FLUFXODomR VH DV Do}HV FRP SRWHQFLDO GHGLOXLomRDWULEXtYHLV jV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HVH DV
Do}HV UHVJDWiYHLVGH SDUWLFLSDomR GH DFLRQLVWDV QmR FRQWURODGRUHV WLYHVVHP VLGR HPLWLGDV GXUDQWH RV
UHVSHFWLYRVSHUtRGRVXWLOL]DQGRRSUHoRPpGLRSRQGHUDGRGDVDo}HV
2VGDGRV GH FRPSDUDomR GRV OXFURV SUHMXt]RV EiVLFR H GLOXtGR VH EDVHLDPQD PpGLD SRQGHUDGDGH
Do}HV HP FLUFXODomR GR H[HUFtFLR H WRGDV DV Do}HV FRP SRWHQFLDO GH GLOXLomR HP DEHUWR SDUD FDGD
H[HUFtFLRDSUHVHQWDGRUHVSHFWLYDPHQWH
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'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DHGRYDORUDGLFLRQDGR
$VGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DIRUDPSUHSDUDGDVSHORPpWRGRLQGLUHWRHHVWmRDSUHVHQWDGDVGH
DFRUGR FRP R SURQXQFLDPHQWR WpFQLFR &3&  5   'HPRQVWUDomR GRV )OX[RV GH &DL[D ,$6    $
&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVRSHUDo}HVGHSDJDPHQWRVGHMXURVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHSDVVLYR
GHDUUHQGDPHQWRFRPRDWLYLGDGHGHILQDQFLDPHQWR
$OHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDUHTXHUSDUDHPSUHVDVGHFDSLWDODEHUWRDDSUHVHQWDomRGDGHPRQVWUDomR
GRYDORUDGLFLRQDGRFRPRSDUWHGRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDSUHVHQWDGDVSHOD&RPSDQKLD
2,)56QmRUHTXHUDDSUHVHQWDomRGHVVDGHPRQVWUDomR&RPRFRQVHTXrQFLDHVVDGHPRQVWUDomRHVWi
DSUHVHQWDGD FRPR LQIRUPDomR VXSOHPHQWDU VHP SUHMXt]R GR FRQMXQWR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
(VWD GHPRQVWUDomR WHP SRU ILQDOLGDGH HYLGHQFLDU D ULTXH]D FULDGD SHOD &RPSDQKLD H VXD GLVWULEXLomR
GXUDQWHRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRV
$ GHPRQVWUDomR GR YDORU DGLFLRQDGR IRL SUHSDUDGD FRP EDVH HP LQIRUPDo}HV REWLGDV GRV UHJLVWURV
FRQWiEHLVTXHVHUYHPGHEDVHSDUDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVHJXLQGRDVGLVSRVLo}HV
FRQWLGDVQR&3&'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR

,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR
$V LQIRUPDo}HV SRU VHJPHQWR RSHUDFLRQDLV VmR DSUHVHQWDGDV GH PRGR FRQVLVWHQWH FRP RV UHODWyULRV
LQWHUQRVIRUQHFLGRVSDUDRSULQFLSDOWRPDGRUGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLV
8PVHJPHQWRRSHUDFLRQDOpGHILQLGRFRPRXPFRPSRQHQWHGHXPD&RPSDQKLDTXHDWXDHPDWLYLGDGHV
FRPHUFLDLVDSDUWLUGDVTXDLVSRGHJHUDUUHFHLWDH LQFRUUHUHPGHVSHVDV&DGDVHJPHQWRRSHUDFLRQDOp
GLUHWDPHQWH UHVSRQViYHO SHODV UHFHLWDV H PDUJHP GH FRQWULEXLomR UHODFLRQDGDV jV VXDV RSHUDo}HV 2
SULQFLSDOWRPDGRUGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLVDYDOLDRGHVHPSHQKRGHFDGDVHJPHQWRRSHUDFLRQDOXVDQGR
LQIRUPDo}HVVREUHVXDUHFHLWDHPDUJHPGHFRQWULEXLomRHQmRDYDOLDDVRSHUDo}HVXVDQGRLQIRUPDo}HV
GHDWLYRVHSDVVLYRV
2V VHJPHQWRV VmR UHSRUWDGRV FRPR DOXJDGDV H DGPLQLVWUDGDV Leased and Managed Locations),
RSHUDo}HVSUySULDV Owned Locations FRQFHVV}HVS~EOLFDV Concessions - On e Off-Street FRQWUDWRVGH
ORQJRSUD]R Long-term Contracts) HRXWURV Others 
$VSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGDVLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRVDFLPDDSUHVHQWDGDVHVWmRGLYXOJDGDV
QD1RWD

$GRomRGHQRYRVSURQXQFLDPHQWRVDOWHUDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVGHSURQXQFLDPHQWRV
HPLWLGRVSHOR,$6%H&3&HQRUPDVSXEOLFDGDVYLJHQWHV
$VVHJXLQWHVQRUPDVHPHQGDVjVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVDRV,)56HPLWLGRVSHOR,$6%H&3&HIRUDP
DGRWDGDVDQWHFLSDGDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHPGHMDQHLURGHGHYLGRDDGRomRGR,)56 &3&
 5 SHORPpWRGRUHWURVSHFWLYRFRPSOHWR
5HFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV±,)56 &3&  YLJHQWHDSDUWLUGH HVWDEHOHFHRVSULQFtSLRV
GDQDWXUH]DTXDQWLGDGHWHPSHVWLYLGDGHHLQFHUWH]DVREUHDUHFHLWDHRIOX[RGHFDL[DGHFRUUHQWHGHXP
FRQWUDWRFRPXPFOLHQWH
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3HOD DWXDomR GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV GLUHWDV H LQGLUHWDV QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH
HVWDFLRQDPHQWRDFOLHQWHVURWDWLYRVRXPHQVDOLVWDVGRIRUQHFLPHQWRGHPmRGHREUDGDDGPLQLVWUDomR
GHHVWDFLRQDPHQWRVHGDH[SORUDomRGHiUHDVGH]RQDD]XODVUHFHLWDVDXIHULGDVVmRDSUHVHQWDGDVHP
XPDEDVHOtTXLGDHUHFRQKHFLGDVDRUHVXOWDGRTXDQGRIRUSURYiYHOTXHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIOXtUDP
SDUDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVHRVVHXVYDORUHVSXGHUDPVHUFRQILDYHOPHQWH
PHQVXUDGRV
$VUHFHLWDVFRPFOLHQWHVURWDWLYRVHPHQVDOLVWDVVmRUHFRQKHFLGDVFRPEDVHQDSUHVWDomRGHVHUYLoRGH
HVWDFLRQDPHQWR$VUHFHLWDVFRPIRUQHFLPHQWRGHPmRGHREUDHDGPLQLVWUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRVmR
UHFRQKHFLGDVDRILQDOGHFDGDPrVTXDQGRGDDSXUDomRGRVYDORUHVDVHUHPIDWXUDGRVSHORVVHUYLoRV
SUHVWDGRVLQFRUULGRV$VUHFHLWDVFRPH[SORUDomRGHiUHDD]XOVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRGDXWLOL]DomR
GRV SDUTXtPHWURV VHQGR GLDULDPHQWH IHLWD D FROHWD GRV YDORUHV $V UHFHLWDV FRPR DJHQWHV FRP
6RFLHGDGHVHP&RQWDGH3DUWLFLSDo}HV ³6&3´ H &RQVyUFLRVVmRUHFRQKHFLGDVDRILQDOGHFDGDPrV
TXDQGRGDDSXUDomRGRVYDORUHVPHQVDLVSHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVLQFRUULGRV
$&RPSDQKLDFRQFOXLXDDYDOLDomRHQmRLGHQWLILFRXLPSDFWRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUD
RVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDSUHVHQWDGRVSDUDILQVFRPSDUDWLYRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV±,)56 &3&  YLJHQWHDSDUWLUGH 
D &ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
2,)56FRQWpPXPDQRYDDERUGDJHPGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVILQDQFHLURVTXHFRQWpP
WUrVSULQFLSDLVFDWHJRULDVGHFODVVLILFDomRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGH
RXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV ³9-25$´ HDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR ³9-5´ $QRUPDHOLPLQD
DV FDWHJRULDV H[LVWHQWHV QR ,$6  GH PDQWLGRV DWp R YHQFLPHQWR PDQWLGRV SDUD QHJRFLDomR
HPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHOSDUDYHQGD
(VVD DOWHUDomR QmR JHURX TXDLVTXHU LPSDFWRV UHWURVSHFWLYRV QD PHQVXUDomR GH DWLYRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV DYDOLDUDP D FODVVLILFDomR H PHQVXUDomR GRV DWLYRV H SDVVLYRV
ILQDQFHLURV
&RQVROLGDGR
&ODVVLILFDomRRULJLQDOGHDFRUGR
FRPR&3&,$6

6DOGR
FRQWiELO

&DWHJRULD
$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
3DUWHVUHODFLRQDV
3DVVLYRVILQDQFHLURV
)RUQHFHGRUHV
3DUWHVUHODFLRQDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
&RQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH
LQYHVWLPHQWRV

GHMDQHLURGH
1RYDFODVVLILFDomRGHDFRUGRFRPR
&3&,)56
0HQVXUDGR 0HQVXUDGRDR
DRYDORU
YDORUMXVWRSRU
MXVWRSRU
RXWURV
PHLRGR
UHVXOWDGRV
&XVWR
UHVXOWDGR
DEUDQJHQWHV
DPRUWL]DGR

9DORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

















&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR



























&XVWRDPRUWL]DGR
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&RQVROLGDGR
&ODVVLILFDomRRULJLQDOGHDFRUGR
FRPR&3&,$6

6DOGR
FRQWiELO

&DWHJRULD
$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
3DUWHVUHODFLRQDV
3DVVLYRVILQDQFHLURV
)RUQHFHGRUHV
3DUWHVUHODFLRQDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
&RQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH
LQYHVWLPHQWRV

9DORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

















&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR



























&XVWRDPRUWL]DGR
&RQVROLGDGR
&ODVVLILFDomRRULJLQDOGHDFRUGR
FRPR&3&,$6

$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
3DUWHVUHODFLRQDV
3DVVLYRVILQDQFHLURV
)RUQHFHGRUHV
3DUWHVUHODFLRQDV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
&RQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH
LQYHVWLPHQWRV

GHGH]HPEURGH
1RYDFODVVLILFDomRGHDFRUGRFRPR
&3&,)56
0HQVXUDGR 0HQVXUDGRDR
DRYDORU
YDORUMXVWRSRU
MXVWRSRU
RXWURV
PHLRGR
UHVXOWDGRV
&XVWR
UHVXOWDGR
DEUDQJHQWHV
DPRUWL]DGR

GHGH]HPEURGH
1RYDFODVVLILFDomRGHDFRUGRFRPR
&3&,)56
0HQVXUDGR 0HQVXUDGRDR
DRYDORU
YDORUMXVWRSRU
MXVWRSRU
RXWURV
PHLRGR
UHVXOWDGRV
&XVWR
UHVXOWDGR
DEUDQJHQWHV
DPRUWL]DGR

&DWHJRULD

6DOGR
FRQWiELO

9DORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

















&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR



























&XVWRDPRUWL]DGR

E 3HUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDYDOLDUDPDVSHUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDSDUD
DVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODH[SHFWDWLYDGHSHUGD
GHFUpGLWRHVSHUDGDVHDSOLFDQGRDDERUGDJHPVLPSOLILFDGD$&RPSDQKLDGHWHUPLQRXTXHDDSOLFDomRGRV
UHTXHULPHQWRVGHSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGR&3&,)56HPGHMDQHLURGH
QmRUHVXOWRXHPSURYLVmRDGLFLRQDO3DUDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLD
DSXURXRPRQWDQWHGH5H5UHVSHFWLYDPHQWH
$DGRomRGR,)56 &3& QmRWHYHHIHLWRVVLJQLILFDWLYRVQDVGHPDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDOpPGDVSHUGDV
HVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDSDUDDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
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,)56 &3& 5 ±$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO± YLJHQWHDSDUWLUGH 
$QRYDQRUPDHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVSDUDRUHFRQKHFLPHQWRPHQVXUDomRDSUHVHQWDomRHGLYXOJDomRGH
RSHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVFRQWDELOL]HPWRGRVRVDUUHQGDPHQWRV
FRQIRUPHXP~QLFRPRGHORGHEDODQoRSDWULPRQLDOVLPLODUjFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURV
QRV PROGHV GD ,$6  &3&  5  $ QRUPD LQFOXL GXDV LVHQo}HV GH UHFRQKHFLPHQWR SDUD RV
DUUHQGDWiULRV  DUUHQGDPHQWRV GH DWLYRV GH ³EDL[R YDORU´ H DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR SUD]R RX VHMD
DUUHQGDPHQWRVFRPSUD]RGHPHVHVRXPHQRV 1DGDWDGHLQtFLRGHXPDUUHQGDPHQWRRDUUHQGDWiULR
UHFRQKHFHXPSDVVLYRSDUDHIHWXDURVSDJDPHQWRV XPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR HXPDWLYRUHSUHVHQWDQGR
R GLUHLWR GH XVDU R DWLYR REMHWR GXUDQWH R SUD]R GR DUUHQGDPHQWR XP DWLYR GH GLUHLWR GH XVR  2V
DUUHQGDWiULRVGHYHPUHFRQKHFHUVHSDUDGDPHQWHDVGHVSHVDVFRPMXURVVREUHRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
HDGHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
2VDUUHQGDWiULRVWDPEpPGHYHUmRUHDYDOLDURSDVVLYRGRDUUHQGDPHQWRQDRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRV
HYHQWRV XPD PXGDQoD QR SUD]R GR DUUHQGDPHQWR XPD PXGDQoD QRV SDJDPHQWRV IXWXURV GR
DUUHQGDPHQWRFRPRUHVXOWDGRGDDOWHUDomRGHXPtQGLFHRXWD[DXVDGDSDUDGHWHUPLQDUWDLVSDJDPHQWRV 
(PJHUDORDUUHQGDWiULRUHFRQKHFHUiRYDORUGHUHDYDOLDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRPRXPDMXVWH
DRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
1mRKiDOWHUDomRVXEVWDQFLDOQDFRQWDELOL]DomRGRVDUUHQGDGRUHVFRPEDVHQD,)56 &3& 5
HPUHODomRjFRQWDELOL]DomRDWXDOGHDFRUGRFRPD,$6 &3& 5 2VDUUHQGDGRUHVFRQWLQXDUmR
DFODVVLILFDUWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPRPHVPRSULQFtSLRGHFODVVLILFDomRGD,$6 &3&
 5 GLVWLQJXLQGRHQWUHGRLVWLSRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
(PD&RPSDQKLDFROHWRXHDQDOLVRXRVGDGRVQHFHVViULRVSDUDDDSOLFDomRGD,)56HPGH
MDQHLURGH$&RPSDQKLDLPSOHPHQWRXXPVRIWZDUHSDUDJDUDQWLURPRQLWRUDPHQWRRSHUDFLRQDOH
ILQDQFHLURWRWDOPHQWHLQWHJUDGRGHVVHVDUUHQGDPHQWRV
$&RPSDQKLDGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPSOHWDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHPGH
MDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
$&RPSDQKLDRSWRXSRUXWLOL]DUDVLVHQo}HVSURSRVWDVSHODQRUPDSDUDFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRFXMR
SUD]RVHHQFHUUHHPPHVHVRXPHQRVDSDUWLUGDGDWDGDDGRomRLQLFLDOHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
FXMRDWLYRREMHWRVHMDGHEDL[RYDORU$&RPSDQKLDSRVVXLDUUHGDPHQWRVGHGHWHUPLQDGRVHTXLSDPHQWRV
GH HVFULWyULR H RSHUDFLRQDLV FRPR LPSUHVVRUDVFRSLDGRUDV H UiGLRV  TXH VmR FRQVLGHUDGRV GHEDL[R
YDORU
$OXJXpLVQmRLQFOXtGRVQDDYDOLDomRLQLFLDOGRSDVVLYR SRUH[HPSORDOXJXpLVYDULiYHLV VmRFODVVLILFDGRV
FRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRRVHQFDUJRVUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RH
GHEDL[RYDORU
2VFRQWUDWRVVmRUHJLVWUDGRVTXDQGRGRLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRFRPR3DVVLYRGH$UUHQGDPHQWR 1RWD
 HPFRQWUDSDUWLGDDR'LUHLWRGH8VR 1RWD DPERVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVPtQLPRV
GRDUUHQGDPHQWRXWLOL]DQGRDWD[DGHMXURVQRPLQDOLPSOtFLWDGRFRQWUDWRVHHVWDSXGHUVHUXWLOL]DGDRX
WD[D GH MXURV LQFUHPHQWDO FRQVLGHUDQGR HPSUpVWLPRV SRU SUD]RV H FRODWHUDLV VLPLODUHV REWLGRV SHOD
&RPSDQKLD
2SUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHUiRSHUtRGROHJDOPHQWHDSOLFiYHOGRFRQWUDWRHOHYDUiHPFRQWDDVRSo}HV
GHUHVFLVmRHUHQRYDomRSRUYLDVMXGLFLDLVFXMRXVRSHOD&RPSDQKLDpUD]RDYHOPHQWHFHUWR
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6XEVHTXHQWHPHQWHRVSDJDPHQWRVHIHWXDGRVVmRVHJUHJDGRVHQWUHHQFDUJRVILQDQFHLURVHUHGXomRGR
SDVVLYR GHDUUHQGDPHQWR GH PRGR D VH REWHU XPD WD[D GH MXURV FRQVWDQWH QR VDOGR GR SDVVLYR 2V
HQFDUJRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDILQDQFHLUDGRSHUtRGR
$ WD[D GHGHVFRQWRXWLOL]DGDSDUD FDOFXODU R GLUHLWR GH XVRH R SDVVLYR GHDUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO IRL
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&RQWUDWRV GH6HJXUR ,)56  HPLWLGD HP $ ,)56 DSOLFDVH D WRGRV RV WLSRVGH FRQWUDWR GH
VHJXUR FRPR YLGD UDPRV HOHPHQWDUHV VHJXUR GLUHWR H UHVVHJXUR  LQGHSHQGHQWHPHQWH GR WLSR GH
HQWLGDGH TXH RV HPLWHP EHP FRPR GHWHUPLQDGDV JDUDQWLDV H LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP
FDUDFWHUtVWLFDVGHSDUWLFLSDomRGLVFULFLRQiULD$SOLFDPVHDOJXPDVH[FHo}HVGHHVFRSR2REMHWLYRJHUDO
GD,)56pIRUQHFHUXPPRGHORFRQWiELOSDUDFRQWUDWRVGHVHJXURTXHVHMDPDLV~WLOHFRQVLVWHQWHSDUD
DV VHJXUDGRUDV (P FRQWUDVWH FRP RV UHTXLVLWRV GD ,)56  RV TXDLV VmR DPSODPHQWH EDVHDGRV HP
SROtWLFDV FRQWiEHLV ORFDLV YLJHQWHV HPSHUtRGRVDQWHULRUHV D ,)56 IRUQHFH XP PRGHOR DEUDQJHQWH
SDUDFRQWUDWRVGHVHJXURFRQWHPSODQGRWRGRVRVDVSHFWRVFRQWiEHLVUHOHYDQWHV2IRFRGD,)56pR
PRGHORJHUDOFRPSOHPHQWDGRSRU
x 8PDDGDSWDomRHVSHFtILFDSDUDFRQWUDWRVFRPFDUDFWHUtVWLFDVGHSDUWLFLSDomRGLUHWD DERUGDJHP
GHWD[DYDULiYHO
x 8PDDERUGDJHPVLPSOLILFDGD DERUGDJHPGHDORFDomRGHSUrPLR SULQFLSDOPHQWHSDUDFRQWUDWRVGH
FXUWDGXUDomR
8PDDERUGDJHPVLPSOLILFDGD DERUGDJHPGHDORFDomRGHSUrPLR SULQFLSDOPHQWHSDUDFRQWUDWRVGHFXUWD
GXUDomR$,)56YLJRUDSDUDSHUtRGRVLQLFLDGRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGHVHQGRQHFHVViULDD
DSUHVHQWDomRGHYDORUHVFRPSDUDWLYRV$DGRomRDQWHFLSDGDpSHUPLWLGDVHDHQWLGDGHDGRWDUWDPEpPD
,)56HD,)56QDPHVPDGDWDRXDQWHVGDDGRomRLQLFLDOGD,)56(VVDQRUPDQmRVHDSOLFDD
&RPSDQKLD
$OWHUDo}HVDR&3& 5 'HILQLomRGHQHJyFLRV
(P RXWXEUR GH  R ,$6% HPLWLX DOWHUDo}HV j GHILQLomR GH QHJyFLRV HP ,)56  VHQGR HVVDV
DOWHUDo}HV UHIOHWLGDV QD UHYLVmR  GR &3& DOWHUDQGR R &3&  5  SDUD DMXGDU DV HQWLGDGHV D
GHWHUPLQDU VH XP FRQMXQWR DGTXLULGR GH DWLYLGDGHV H DWLYRV FRQVLVWH RX QmR HP XP QHJyFLR (ODV
HVFODUHFHPRVUHTXLVLWRVPtQLPRVSDUDXPDHPSUHVDHOLPLQDPDDYDOLDomRVREUHVHRVSDUWLFLSDQWHVQR
PHUFDGR VmR FDSD]HV GH VXEVWLWXLU TXDOTXHU HOHPHQWR DXVHQWH LQFOXHP RULHQWDo}HV SDUD DMXGDU
HQWLGDGHVDDYDOLDUVHXPSURFHVVRDGTXLULGRpVXEVWDQWLYRGHOLPLWDPPHOKRUDVGHILQLo}HVGHQHJyFLR
HGHSURGXWRVHLQWURGX]HPXPWHVWHGHFRQFHQWUDomRGHYDORUMXVWRRSFLRQDO1RYRVFDVRVLOXVWUDWLYRV
IRUDP IRUQHFLGRV MXQWDPHQWH FRP DV DOWHUDo}HV &RPR DV DOWHUDo}HV VH DSOLFDP SURVSHFWLYDPHQWH D
WUDQVDo}HVRXRXWURVHYHQWRVTXHRFRUUDPQDGDWDRXDSyVDSULPHLUDDSOLFDomRD&RPSDQKLDQmRVHUi
DIHWDGRSRUHVVDVDOWHUDo}HVQDGDWDGHWUDQVLomR
$OWHUDo}HVDR&3& 5 H,$6'HILQLomRGHRPLVVmRPDWHULDO
(PRXWXEURGHR,$6%HPLWLXDOWHUDo}HVj,$6H,$6 Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and ErrorsVHQGRHVVDVDOWHUDo}HVUHIOHWLGDVQDUHYLVmRGR&3&DOWHUDQGRR&3& 5
H R &3&  SDUD DOLQKDU D GHILQLomR RPLVVmR HP WRGDV DV QRUPDV H D LQIRUPDomR p PDWHULDO VH VXD
RPLVVmR GLVWRUomR RX REVFXUHFLPHQWR SRGH LQIOXHQFLDU UD]RDYHOPHQWH GHFLV}HV TXH RV SULQFLSDLV
XVXiULRV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GH SURSyVLWR JHUDO ID]HP FRP EDVH QHVVDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVTXHIRUQHFHPLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVVREUHUHODWyULRHVSHFtILFRGDHQWLGDGH1mRpHVSHUDGR
TXH HVVDV DOWHUDo}HV WHQKDP XP LPSDFWR VLJQLILFDWLYR QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
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 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV
-XOJDPHQWRV
$HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHTXHUTXHDDGPLQLVWUDomRIDoD
MXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVHDGRWHSUHPLVVDVTXHDIHWDPRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDVGHVSHVDV
DWLYRV H SDVVLYRV EHP FRPR DV GLYXOJDo}HV GH SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV $ GHILQLomR GRV MXOJDPHQWRV
HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV FRQWiEHLV DGRWDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR p HODERUDGD FRP D XWLOL]DomR GDV
PHOKRUHV LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV QD GDWD GDV UHIHULGDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HQYROYHQGR
H[SHULrQFLDGHHYHQWRVSDVVDGRVSUHYLVmRGHHYHQWRVIXWXURVDOpPGRDX[tOLRGHHVSHFLDOLVWDVTXDQGR
DSOLFiYHO&RQWXGRDLQFHUWH]DUHODWLYDDHVVDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVSRGHPOHYDUDUHVXOWDGRVTXH
UHTXHLUDPXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRXSDVVLYRDIHWDGRHPSHUtRGRVIXWXURV
(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDVLPSRUWDQWHVIRQWHV
GH LQFHUWH]DHP HVWLPDWLYDVQD GDWD GR EDODQoR HQYROYHQGR ULVFRGH FDXVDU DMXVWHV VLJQLILFDWLYRV QR
YDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLRILQDQFHLURIRUDPYDOLGDGDVSHOD$GPLQLVWUDomR
HVmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLU
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
8PD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO H[LVWH TXDQGR R YDORU FRQWiELO GH XP DWLYR RX XQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[DH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRUHQWUHRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGH
YHQGDHRYDORUHPXVR2FiOFXORGRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGHYHQGDVpEDVHDGRHPLQIRUPDo}HV
GLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGHYHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRXSUHoRVGHPHUFDGRPHQRVFXVWRVDGLFLRQDLV
SDUDGHVFDUWDURDWLYR2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2V
IOX[RV GH FDL[D GHULYDP GR RUoDPHQWR SDUD RV SUy[LPRV GH] DQRV H QmR LQFOXHP DWLYLGDGHV GH
UHRUJDQL]DomR FRPDVTXDLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRWHQKDVH FRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRVIXWXURV
VLJQLILFDWLYRV TXH PHOKRUDUmR D EDVH GH DWLYRVGDXQLGDGH JHUDGRUD GH FDL[D REMHWR GH WHVWH 2YDORU
UHFXSHUiYHOpVHQVtYHOjWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHPFRPR
RVUHFHELPHQWRVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVHjWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUDILQVGHH[WUDSRODomR
Perda de crédito esperada de contas a receber
$&RPSDQKLDGHWHUPLQDRULVFRGHFUpGLWRGHXPWtWXORGHGtYLGDSHODDQiOLVHGRKLVWyULFRGHSDJDPHQWRV
FRQGLo}HVILQDQFHLUDVHPDFURHFRQ{PLFDVDWXDLVGDFRQWUDSDUWHTXDQGRDSOLFiYHLVDYDOLDQGRDVVLPFDGD
WtWXORLQGLYLGXDOPHQWH
$PDWUL]GHSURYLVmREDVHLDVHLQLFLDOPHQWHQDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD$
&RPSDQKLDUHYLVDDPDWUL]GHIRUPDSURVSHFWLYDSDUDDMXVWiODGHDFRUGRFRPDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGH
SHUGDGHFUpGLWR3RUH[HPSORVHKiH[SHFWDWLYDGHGHWHULRUDomRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSUHYLVWDVQR
SUy[LPRDQR SRUH[HPSORRSURGXWRLQWHUQREUXWR RTXHSRGHOHYDUDXPDXPHQWRQDLQDGLPSOrQFLDQR
VHWRUGHVHUYLoRVDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDVVmRDMXVWDGDV(PWRGDVDVGDWDVGHUHODWyULRVDVWD[DV
GH SHUGD KLVWyULFD REVHUYDGDV VmR DWXDOL]DGDV H DV PXGDQoDV QDV HVWLPDWLYDV SURVSHFWLYDV VmR
DQDOLVDGDV



252

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$

$21'(48(548(92&Ç9È

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

(PPLOKDUHVGHUHDLV5

$ DYDOLDomR GD FRUUHODomR HQWUH DV WD[DV GH SHUGD KLVWyULFD REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV
SUHYLVWDVHDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRXPDHVWLPDWLYDVLJQLILFDWLYD$TXDQWLGDGHGHSHUGDVGH
FUpGLWRHVSHUDGDVpVHQVtYHODPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSUHYLVWDV$
H[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDGHFUpGLWRGD&RPSDQKLDHDSUHYLVmRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVWDPEpP
SRGHPQmRUHSUHVHQWDURSDGUmRUHDOGRFOLHQWHQRIXWXUR$VLQIRUPDo}HVVREUHDVSHUGDVGHFUpGLWR
HVSHUDGDVVREUHDVFRQWDVDUHFHEHUHDWLYRVGHFRQWUDWRGD&RPSDQKLDHVWmRGLYXOJDGDVQD1RWD
Impostos
$VHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVGHUHFXSHUDomRGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVHVWmRVXSRUWDGDVSHODVSURMHo}HVGRV
OXFURV WULEXWiYHLV OHYDQGR HP FRQVLGHUDomRSUHPLVVDV GH PHUFDGR ILQDQFHLUDVH GH QHJyFLRV 'HVVD
IRUPDHVVDVHVWLPDWLYDVHVWmRVXMHLWDVjVLQFHUWH]DVLQHUHQWHVDHVVDVSUHYLV}HV
Valor justo de instrumentos financeiros
4XDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVDSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmRSXGHUVHU
REWLGRGHPHUFDGRVDWLYRVpGHWHUPLQDGRXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHDYDOLDomRLQFOXLQGRRPpWRGRGHIOX[R
GH FDL[D GHVFRQWDGR 2V GDGRV SDUD HVVHV PpWRGRV VH EDVHLDP QDTXHOHV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR
TXDQGRSRVVtYHOFRQWXGRTXDQGRLVVRQmRIRUYLiYHOXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRpUHTXHULGR
SDUDHVWDEHOHFHURYDORUMXVWR
2MXOJDPHQWRLQFOXLFRQVLGHUDo}HVVREUHRVGDGRVXWLOL]DGRVFRPRSRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]ULVFR
GH FUpGLWR H YRODWLOLGDGH 0XGDQoDV QDV SUHPLVVDV VREUH HVVHV IDWRUHV SRGHULDP DIHWDU R YDORU MXVWR
DSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
Provisão para demandas judiciais
$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH SURYLVmR SDUD FDXVDV WULEXWiULDV FtYHLV H WUDEDOKLVWDV $ DYDOLDomR GD
SUREDELOLGDGH GH SHUGD LQFOXL D DYDOLDomR GDV HYLGrQFLDV GLVSRQtYHLV D KLHUDUTXLD GDV OHLV DV
MXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUD
OHYDUHP FRQWD DOWHUDo}HVQDV FLUFXQVWkQFLDVWDLV FRPR SUD]RGH SUHVFULomRDSOLFiYHO FRQFOXV}HV GH
LQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGH
WULEXQDLV
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 &RPELQDo}HVGHQHJyFLRV
Aquisições em exercícios anteriores
1RV H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  D &RPSDQKLD H DV LQYHVWLGDV:3$ 3DUN
3DUWLFLSDo}HV 6$ H &DSLWDO 3DUNLQJ (VWDFLRQDPHQWRV GH 9HtFXORV /WGD HIHWXDUDP DV VHJXLQWHV
RSHUDo}HV GH FRPELQDomR GH QHJyFLRV H DSXUDUDP GH IRUPD GHILQLWLYD RV YDORUHV MXVWRV GRV DWLYRV
LGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRVHSDVVLYRVDVVXPLGRVFRQIRUPHDEDL[R
(PSUHVDV
$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
2XWURVFUpGLWRV
,QWDQJtYHO
,PRELOL]DGR
3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRV
&RPSUDYDQWDMRVD
3DUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV
ÈJLRQDDTXLVLomR
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR
9DORUSDJRQRH[HUFtFLRGH
5HVXPR
'DWDGHDTXLVLomR
GHDTXLVLomR
6HWRUGHDWXDomR

/RRS
9DORUMXVWRILQDO

,3DUN
9DORUMXVWRILQDO

:35
9DORUMXVWRILQDO

&DOYLWLXP
9DORUMXVWRILQDO











































































































Remarketing



(VWDFLRQDPHQWR



Holding



(VWDFLRQDPHQWR

Loop / WPR
(PGHMDQHLURGHD:3$DGTXLULXDGLFLRQDLVGHSDUWLFLSDomRGD/RRS YLGHQRWD $
DTXLVLomRDSXURXXPiJLRQRPRQWDQWHGH5RTXDOIRLUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRGRSHUtRGRQD
UXEULFDGHRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVQD$OOSDUN
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGHSDUWLFLSDomRGDHPSUHVD:35PHGLDQWH
OLTXLGDomRGRP~WXRDUHFHEHUQRPRQWDQWHGH5
(PYLUWXGHGHVWDDTXLVLomRD&RPSDQKLDSDVVRXDFRQWURODUGLUHWDPHQWHD:3$$:3$SRUVXDYH]
SRVVXtDGHSDUWLFLSDomRQD/RRS&RPDRSHUDomRD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHURFRQWUROHLQGLUHWR
GD/RRS
$LQGDHPD:3$HD:35IRUDPLQFRUSRUDGDVSHOD$OOSDUN
I-Park
(PGHMXQKRGHDLQYHVWLGD&DSLWDODGTXLULXGHSDUWLFLSDomRQD,3DUN D&RPSDQKLDMi
GHWLQKDGHVHXFDSLWDO HFRPLVVRSDVVRXDWHURFRQWUROHGRLQYHVWLPHQWR$DTXLVLomRIRLUHDOL]DGD
SRUPHLRGDLQWHJUDOL]DomRGRVDXPHQWRVGHFDSLWDOUHDOL]DGRVSHOD&DSLWDOHPGHWULPHQWRGDGLOXLomRGD
SDUWLFLSDomRGRDFLRQLVWDPLQRULWiULR


254

$21'(48(548(92&Ç9È

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

(PPLOKDUHVGHUHDLV5

Calvitium
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXDHPSUHVD&DOYLWLXP2VYDORUHVDSDJDUGHFRUUHQWHV
GDDTXLVLomRHVWmRUHJLVWUDGRVQDUXEULFDGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV QRWD 
$&DOYLWLXPQmRFRQWULEXLXFRPRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGHH
QDGDWDGDDTXLVLomR
$VHPSUHVDV DGTXLULGDV GXUDQWH  FRQWULEXtUDP FRPR SUHMXt]R GH 5GD UHVSHFWLYDGDWD GH
DTXLVLomRDWpGHGH]HPEURGHSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLDVHQGR5GD
/RRSH5GD,3DUN

 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWURODGRUD

&DL[DHEDQFRV
&HUWLILFDGRGHGHSyVLWREDQFiULR D
7tWXORVGHFDSLWDOL]DomR E
)XQGRGHLQYHVWLPHQWRDEHUWR F





&RQVROLGDGR





























































































D

$VDSOLFDo}HVHP&HUWLILFDGRGH'HSyVLWRV%DQFiULRVVmRDWXDOL]DGDVDXPDWD[DPpGLDGHGR&',HP HP
HHP 

E

6mRWtWXORVGHFDSLWDOL]DomRHFRQVWLWXtGRVSRUXPSHUFHQWXDOGRSDJDPHQWR~QLFRGHDWXDOL]DGDPHQVDOPHQWHQDGDWDGH
DQLYHUViULRSHODWD[DGHUHPXQHUDomREiVLFDDSOLFDGD jFDGHUQHWDGHSRXSDQoDGDGDWDGHDQLYHUViULRHFDSLWDOL]DGD jWD[DGHMXURV
GHDPJHUDQGRRYDORUGHUHVJDWHGRWtWXOR2REMHWLYRGRVWtWXORVVmRDFRQVWLWXLomRGHXPGHWHUPLQDGRFDSLWDOGHDFRUGRFRP
RSODQRDSURYDGRTXHVHUiSDJRHPPRHGDFRUUHQWHDRWLWXODU2YDORUGRUHVJDWHVHUiFRORFDGR jGLVSRVLomRGRWLWXODUHPDWpғ GLDV
~WHLVDSyVRWHUPLQRGDYLJrQFLDRXDLQGDDSyVDVROLFLWDomRSRUSDUWHGRWLWXODUQRFDVRGHUHVJDWHDQWHFLSDGR

F

5HIHUHVHDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVDEHUWRV2REMHWLYRGRVIXQGRVpREWHUXPDUHQWDELOLGDGHTXHDFRPSDQKHDYDULDomRGDWD[D&',
FRPDOWRJUDXGHFRUUHODomRGHGR&', DGR&',HPH 2SHUILOGHULVFRGRIXQGRpEDL[RHQmR
Ki SUD]R GH FDUrQFLD SDUD UHVJDWH GDV TXRWDV TXH SRGHP VHU UHVJDWDGDV D TXDOTXHU PRPHQWR FRP R HPLVVRU VHP ULVFR GH SHUGD
VXEVWDQFLDOGHUHQGLPHQWRQRUHVJDWH3DUWHGRVVDOGRVVmRUHODFLRQDGRVDIXQGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD
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 &RQWDVDUHFHEHU

&RQWURODGRUD

&OLHQWHVDUHFHEHU
3UHVWDomRGHVHUYLoRVHPHYHQWRVH
KyVSHGHV
&RQYrQLRV7DJV
&RQYrQLRHSDWURFtQLR
&DUW}HVGHGpELWRHFUpGLWR
&RQWDVDUHFHEHUGHIUDQTXHDGRV

3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGH
OLTXLGDomRGXYLGRVD

&RQVROLGDGR





























































































































(PGHGH]HPEURGHHDDQiOLVHGRYHQFLPHQWRGHVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUEUXWR
GHSHUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDpDVHJXLQWH
6DOGRDLQGDQmRYHQFLGR
HVHPSHUGDSRUUHGXomR
DRYDORUUHFXSHUiYHO

&RQWURODGRUD
7RWDO

6DOGRYHQFLGRPDVVHPSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
GLDV

GLDV

GLDV

GLDV

!GLDV































































6DOGRDLQGDQmRYHQFLGR
HVHPSHUGDSRUUHGXomR
DRYDORUUHFXSHUiYHO
&RQVROLGDGR

7RWDO



6DOGRYHQFLGRPDVVHPSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
GLDV

GLDV

GLDV

GLDV

!GLDV
































































$ RSHUDomR EiVLFD GD &RPSDQKLD p D SUHVWDomR GH VHUYLoRV TXHVmR OLTXLGDGDV HPGLQKHLUR EROHWRV
EDQFiULRVRXSRUPHLRGRVSULQFLSDLVFDUW}HVGHFUpGLWRHGpELWRVH[LVWHQWHVQRPHUFDGR$&RPSDQKLD
FRQVLGHUDTXHRULVFRGHFUpGLWRpEDL[R
$ $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH RV YDORUHV HP DEHUWR VHUmR UHFHELGRV HP VXD PDLRULD SRLV H[LVWHP
QHJRFLDo}HVHVSHFtILFDVSDUDFDGDYDORUHPDEHUWR3RUHVWHPRWLYRD&RPSDQKLDQmRSRVVXLVDOGRVGH
SURYLVmR GH SHUGDV SDUD HVWHV YDORUHV 5HQHJRFLDo}HV GHYLGR D LQDGLPSOrQFLD Mi HVWmR HP FXUVR H
JHUDQGR UHVXOWDGRV SRVLWLYRV 0HQVDOLVWDV Mi IRUDP QRWLILFDGRV H FRP SODQRV GH SDJDPHQWR SUp
HVWDEHOHFLGRV$OpPGLVVRD$GPLQLVWUDomRH[HUFHFREUDQoDDWLYDVREUHHYHQWRVHVSRUiGLFRV
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$ PRYLPHQWDomR GD SURYLVmR GH SHUGDV HVWLPDGDV HP FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD p DVVLP
GHPRQVWUDGD
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR

6DOGRQRLQtFLRGR H[HUFtFLR





$GLo}HV






%DL[DV





6DOGRQR ILQDOGRH[HUFtFLR



&HVVmRGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVDUHFHEHU
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDILUPRXLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUGHFHVVmRGHGLUHLWRVFUHGLWyULRV
FRPD&RHVD(QJHQKDULD/WGDSHODFHVVmRGHSUHFDWyULRVQRPRQWDQWHGH5
$&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHXDSDJDUDFHGHQWHRYDORUGH5DWtWXORGHSDJDPHQWRGHSUHoR
SHODFHVVmRGRVSUHFDWyULRVDSyVDYHULILFDomRGHWRGDVDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVDVHUHPDWHQGLGDV
DWpGHGH]HPEURGHFRQGLo}HVHVWDVDWHQGLGDV
$&RHVD(QJHQKDULDVHREULJRXDUHDOL]DUDUHFRPSUDGRVFUpGLWRVFHGLGRVSRUXPSUHoRHTXLYDOHQWHDR
SUHoR GH FHVVmR FRUULJLGR D ,3&$   DD DR WpUPLQR GR  PrV DSyV D GDWD GR SDJDPHQWR
GHVFRQWDQGRVH HYHQWXDLVYDORUHVHIHWLYDPHQWH UHFHELGRVSHOD &RPSDQKLD(PGHPDUoRGH
RFRUUHXDUHFRPSUDGRVFUpGLWRVFHGLGRVSHORYDORUGH5

 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR







,PSRVWRGHUHQGDUHWLGRQDIRQWH,55)





,PSRVWRGHUHQGDSHVVRDMXUtGLFD,53-





&RQWULEXLomRVRFLDOVREUHOXFUROtTXLGR&6//



















































,166H)*76

















3,6H&2),16

















































$WLYRFLUFXODQWH

















$WLYRQmRFLUFXODQWH

































2XWURVLPSRVWRVDUHFXSHUDU

$ UHDOL]DomR GHVVHV LPSRVWRV p HIHWXDGD WHQGR FRPR EDVH DV SURMHo}HV GH FUHVFLPHQWR TXHVW}HV
RSHUDFLRQDLVHJHUDomRGHGpELWRVSDUDFRQVXPRGHVVHVFUpGLWRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
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 3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR
&RQWURODGRUDHFRQVROLGDGR
















6DOGRLQLFLDOHPGHMDQHLUR
'HSUHFLDomR



6DOGRILQDOHPGHGH]HPEUR














2PRQWDQWHUHJLVWUDGRFRPRSURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRUHIHUHVHDRYDORUGRFXVWRGHDTXLVLomRGH
ORMDVUHVWDXUDQWHVHFLQHPDHPXPHPSUHHQGLPHQWRQDFLGDGHGH6mR3DXOR HPSUHHQGLPHQWR%UDVFDQ
2SHQ 0DOO  (VWH HPSUHHQGLPHQWR IRL DGTXLULGR HP  GH GH]HPEUR GH  HP FRQMXQWR FRP R
HVWDFLRQDPHQWRGRORFDO2(PSUHHQGLPHQWRHVWiJDUDQWLQGRDHPLVVmRGHGHErQWXUHVGD&RPSDQKLD
FRQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD
(P  GH GH]HPEUR GH  R YDORU MXVWR GHVVDV SURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR p GH 5
5HPH5 VHJXQGRDDYDOLDomRSUHSDUDGDSRUFRQVXOWRUHVH[WHUQRV$KLHUDUTXLD
GRYDORUMXVWRpFRQVLGHUDGDFRPR1tYHO
$EDL[RGHPRQVWUDPRVRUHVXPRGDVWpFQLFDVXWLOL]DGDVGHYDORUL]DomR
'DGRVVLJQLILFDWLYRVQmR
REVHUYiYHLV

7pFQLFDVGHYDORUL]DomR

0pWRGRGHIOX[RGHFDL[D
GHVFRQWDGR

9DORUGRDOXJXHOHVWLPDGRDQXDO
5HDMXVWH
7D[DGHFUHVFLPHQWRGDSHUSHWXLGDGH
7D[DGHGHVFRQWR

0pGLD

0pGLD

0pGLD

5

5

5

,QIODomR

,QIODomR

,QIODomR













$EDL[RGHPRQVWUDPRVXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVYDORUHVGRVDWLYRVHRVUHVSHFWLYRVDMXVWHVHP
VHXYDORUMXVWRFDVRKRXYHVVHDOWHUDo}HVQDVWD[DVGHGHVFRQWRVXWLOL]DGDVSDUDRFiOFXORGRYDORUMXVWR
8WLOL]DPRVDVYDULDo}HVGHSRQWRSHUFHQWXDOSDUDFLPDHSDUDEDL[R
(IHLWRVGHYDULDo}HVQDWD[DGHGHVFRQWR
9DORUMXVWR
HP



SS


(IHLWR


SS


(IHLWR
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2VYDORUHVDSXUDGRVFRPDVUHFHLWDVHJDVWRVUHJLVWUDGRVQDUXEULFDGH³5HFHLWDV´pDVVLPFRPSRVWR
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR

5HFHLWDGHDOXJXHOGHULYDGDGHSURSULHGDGH
SDUDLQYHVWLPHQWR
*DVWRVRSHUDFLRQDLVGLUHWRV ,QFOXLQGRUHSDURV
HPDQXWHQomR JHUDQGRDOXJXHO
/XFURGHFRUUHQWHGDVSURSULHGDGHVSDUD
LQYHVWLPHQWR

 



















2VDOXJXpLVIXWXURVDUHFHEHUGHFRUUHQWHVGDSURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRVmR

3DJDPHQWRPtQLPRGHDOXJXpLV
'HQWURGHXPDQR



'HDDQRV



'HDDQRV




$SURSULHGDGHIRLGDGDFRPRJDUDQWLDGDV'HErQWXUHVFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD

 ,QYHVWLPHQWRV
&RQWURODGRUD



 UHDSUHVHQWDGR

&RQVROLGDGR


 UHDSUHVHQWDGR





 UHDSUHVHQWDGR


 UHDSUHVHQWDGR


 UHDSUHVHQWDGR


 UHDSUHVHQWDGR

,QYHVWLPHQWRV
&RQWURODGDV

































&ROLJDGDV
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO

































&RQWURODGDV

















7RWDOSDVVLYR





























7RWDODWLYR

3DVVLYRDGHVFREHUWRGHFRQWURODGDV

7RWDOLQYHVWLPHQWRV
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$OWHUDomRGHFRQWUROHSDUDFRQWURODGD³LQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYD´GHLQYHVWLPHQWRRFRUULGRQRSHUtRGR
(PGHVHWHPEURGHDFRQWURODGD/RRS$&3DUWLFLSDo}HV/WGDGHWHQWRUDGHGDVDo}HVGD
/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$FHOHEURXFRPD:HEPRWRUV6$DFRUGRGHLQYHVWLPHQWRSDUFHULDHRXWUDV
DYHQoDV SRU PHLR GR TXDO HPLWLX  QRYDV Do}HV SDUD D :HEPRWRUV QR YDORU GH 5
FRUUHVSRQGHQWH D SDUWLFLSDomR VRFLHWiULDGH GR FDSLWDO VRFLDO GD/RRS*HVWmR GH3iWLRV6$ TXH
SDVVRXDWHUFDSLWDOGH5$SyVDFRQFOXVmRGDRSHUDomRD/RRS$&3DUWLFLSDo}HV/WGDSDVVRX
DSRVVXLUGRFDSLWDOVRFLDOGD/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$
$FRQWURODGDFRQFOXLXTXHRVGLUHLWRVVXEVWDQWLYRVGHWLGRVSHOD:HEPRWRUVSHUPLWHPTXHHVVDFRQWUROHD
/RRS *HVWmR GH 3iWLRV 6$ H DOWHURX R LQYHVWLPHQWR GH FRQWUROH SDUD LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD (P
FRQIRUPLGDGH FRP R &3&  ,$6   D FRQWURODGD PDQWpP GLUHLWR D YRWR FRP PDLV GH  VREUH D
LQYHVWLGD $GLFLRQDOPHQWH DV SULQFLSDLV DWLYLGDGHV UHOHYDQWHV OLVWDGDV QR DFRUGR H TXH UHTXHUHP
DSURYDomRGRVVyFLRVHDYDOLDGDVSHODFRQWURODGDFRPRVXEVWDQWLYDVIRUDPUHSUHVHQWDomRQR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR SDUWLFLSDomR QRV SURFHVVRV GH HODERUDomR GH SROtWLFDV LQFOXVLYH HP GHFLV}HV VREUH
GLYLGHQGRVHRXWUDVGLVWULEXLo}HVHRSHUDo}HVPDWHULDLVHQWUHRLQYHVWLGRUHDLQYHVWLGD
&RPEDVHQDVSUHPLVVDVGHVFULWDVDFLPDDFRQWURODGDFRQFOXLXTXHRVGLUHLWRVVXEVWDQWLYRVGHWLGRVSRU
HODSHUPLWHPTXHHVVDGHWHQKDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYD
$PXGDQoDGHFRQWUROHSDUDDLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDUHVXOWRXHPXPJDQKRGH5UHFRQKHFLGRDR
UHVXOWDGR GR SHUtRGR QD UXEULFD ³2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV´ H HVWi GHPRQVWUDGR FRPR
VHJXH
&RQWUDSUHVWDomRDSRUWDGDHPFDL[DQD/RRS*HVWmRGH
9DORUMXVWRGDSDUFHODUHVLGXDOGH D





 3DVVLYRVOtTXLGRVGHVUHFRQKHFLGRV
*DQKRUHFRQKHFLGRQDHPLVVmRGHQRYDVDo}HV
5HVXOWDGRQDPHQVXUDomRGHLQYHVWLPHQWRPDQWLGR








%DL[DGRiJLRGHFRUUHQWHGDSHUGDGHFRQWUROH
*DQKRUHFRQKHFLGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

D  'HWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRRPRQWDQWHGHFDL[DDSRUWDGRQDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVQD/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$SDUDRVYDORU
GHWUDQVDomRIRLXWLOL]DGRFRPREDVHQDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRGDSDUFHODUHPDQHVFHQWHGRLQYHVWLPHQWRPDQWLGRSHODFRQWURODGD
/RRS$&3DUWLFLSDo}HV/WGD1mRREVWDQWHDLVWRDFRQWURODGDUHDOL]RXODXGRGHDYDOLDomRSUHSDUDGRSRUFRQVXOWRULDLQGHSHQGHQWHFRP
REMHWLYRGHFRUURERUDomRGRYDORUMXVWRGDSDUWLFLSDomRPDQWLGD

(PGHVHWHPEURGHDVLQIRUPDo}HVGDLQYHVWLGDQDGDWDGDDOWHUDomRGHFRQWUROHSDUDLQIOXrQFLD
VLJQLILFDWLYDHUDPFRPRVHJXH
%DODQoRSDWULPRQLDO
$WLYR
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




7RWDODWLYR



3DVVLYR
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR






3DUDRSDVVLYRDGHVFREHUWRGHFRQWURODGDVFRQIRUPHGHWDOKDGRQRTXDGURDEDL[RD&RPSDQKLDYDL
FRQWLQXDUDSURYHUWRGRVXSRUWHILQDQFHLURQHFHVViULRSDUDVXDVRSHUDo}HV
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0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR

6DOGRHP UHDSUHVHQWDGR





(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO





'LYLGHQGRV L



3HUGDQDDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR




$TXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR



$XPHQWRGHFDSLWDOQDVLQYHVWLGDV



,QFRUSRUDo}HV



6DOGRHP UHDSUHVHQWDGR





'LYLGHQGRV



$XPHQWRGHFDSLWDOHPLQYHVWLGDV






(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO



















6DOGRHP UHDSUHVHQWDGR





(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

*DQKRUHFRQKHFLGRQDHPLVVmRGHQRYDVDo}HV
5HVXOWDGRQDPHQVXUDomRGHLQYHVWLPHQWRPDQWLGR
,QFRUSRUDomR









'LYLGHQGRV





$XPHQWRGHFDSLWDOHPLQYHVWLGDV









6DOGRHP

L  2YDORUGHGLYLGHQGRVFRPSUHHQGHUHJXODUL]DomRGHP~WXRQRSHUtRGR2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVFRPHIHLWRFDL[DIRLGH
5
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:3$3DUN3DUWLFLSDo}HV6$ 



&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR1RYR&HQWUR



  3HUGDGHFRQWUROHGXUDQWHRH[HUFtFLRGH

  3HUGDGHFRQWUROHGXUDQWHRH[HUFtFLRGH

  (PSUHVDLQFRUSRUDGDGXUDQWHRH[HUFtFLRGHSHOD$OOSDUN



&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR&HQWUR&tYLFR





$]HUD3DUNLQJ/WGD

:3$3DUN3DUWLFLSDo}HV6$ 













6KRSSLQJ3DUTXH$UDFDM~

3DUNLQJ7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR/WGD

3DVVLYRDGHVFREHUWRGHFRQWURODGDV

&DOYLWLXP3DUWLFLSDo}HV6$

6&3(VWDFLRQDPHQWRGR6KRSSLQJ0RQWH&DUPR

/RRS$&3DUWLFLSDo}HV/WGD

/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$ 





+RVSLWDO0DUFHOLQR&KDPSDJQDW/WGD



2PQL(VWDFLRQDPHQWRGR1RUGHVWH/WGD 



:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH6HUYLoRV/WGD



6DHSDUW6RF$GP(PSUHHQG3DUW/WGD









DWLYR

3ULPHLUD(VWDFLRQDPHQWRV/WGD

0LQDV3DUN(VWDFLRQDPHQWRV/WGD

5LRSDUN(VWDFLRQDPHQWRV/WGD

+RUD3DUN6LVW(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD

&DSLWDO3DUNLQJ(VWDFLRQDPHQWRGH9HtFXORV/WGD

&RQWURODGRUD









































SDVVLYR









































SDWULP{QLR









































OLTXLGD









































SHUtRGR

,QIRUPDomRGDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV D
7RWDO
5HVXOWDGR
7RWDOGR
7RWDOGR
5HFHLWD
GR
GR





























































































LQYHVWLPHQWR

HTXLYDOrQFLD


5HVXOWDGR
GH

6DOGRGH

,QIRUPDomRVREUHFRQWURODGDVHGDSURYLVmRSDUDSHUGDVHPLQYHVWLPHQWRV

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ

ůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘































































































UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR


HTXLYDOrQFLD

LQYHVWLPHQWR

5HVXOWDGRGH


6DOGRGH

















































UHDSUHVHQWDGR

LQYHVWLPHQWR

















































UHDSUHVHQWDGR

HTXLYDOrQFLD

5HVXOWDGRGH


6DOGRGH
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SDWULP{QLR

7RWDOGR





















OtTXLGD

5HFHLWD





















SHUtRGR

5HVXOWDGR
GR























LQYHVWLPHQWR























HTXLYDOrQFLD

5HVXOWDGR
GH


6DOGRGH













































UHDSUHVHQWDGR

LQYHVWLPHQWR

























UHDSUHVHQWDGR

HTXLYDOrQFLD

5HVXOWDGRGH


6DOGRGH

$ joint ventureQmRDSUHVHQWDSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVRXFRPSURPLVVRVGHFDSLWDOHPGHGH]HPEURGHH

  (PSUHVDLQFRUSRUDGDGXUDQWHRH[HUFtFLRGHSHOD$OOSDUN





















UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR


HTXLYDOrQFLD

5HVXOWDGRGH

LQYHVWLPHQWR

6DOGRGH
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  (VWHLQYHVWLPHQWRpFODVVLILFDGRFRPRHPSUHHQGLPHQWRFRQWURODGRHPFRQMXQWR Joint Venture VHQGRFRQWDELOL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGHDFRUGRFRPR&3&





&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR1RYR&HQWUR

0 $,,6LVWHPD





/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$

&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR&HQWUR&tYLFR



&RQVyUFLR7ULDQRQ3DUN/WGD





&RQVyUFLR(QpDV'H&DUYDOKR/WGD





(VWDFLRQDPHQWRV(70&XULWLED6$ 





SDVVLYR

DWLYR



7RWDO
GR

,QIRUPDomRGDVFROLJDGDV D
7RWDO
GR

:3$3DUN3DUWLFLSDo}HV6$ 

,3DUN6ROXo}HV,QWHOLJHQWHV6$ 

&RQVyUFLR&&1&HQWURGH&RQYHQo}HV/WGD 

&RQVROLGDGR

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ

ůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘
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ůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ



'LUHLWRGHXVR
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDFRQWUDWRV HPHHP GH
ORFDomRGHJDUDJHQVILUPDGRVFRPWHUFHLURVSDUDRVTXDLVD$GPLQLVWUDomRDQDOLVRXHFRQFOXLXTXH
VH HQTXDGUDP QD FODVVLILFDomR GH DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO RSHUDFLRQDO $OJXQV GHVVHV FRQWUDWRV
SUHYHHP DOXJXHO YDULiYHO LQFLGHQWH VREUH D UHFHLWD H YDORUHV DWXDOL]DGRV DQXDOPHQWH DWUDYpV GH
tQGLFHVSUHYLVWRVHPFRQWUDWR$VSDUFHODVIL[DVGRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD
1RWDIRUDPUHFRQKHFLGDVDYDORUSUHVHQWH FRQVLGHUDQGRDWD[DGHMXURVQRPLQDOLQFUHPHQWDO
TXDQGRGRLQtFLRGRFRQWUDWRRXTXDQGRGHVXDHYHQWXDOPRGLILFDomRGHHVFRSR FRPRGLUHLWRGHXVR
HPFRQWUDSDUWLGDGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR$GLFLRQDOPHQWHD &RPSDQKLDUHJLVWURXVHJXQGRR
UHJLPHGHFRPSHWrQFLDGLUHWDPHQWHQRUHVXOWDGRQDUXEULFDGHDOXJXpLVRVFRQWUDWRVGHDOXJXpLV
FRPSDJDPHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHYDULDPGHDFRUGRFRPIDL[DVHSHUFHQWXDLVVREUHRIDWXUDPHQWR
GRV HVWDFLRQDPHQWRV QR PRQWDQWH GH 5 5 HP  H 5 HP  
FRQWUDWRVGHEDL[RYDORU &RPSDQKLDGHILQLXFRQWUDWRVFXMRYDORUGREHPTXDQGRQRYRVHMDLQIHULRUD
5 QRPRQWDQWHGH5 5HPH5HP HRVFRQWUDWRVFRPSUD]RLQIHULRU
DPHVHVQRPRQWDQWH5 5HPH5HP 
$&RPSDQKLDGHFLGLXDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPSOHWDFRPRPpWRGRGHWUDQVLomRHP
GHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
x3UD]RRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHUiRSHUtRGROHJDOPHQWHDSOLFiYHOGRFRQWUDWRHOHYDUiHPFRQWD
DVRSo}HVGHUHVFLVmRHUHQRYDomRSRUYLDVMXGLFLDLVFXMRXVRSHOD&RPSDQKLDpUD]RDYHOPHQWH
FHUWR 2 SUD]R PpGLR GH GXUDomR GRV FRQWUDWRV p GH  D  DQRV 0DLRUHV GHWDOKHV VREUH R
YHQFLPHQWRGRVFRQWUDWRVHVWmRDSUHVHQWDGRVQD1RWD
x7D[DD WD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDSDUDFDOFXODUR GLUHLWR GHXVRHR SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO IRL GHWHUPLQDGD FRP EDVH HP DOJXQV GDGRV KLVWyULFRV DWULEXtYHLV j &RPSDQKLD HRX
GLUHWDPHQWHREVHUYiYHLVGRPHUFDGR$PpGLDGDVWD[DVGRVFRQWUDWRVpGHDDHP
DDHPHHP 0DLRUHVGHWDOKHVVREUHDVWD[DVSUDWLFDVYLVjYLVRV
SUD]RVGRVFRQWUDWRVHVWmRDSUHVHQWDGRVQD1RWD
2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVVmRUHDMXVWDGRVSHULRGLFDPHQWHFRQIRUPHRUHVSHFWLYRFRQWUDWR
GHDFRUGRFRPFOiXVXODVFRQWUDWXDLVGHUHDMXVWHSRUtQGLFHVGHLQIODomR7DLVUHPHQVXUDo}HVVmR
UHJLVWUDGDVQDFRQWDGHGLUHLWRGHXVRHPFRQWUDSDUWLGDGDUXEULFDGHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQD
UHVSHFWLYDGDWDEDVHGHDWXDOL]DomRGRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGRVLPyYHLV
$VPRYLPHQWDo}HVSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHVmRFRPR
VHJXH
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&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR













6DOGRHPGHMDQHLURGH
$GLo}HV
%DL[DV
0RYLPHQWDomRDGLDQWDPHQWRDOXJXpLV
5HPHQVXUDo}HV
'HSUHFLDomR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH



$GLo}HV
%DL[DV
0RYLPHQWDomRDGLDQWDPHQWRDOXJXpLV
5HPHQVXUDo}HV
'HSUHFLDomR







   
 



   

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV L
%DL[DV
5HPHQVXUDo}HV
'HSUHFLDomR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH



















L  $XPHQWRSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRQRYRFRQWUDWRUHODWLYRDRDHURSRUWRGH&RQJRQKDVILUPDGRFRPDLQYHVWLGD+RUD3DUNHPGH
IHYHUHLURGHFRPYLJrQFLDDWpGHIHYHUHLURGH

$ VHJXLU p DSUHVHQWDGR TXDGUR LQGLFDWLYR GR GLUHLWR SRWHQFLDO GR FUpGLWR GH 3,6&2),16 D UHFXSHUDU
HPEXWLGR QD FRQWUDSUHVWDomR GH DUUHQGDPHQWRORFDomR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR VRPHQWH RV
DUUHQGDGRUHV SHVVRDV MXUtGLFDV FRQIRUPH RV SHUtRGRV SUHYLVWRV SDUD SDJDPHQWR 6DOGRV QmR
GHVFRQWDGRVHVDOGRVGHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWH

&RQWURODGRUD ± 
)OX[RVGH FDL[D
&RQWUDSUHVWDomRGRDUUHQGDPHQWR
3,6&2),16SRWHQFLDO 

1RPLQDO

$MXVWDGRYDORU
SUHVHQWH









&RQVROLGDGR ± 
)OX[RVGHFDL[D
&RQWUDSUHVWDomRGRDUUHQGDPHQWR
3,6&2),16SRWHQFLDO 

1RPLQDO

$MXVWDGRYDORU
SUHVHQWH
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6LVWHPDGHVHJXUDQoD

2XWURVLPRELOL]DGRV




6LVWHPDGHVHJXUDQoD

2XWURVLPRELOL]DGRV




/HWUHLURVHSODFDV

7RWDO





0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV

0yYHLVHXWHQVtOLRV



%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV




,PyYHLV

7HUUHQRV

&XVWR





/HWUHLURVHSODFDV

7RWDO







0yYHLVHXWHQVtOLRV

0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV

%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV




,PyYHLV

&XVWR

7HUUHQRV

,PRELOL]DGR
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'HSUHFLDomR
DFXPXODGD



















'HSUHFLDomR
DFXPXODGD
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9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR


















9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR




















&XVWR



















&XVWR




















'HSUHFLDomR
DFXPXODGD



&RQVROLGDGR

















'HSUHFLDomR
DFXPXODGD



&RQWURODGRUD

















9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR


















9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR




















&XVWR



















&XVWR




















'HSUHFLDomR
DFXPXODGD



















'HSUHFLDomR
DFXPXODGD
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OtTXLGR


















9DORU
FRQWiELO
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$VPRYLPHQWDo}HVGRLPRELOL]DGRQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHVWmR
GHPRQVWUDGDVDVHJXLU
&RQWURODGRUD
6DOGRHP
9DORUFRQWiELO
7HUUHQRV

$GLo}HV

%DL[DV





,PyYHLV





%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV





0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV





0yYHLVHXWHQVtOLRV





/HWUHLURVHSODFDV



6LVWHPDGHVHJXUDQoD
2XWURVLPRELOL]DGRV
7RWDO

7UDQVIHUrQFLDV L

















































































$GLo}HV

%DL[DV

7UDQVIHUrQFLDV L

9DORUFRQWiELO
7HUUHQRV
,PyYHLV







%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV







0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV







0yYHLVHXWHQVtOLRV





/HWUHLURVHSODFDV



6LVWHPDGHVHJXUDQoD
7RWDO




6DOGRHP

2XWURVLPRELOL]DGRV

6DOGRHP


'HSUHFLDomR









































































6DOGRHP

$GLo}HV




6DOGRHP


'HSUHFLDomR

%DL[DV




7UDQVIHUrQFLDV L

6DOGRHP


'HSUHFLDomR

9DORUFRQWiELO
7HUUHQRV









,PyYHLV













%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV













0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV













0yYHLVHXWHQVtOLRV













/HWUHLURVHSODFDV













6LVWHPDGHVHJXUDQoD













2XWURVLPRELOL]DGRV

























7RWDO
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6DOGRHP

9DORUFRQWiELO
7HUUHQRV
,PyYHLV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
/HWUHLURVHSODFDV
6LVWHPDGHVHJXUDQoD
2XWURVLPRELOL]DGRV
7RWDO

9DORUFRQWiELO
7HUUHQRV
,PyYHLV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
/HWUHLURVHSODFDV
6LVWHPDGHVHJXUDQoD
2XWURVLPRELOL]DGRV
7RWDO

9DORUFRQWiELO
7HUUHQRV
,PyYHLV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
/HWUHLURVHSODFDV
6LVWHPDGHVHJXUDQoD
2XWURVLPRELOL]DGRV
7RWDO

L

$GLo}HV





















6DOGRHP


$GLo}HV











&RQVROLGDGR
7UDQVIHUrQFLDV
L

%DL[DV




'HSUHFLDomR

6DOGRHP
































%DL[DV

7UDQVIHUrQFLDV
L

'HSUHFLDomR

6DOGRHP




















































6DOGRHP


$GLo}HV

%DL[DV

7UDQVIHUrQFLDV
L

'HSUHFLDomR

6DOGRHP







































































7UDQVIHUrQFLDVHIHWXDGDVSDUDGHPDLVJUXSRVGRDWLYRSULQFLSDOPHQWHSDUDRLQWDQJtYHO

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL FRPSURPLVVRV FRQWUDWXDLV DGYLQGRV GH DTXLVLomR GH DWLYRV LPRELOL]DGRV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRFRPRJDUDQWLDGHRSHUDo}HVHIHWXDGDV
$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRX LQGLFDGRUHVGHQmRUHFXSHUDomRGRVDWLYRVQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHH
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ϲϲ



6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
'LUHLWRGHH[SORUDomRGD
LQIUDHVWUXWXUDFRQFHGLGD LLL
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO

6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO

,QWDQJtYHO






















































$PRUWL]DomR
DFXPXODGD

$PRUWL]DomR
DFXPXODGD
&XVWR








&RQVROLGDGR










9DORUFRQWiELO
OtTXLGR


















$PRUWL]DomR
DFXPXODGD

&XVWR

$PRUWL]DomR
DFXPXODGD

9DORUFRQWiELO
OtTXLGR



&RQWURODGRUD






&XVWR









&XVWR
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9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR









9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR












&XVWR









&XVWR
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$PRUWL]DomR
DFXPXODGD












$PRUWL]DomR
DFXPXODGD














9DORU
FRQWiELO
OtTXLGR
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$V PRYLPHQWDo}HV GR LQWDQJtYHO QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH   H  HVWmR
GHPRQVWUDGDVDVHJXLU
6DOGRHP

9DORUFRQWiELO
6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO








6DOGRHP


$GLo}HV %DL[DV
















$GLo}HV %DL[DV

&RQWURODGRUD
7UDQVIHUrQFLDV
L

$PRUWL]DomR








7UDQVIHUrQFLDV
L








$PRUWL]DomR

6DOGRHP








6DOGRHP


9DORUFRQWiELO
6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV











































7RWDO













6DOGRHP

9DORUFRQWiELO
6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO









$GLo}HV %DL[DV
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7UDQVIHUrQFLDV
L

$PRUWL]DomR
















6DOGRHP
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6DOGRHP

9DORUFRQWiELO
6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
'LUHLWRGHH[SORUDomRGD
LQIUDHVWUXWXUD FRQFHGLGD LLL
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO



























L
LL
LLL

$GLo}HV



%DL[DV






























$GLo}HV

%DL[DV

$PRUWL]DomR

6DOGRHP








































6DOGRHP

9DORUFRQWiELO
6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
'LUHLWRGHH[SORUDomRGD
LQIUDHVWUXWXUDFRQFHGLGD
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO

%DL[DV





6DOGRHP

9DORUFRQWiELO
6RIWZDUHV
)XQGRGHFRPpUFLR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR LL
'LUHLWRGHH[SORUDomRGD
LQIUDHVWUXWXUDFRQFHGLGD
&RQWUDWRGHFRQFHVVmR
ÈJLR
2XWURV
7RWDO

&RQVROLGDGR
7UDQVIHUrQFLDV
L

$GLo}HV


7UDQVIHUrQFLDV
L

$PRUWL]DomR





6DOGRHP































7UDQVIHUrQFLDV
L

$PRUWL]DomR

6DOGRHP




































































7UDQVIHUrQFLDVHIHWXDGDVSDUDGHPDLVFRQWDVGRDWLYRSULQFLSDOPHQWHSDUDDFRQWDGHDWLYRLPRELOL]DGR
&RQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRUHIHUHVHDORFDomRGRSUHoRGHFRPSUDUHIHUHQWHDWHUPRVIDYRUiYHLVQRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV $]HUD 0LQDV 3DUN 0XOWLYDJDV ,QMHWSDUN 2: (:6 H &DOYLWLXP HP UHODomR DR YDORU GH PHUFDGR GRV
UHVSHFWLYRVDOXJXpLVTXDQGRGDDTXLVLomRGHVWDVHPSUHVDV
(PGHDJRVWRGHFRPDVXEURJDomRGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGD(:6D&RPSDQKLDUHPHQVXURXRSDVVLYRGHREULJDo}HV
FRPRSRGHUFRQFHGHQWHYLGH1RWDHPFRQWUDSDUWLGDGRGLUHLWRGHH[SORUDomRGDLQIUDHVWUXWXUDFRQFHGLGD
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7HVWH GH UHFXSHUDomR GR iJLR SDJR SRU H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD H LQWDQJtYHLV FRP YLGD ~WLO
LQGHILQLGD
2V DWLYRV TXH WrP XPD YLGD ~WLO LQGHILQLGD FRPR R iJLR SRU H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD WrP D
UHFXSHUDomRGR VHX YDORU WHVWDGD DQXDOPHQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH LQGLFDWLYRV GH SHUGD GH YDORU $
&RPSDQKLDUHDOL]RXRWHVWHGHUHFXSHUDomRGRViJLRVFRPH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUDHPGH
GH]HPEURGHHSDUDTXDOQmRIRLDSUHVHQWDGRQHQKXPLQGLFDWLYRGHSHUGDSRUGHGXomR
GRYDORUUHFXSHUiYHO
1DDSOLFDomRGRWHVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRRXXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[DpFRPSDUDGRFRPRVHXYDORUUHFXSHUiYHO$&RPSDQKLDDORFRXHiJLRHHIHWXRXRV
WHVWHV GH UHFXSHUDomR GR iJLR DORFDGR FRP EDVH QRV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV YLGH 1RWD  SDUD D
DORFDomRGRiJLR2YDORUUHFXSHUiYHOpRPDLRUYDORUHQWUHRYDORUOtTXLGRGHYHQGDGHXPDWLYRH VHX
YDORUHPXVR&RQVLGHUDQGRVHDVSDUWLFXODULGDGHVGRVDWLYRVGD&RPSDQKLDRYDORUUHFXSHUiYHOXWLOL]DGR
SDUDDYDOLDomRGRWHVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpRYDORUHPXVRH[FHWRTXDQGRHVSHFLILFDPHQWH
LQGLFDGR
(VWHYDORUGHXVRpHVWLPDGRFRPEDVHQRYDORUSUHVHQWHGHIOX[RVGHFDL[DIXWXURVUHVXOWDGRGDVPHOKRUHV
HVWLPDWLYDVGD&RPSDQKLD2VIOX[RVGHFDL[DGHFRUUHQWHVGRXVRFRQWtQXRGRVDWLYRVUHODFLRQDGRVVmR
DMXVWDGRVSHORVULVFRVHVSHFtILFRVHXWLOL]DPDWD[DGHGHVFRQWRGHDDjDD(VWDWD[DGHULYD
GDWD[DHVWUXWXUDGDQR&XVWR0pGLR3RQGHUDGRGH&DSLWDO :$&&1RPLQDO $VSULQFLSDLVSUHPLVVDVVmR
HP  GH GH]HPEUR GH  DYDOLDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD XP KRUL]RQWH SURMHWDGR
FRPSUHHQGHQGRHQWUHRVSHUtRGRVGHMDQHLURGHDGH]HPEURGHGHULYDGRGHVHXRUoDPHQWR
SDUDRVSUy[LPRVGH]DQRVFRQVLGHUDomRGRYDORUSUHVHQWHGDSHUSHWXLGDGHGRIOX[RGHFDL[DSURMHWDGR
SDUDR~OWLPRDQRFRPXPFUHVFLPHQWRFRQVWDQWHQRPLQDOGHDRDQRFRUUHVSRQGHQWHjH[SHFWDWLYD
GH LQIODomR GH ORQJR SUD]R FRQIRUPH SURMHo}HV GLYXOJDGDV SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO 2 WHVWH GH
UHFXSHUDomR GRV DWLYRV LQWDQJtYHLV GD &RPSDQKLD QmR UHVXOWRX QD QHFHVVLGDGH GH UHFRQKHFLPHQWR GH
SHUGDVQRVDWLYRVLQWDQJtYHLV
8WLOL]DPRVFRPRSUHPLVVDGHFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVR3,%LQIODomRSDUD
R SHUtRGR LQLFLDGR HP GH VHWHPEURGH  D  H GH D  H SHUSHWXLGDGH  DD GH
FUHVFLPHQWRUHDOLQIODomRSDUDRVVHJPHQWRVDOXJDGDVHDGPLQLVWUDGDVRSHUDo}HVSUySULDVFRQFHVV}HV
off-street FRQWUDWRV SULYDGRV GH ORQJR SUD]R H RXWURV  DD UHDO  SHUGD GH UHFHLWD HVWLPDGD SHOD
DGPLQLVWUDomRGHYLGRDQmRUHQRYDomRGHFRQWUDWRVTXHVHHQFHUUDPQRSHUtRGR LQIODomRSDUDRSHUtRGR
LQLFLDGRHPGHVHWHPEURGHDHGHD HSHUSHWXLGDGH DDGHFUHVFLPHQWR
UHDOLQIODomRSDUDRVHJPHQWRGHFRQFHVV}HV on-street
$ SUHPLVVD GH FUHVFLPHQWR SDUD RV FXVWRV GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV FRQVLGHUDPRV  GRV FXVWRV
YDULiYHLVFRPUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVFRQVLGHUDQGRXPDUHFXSHUDomRGHPDUJHPFRPEDVH
HPH[SHFWDWLYDGDDGPLQLVWUDomRVREUHDPDUJHPQRUPDOL]DGDGRVHJPHQWRHPWHUPRVGHSHUFHQWXDOGD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD HFRPSDWtYHOFRPRKLVWyULFRGRVHJPHQWR 
$&RPSDQKLDHIHWXRXDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRWHVWHGHUHFXSHUDomRGRiJLRSDJRSRUH[SHFWDWLYDGH
UHQWDELOLGDGHIXWXUDHLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDDSOLFDQGRDVHQVLELOLGDGHGDWD[DGHGHVFRQWR
:$&&   SRU VHJPHQWR RSHUDFLRQDO H FRQFOXLX TXH R LPSDLUPHQW QmR HUD QHFHVViULR HP  GH
GH]HPEURGH
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(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV

7D[DGHMXURV
&DSLWDOGHJLUR
&DSLWDOGHJLUR6ZDS
/HDVLQJDSDJDU
'HErQWXUHV 
HPLVVmR
'HErQWXUHV 
HPLVVmR
'HErQWXUHV 
HPLVVmR
&XVWRVFRPFDSWDomR



DDD
&',
DD&',
DD

&RQWURODGRUD
 





&RQVROLGDGR
 











































&',DD

















&',DD

















&',DD

















































3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

























7RWDO

















$&RPSDQKLDQmRFDSLWDOL]RXQRDWLYRLPRELOL]DGRFXVWRVGHHPSUpVWLPRVSRUQmRSRVVXLUDWLYRVTXDOLILFiYHLV
QRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
$PRYLPHQWDomRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHQFRQWUDVHDEDL[R
&RQWURODGRUD
(PGHMDQHLURGH
&DSWDomR
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
(IHLWRGHFRPELQDomRGHQHJyFLR
$SURSULDomRGHMXURV
9DULDomRFDPELDO
&RPLVV}HV
(PGHGH]HPEURGH
&DSWDomR
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
$SURSULDomRGHMXURV
9DULDomRFDPELDO
&RPLVV}HV
(IHLWRFRPELQDomRGHQHJyFLR
(PGHGH]HPEURGH
&DSWDomR
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
$SURSULDomRGHMXURV
9DULDomRFDPELDO
&RPLVV}HV
(PGHGH]HPEURGH

&RQVROLGDGR



















































(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXLHPDEHUWRRSHUDo}HVGH swapSDUDFRQYHUVmRGH
HPSUpVWLPRVHIHWXDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDSDUDGtYLGDHP&',
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$VGHErQWXUHVHPLWLGDVSRVVXHPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

(PLVVmR
9DORUWRWDO
6pULHV
&ODVVHHFRQYHUVLELOLGDGH
*DUDQWLD

HPLVVmR

HPLVVmR

HPLVVmR



ÒQLFD
1mRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLD



ÒQLFD
1mRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLD

6LP ,PyYHOKLSRWHFDGRQRYDORU
GH5 

'LUHLWRVFUHGLWyULRVFHGLGRV



6LP




6LP




ÒQLFD
1mRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD
&RPSDQKLD
,PyYHOKLSRWHFDGRQRYDORUGH
5HGLUHLWRVFUHGLWyULRV
FHGLGRV 1RWD


6LP


'DWDGHHPLVVmR
'DWDGHYHQFLPHQWR
&OiXVXODVUHVWULWLYDV
'DWDOLTXLGDomRDQWHFLSDGD

(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDFDSWDomRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVQRYDORUWRWDOGH
5FRQIRUPHGHWDOKDGRQRTXDGURDQWHULRU&RPDFDSWDomRIRUDPOLTXLGDGDVDQWHFLSDGDPHQWHDV
REULJDo}HVUHODWLYDVjHHPLVVmREHPFRPRGHPDLVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVXPDYH]TXHRFXVWR
GDGtYLGDGDHPLVVmRpLQIHULRU$&RPSDQKLDOLTXLGRXHQWUHRVPHVHVGHPDLRHMXQKRGHRVYDORUHV
GRSULQFLSDOHMXURVGDHHPLVVmRQRPRQWDQWHGH5OtTXLGRGRVVHXVUHVSHFWLYRVJDVWRVGH
HPLVVmR2YDORUUHPDQHVFHQWHGRUHFXUVRFDSWDGRVHUiGHVWLQDGRDRSHUDomR2VFXVWRVFRPFDSWDomR
GDVGHErQWXUHVGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]DP5 FRQWURODGRUD
H FRQVROLGDGR  RV TXDLV IRUDP DORFDGRV FRPR UHGXWRUHV GRV VDOGRV D OLTXLGDU GDV GHErQWXUHV H VmR
DSURSULDGRVPHQVDOPHQWHQRUHVXOWDGRDRORQJRGRIOX[RGRYHQFLPHQWRSUyUDWDGLDGHDFRUGRFRPDWD[D
HIHWLYDGHMXURV
$VGHErQWXUHVGDHPLVVmRHVWmRFRQGLFLRQDGDVjVVHJXLQWHVFOiXVXODVUHVWULWLYDV ³Covenants´ VHQGRD
YHULILFDomRFRPDGDWDEDVHGHGHGH]HPEURGH
D  'tYLGDOtTXLGD(ELWGDDMXVWDGRLJXDORXLQIHULRUD
E  'tYLGDOtTXLGD3DWULP{QLROtTXLGRLJXDORXLQIHULRUD
F  (ELWGDDMXVWDGR'HVSHVDILQDQFHLUDLJXDORXVXSHULRUD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHQFRQWUDYDVHDGLPSOHQWHFRPDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDV³E´H
³F´3DUDDFRQGLomR³D´RtQGLFHDSXUDGRSHOD&RPSDQKLDVXSHURXRTXHHVWDYDSUHYLVWRFRQWUDWXDOPHQWH
3DUDHVVHtQGLFHHVSHFLILFDPHQWHRVGHEHQWXULVWDVGHOLEHUDUDPHDSURYDUDPHPDVVHPEOHLDUHDOL]DGDHP
 GH PDUoR GH  SRU XQDQLPLGDGH GH YRWRV SHOD QmR GHFUHWDomR GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GDV
REULJDo}HVGHFRUUHQWHVGDVGHErQWXUHV(PYLUWXGHGHD$VVHPEOHLDWHUVLGRUHDOL]DGDSRVWHULRUDRH[HUFtFLR
GHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDUHFODVVLILFRXDVGHErQWXUHVSDUDRSDVVLYRFLUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD HQFRQWUDVH DGLPSOHQWH FRP DV FRQGLo}HV HVWLSXODGDV QDV
GHEHQWXUHVGDHHPLVVmR(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHQFRQWUDVHDGLPSOHQWHFRP
DVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQDGHEHQWXUHGDHPLVVmR
([FHWRSHODVGHErQWXUHVGHPRQVWUDGDVQRTXDGURDFLPDRVHPSUpVWLPRVQmRSRVVXHPJDUDQWLDVUHDLV
$SDUFHODQmRFLUFXODQWHHPGHGH]HPEURGHSRVVXLRVVHJXLQWHVYHQFLPHQWRV





D

&RQWURODGRUD








&RQVROLGDGR
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,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR

















































$WLYRFLUFXODQWH

















7RWDO

















































































3DVVLYRFLUFXODQWH

















3DVVLYRQmRFLUFXODQWH









7RWDO









'HULYDWLYRVVZDSGHFkPELR D

=LOUHQ(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV
/WGD
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
swapGHFkPELR D
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
RSomRGHFRPSUD E













D  ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVSDUDSURWHomRGRULVFRFkPELR

$&RPSDQKLDFODVVLILFDRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHPGHULYDWLYRVGRWLSR “swap”FRQWUDWDGRV
SDUDSURWHJHURULVFRFDPELDOGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHULD
$&RPSDQKLDQmRDSOLFDDFRQWDELOLGDGHGHKHGJH “Hedge Accounting”.
&RQVROLGDGR

9DORUSULQFLSDO 1RWLRQDO

9DORUGDFXUYD

9DORUMXVWR

*DQKR 3HUGD 070



























































































3RQWDDWLYD
3RVLomRFRPSUDGRGyODU



3RQWDSDVVLYD
3RVLomRYHQGLGDQR&',

$VRSHUDo}HVGH swapILQDQFHLURFRQVLVWHPQDWURFDGDYDULDomRFDPELDOSRUXPDFRUUHomRUHODFLRQDGD
DXPSHUFHQWXDOGDYDULDomRGR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR±&',
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR HIHWXDP DSOLFDo}HV GH FDUiWHU HVSHFXODWLYR HP GHULYDWLYRV RX
TXDLVTXHURXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULVFR
E  'HULYDWLYR2SomRGHFRPSUD
&RPEDVHQRDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRHPGHVHWHPEURGHRLQYHVWLGRUSRVVXLDRSomR
GHUHVJDWHDQWHFLSDGRDWpDGDWDGHVHXYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGH(PGHQRYHPEURGH
IRLDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDDFRQYHUVmRGDRSomRGHFRPSUDFRPRFDSLWDO
VRFLDOQRPRQWDQWH5YLGH1RWD
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(P  D FRQYHUVmR IRL UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV $VVHPEOHLDV *HUDLV ([WUDRUGLQiULDV GH  GH
VHWHPEURGHHGHGH]HPEURGH6HQGRDVVLPRYDORUGH5FRUUHVSRQGHQWHD
GR LQYHVWLPHQWR IRL FRQYHUWLGR HP FDSLWDO VRFLDO R YDORU GH 5 FRUUHVSRQGHQWH D  GR
LQYHVWLPHQWRIRL FRQYHUWLGRHP UHVHUYD GH FDSLWDO H R YDORU GH 5 GHFRUUHQWHV GR UHQGLPHQWR
EDVHDGRQRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU,3&$DFUHVFLGRGHPDUJHPSHUFHQWXDOPHQVDO
FDOFXODGDFRPEDVHHPDDHOtTXLGRVGRVDOGRDDSURSULDUFRPRVJDVWRVQDHPLVVmRGDVDo}HVIRL
FRQYHUWLGRHPUHVHUYDQDVXEVFULomRGHDo}HV
3DVVLYRVILQDQFHLURVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR








3DVVLYRILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HV









&RPLVV}HVHPLVVmRSDVVLYRILQDQFHLUR

















3DVVLYRFLUFXODQWH









3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

















(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRFRPD Equity International
³(,´  SRU PHLR GR IXQGR 5LYHUVLGH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV GR TXDO IRL DFRUGDGR D
UHDOL]DomR GH XP LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD PHGLDQWH D FULDomR H VXEVFULomR GH  Do}HV
SUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLV GHDo}HVRUGLQiULDVDSyVFRQYHUVmRHGHVGREUDPHQWRGHDo}HV
FRQIRUPH1RWD QRYDORUGH5 ³,QYHVWLPHQWR,QLFLDO´ WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
(PGHGH]HPEURGHSRUPHLRGRIXQGR5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HVIRL
UHDOL]DGRRVHJXQGRLQYHVWLPHQWRQD&RPSDQKLDPHGLDQWHDFULDomRHVXEVFULomRGHDo}HV
SUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVQRYDORUGH5WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
%DVHDGR QDV ,$6  H ,)56  R DFRUGR GH LQYHVWLPHQWR p FODVVLILFDGR FRPR XP SDVVLYR ILQDQFHLUR
FRQYHUVtYHOHPDo}HVSUHIHUHQFLDLV ³RSomR´ FRPGHULYDWLYRHPEXWLGR YLGH1RWD 
&RPEDVHQRDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRFHOHEUDGRHPGHVHWHPEURGHDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGH
DFLRQLVWDVUHDOL]DGDVHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHGHOLEHUDUDPDHPLVVmRGH
Do}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVDVTXDLVIRUDPVXEVFULWDVSHORLQYHVWLGRU2LQYHVWLGRUWLQKDDRSomRGH
H[LJLURUHVJDWHGHVXDVDo}HVSHOD&RPSDQKLDDWpGHPDUoRGH
(PGHQRYHPEURGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXDDOWHUDomRGDV
FRQGLo}HV GH UHVJDWH H GH FRQYHUVmR GDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV UHVJDWiYHLV (P GHFRUUrQFLD GH WDO
DSURYDomRRLQYHVWLPHQWRDSURYDGRSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHGH
GH]HPEUR GH  GHL[RX GH VHU FRQVLGHUDGR XP SDVVLYR ILQDQFHLUR H RSomR H IRL DWXDOL]DGR SDUD R
SDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHWRWDOGH5REHGHFHQGRDVHJXLQWHGLVWULEXLomR
L  5 FRUUHVSRQGHQWHV D  GR LQYHVWLPHQWR LQLFLDO IRUDP FRQYHUWLGRV HP FDSLWDO VRFLDO LL
5FRUUHVSRQGHQWHVDGRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOIRUDPFRQYHUWLGRVHPUHVHUYDGHFDSLWDOH
LLL 5GHFRUUHQWHVGRUHQGLPHQWREDVHDGRQR,3&$DFUHVFLGRVGHPDUJHPSHUFHQWXDOPHQVDO
FDOFXODGDFRPEDVHHPDRDQRDSDUWLUGDGDWDGDDVVLQDWXUDGRDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRDWpDGDWD
GH UHDOL]DomR GD FRQYHUVmR H OtTXLGRV GR VDOGR D DSURSULDU FRP RV JDVWRV QD HPLVVmR GDV Do}HV
FRQYHUWLGRVHPUHVHUYDGHiJLR
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3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

$PRYLPHQWDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDWUHODGRDRGLUHLWRGHXVRGRVFRQWUDWRVGHDOXJXpLVHVWi
GHPRQVWUDGDDEDL[R
&RQWURODGRUD
6DOGRHPGHMDQHLURGH
$GLo}HV
%DL[DV
5HPHQVXUDo}HV
3DJDPHQWRV
-XURV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
%DL[DV
5HPHQVXUDo}HV
3DJDPHQWRV
-XURV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
%DL[DV
5HPHQVXUDo}HV
3DJDPHQWRV
-XURV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQVROLGDGR















































$&RPSDQKLDDSUHVHQWDQRTXDGURDEDL[RDDQiOLVHGHPDWXULGDGHGHVHXVFRQWUDWRVSUHVWDo}HVQmR
GHVFRQWDGDVFRQFLOLDGDVFRPRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
$QR

&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR































0DLVGHDQRV









7RWDOYDORUHVQmRGHVFRQWDGRV
-XURVHPEXWLGRV
6DOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR









$&RPSDQKLDFKHJRXjVVXDVWD[DVGHGHVFRQWRFRPEDVHQDVWD[DVGHMXURVOLYUHVGHULVFRREVHUYDGDV
QRPHUFDGREUDVLOHLURSDUDRVSUD]RVGHVHXVFRQWUDWRVDMXVWDGDVjUHDOLGDGHGDFRPSDQKLD ³spread´
GHFUpGLWR WD[DQRPLQDO2V³spreads´IRUDPREWLGRVSRUPHLRGHVRQGDJHQVMXQWRDRVWtWXORVGHGtYLGD
GD&RPSDQKLD$WDEHODDEDL[RHYLGHQFLDDVWD[DVSUDWLFDGDVYLVjYLVRVSUD]RVGRVFRQWUDWRVFRQIRUPH
H[LJrQFLDGR&3&
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&RQWUDWRVSRUSUD]RHWD[DGHGHVFRQWR
7D[D
3UD]RVFRQWUDWRV
DD
DQRV

DQRV

DQRV

0DLVGHDQRV


,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLV
$&RPSDQKLDHPSOHQDFRQIRUPLGDGHFRPD,)56&3& 5 QDPHQVXUDomRGHVHXSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRHGRGLUHLWRGHXVRHFRQVHTXHQWHUHJLVWURFRQWiELOSURFHGHXDRXVRGDWpFQLFDGHIOX[R
GHFDL[DGHVFRQWDQGRSHODWD[DGHMXURVQRPLQDOVHPFRQVLGHUDUDLQIODomRIXWXUDSURMHWDGDQRVIOX[RVD
VHUHPGHVFRQWDGRV
&RQIRUPHUHTXHULGRSHOR2ILFLR&LUFXODU&90QVHHIHWXDGDDPHQVXUDomRSHORYDORUSUHVHQWH
GRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVHVSHUDGRVDWpRILPGHFDGDFRQWUDWRLQFRUSRUDGRVDLQIODomRIXWXUD
SURMHWDGD H GHVFRQWDGRV SHOD WD[D LQFUHPHQWDOGHILQDQFLDPHQWRRXVHMD D WD[DGH MXURV QRPLQDO $
&RPSDQKLDGHPRQVWUDDEDL[RRVHIHLWRVOtTXLGRVGRVDFUpVFLPRVHGHFUpVFLPRVDRVVDOGRVGRSDVVLYR
GHDUUHQGDPHQWR1RWDGRGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVR1RWDHGD
GHVSHVDILQDQFHLUD1RWDGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

$VWD[DVGHMXURVQRPLQDLVUHIOHWHPDVWD[DVXWLOL]DGDVSDUDRFiOFXORHUHJLVWURFRQWiELOGR,)56&3&
 5 DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOGHWHUPLQDGDVTXDQGRGRLQtFLRGRDUUHQGDPHQWR$GLFLRQDOPHQWHFRPR
SUHPLVVDSDUDGHWHUPLQDomRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVFRQWUDWXDLVLQFRUSRUDQGRDLQIODomRHVSHUDGD
IRUDPXWLOL]DGDVFRWDo}HVIXWXUDVGHPHUFDGRREWLGDVDWUDYpVQD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRSDUDRV
LQGH[DGRUHVGHLQIODomRFRQVWDQWHHPQRVVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRWDLVFRPRR,3&$HR,*30
$V FXUYDV GH LQIODomR IRUDP REWLGDV TXDQGR GR LQtFLR GRV FRQWUDWRV H D FDGD GDWD EDVH GH UHDMXVWH
FRQVLGHUDQGRRSUD]RFRQWUDWXDOUHPDQHVFHQWH
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2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
&RQVROLGDGR
   

3DUFHODVIL[DV


















3DVVLYRFLUFXODQWH







3DVVLYRQmRFLUFXODQWH









7RWDO









(P  GHDJRVWR GH D FRQWURODGD (:6(VWDFLRQDPHQWRV 6DOYDGRU6$ FHOHEURX R ,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODUGH&RQWUDWRGH&HVVmRGH8VRGHÈUHDGR&RPSOH[R$HURSRUWXiULRGHFRUUHQWHGDVXEURJDomR
GRFRQWUDWRUHODWLYRDR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGH6DOYDGRUDQWHULRUPHQWHILUPDGRFRPD,QIUDHUR&RPLVVR
RFRQWUDWRGHFRQFHVVmRFHOHEUDGRHPGHMXOKRGHQmRHVWiPDLVHPYLJRUVHQGRVXEVWLWXtGRSHOR
FRQWUDWRDVVLQDGRHPGHDJRVWRGH
2 UHIHULGR FRQWUDWR PDQWpP R PHVPR HVFRSR DQWHULRU GH H[SORUDomRGDiUHDDHURSRUWXiULD H[FHWR SHOD
H[SORUDomRGDDWLYLGDGHGHSXEOLFLGDGHTXHQmRVHUiPDLVH[SORUDGDSHOD&RPSDQKLDFRPSDUFHODVDVHUHP
SDJDVDRQRYRDGPLQLVWUDGRU &RQFHVVLRQiULDGR$HURSRUWRGH6DOYDGRU PHQVXUDGDVPHQVDOPHQWHVREUH
YDORUHVIL[RV H YDULiYHLVPDQWHQGRR PHVPRSUD]RFRQWUDWXDO DWp (PGHGH]HPEUR GH
UHVWDPSDUFHODVDYHQFHU
2VYHQFLPHQWRVGDVSDUFHODVQmRFLUFXODQWHVWrPDVHJXLQWHGLVWULEXLomRSRUDQR


&RQVROLGDGR











D





&RPDVXEURJDomRGRFRQWUDWRHPGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDHIHWXRXUHPHQVXUDomRGRVDOGR
UHJLVWUDGR QD UXEULFD GH REULJDo}HV FRP R SRGHU FRQFHGHQWH QR PRQWDQWH GH 5 FRP
FRQWUDSDUWLGDQRDWLYRLQWDQJtYHOGHGLUHLWRH[SORUDomRGDLQIUDHVWUXWXUDFRQFHGLGDYLGHQRWD
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$PRYLPHQWDomRHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU

6DOGRLQLFLDO
$GLomR
9DULDomRPRQHWiULDVREUHDVREULJDo}HVFRPR
SRGHUFRQFHGHQWH
3DJDPHQWRSULQFLSDOHDWXDOL]DomR






















 





 

 

5HPHQVXUDomR







6DOGRILQDO







&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR
,QGH[DGRU











&RQWUDSUHVWDomRFRPVyFLRV

,3&$





&RQWUDSUHVWDomRFRPVyFLRV

,*30



  











3DVVLYRFLUFXODQWH









3DVVLYRQmRFLUFXODQWH









7RWDO









5HIHUHPVH jV REULJDo}HV SRU DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWRV 7DLV REULJDo}HV WLYHUDP DWXDOL]DomR
FRQIRUPHVHXVLQGLFDGRUHVFRQWUDWXDLV ,3&$,*30 QRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGH
 5HPH 5 HP  RVTXDLVIRUDPDSURSULDGRV QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR QD
FRQWDGHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDQmRUHYHUWHXYDORUHVSHORIDWRGRVYHQGHGRUHVWHUHPDWLQJLGR
DVPHWDVGHSHUIRUPDQFHFRQWUDWXDLV(PRPRQWDQWHUHYHUWLGRIRLGH5HHPIRLGH
5



2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
&RQWURODGRUD


,166H)*76DUHFROKHU
3URYLV}HVWUDEDOKLVWDV

&RQVROLGDGR
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3DUFHODPHQWRILVFDLV

(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXLSDUFHODPHQWRVPXQLFLSDLVHIHGHUDLV
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRTXDGURDEDL[R
&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR

   
3DUFHODPHQWR0XQLFLSDO
33,3$7,3787$;$608/7$
3DUFHODPHQWR)HGHUDO
5)%3*)13LV&RILQVPXOWD
*),3



  

















































&LUFXODQWH

















1mRFLUFXODQWH



















3DUWHVUHODFLRQDGDV

$&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVFRQWURODGDVHPFRQMXQWRFROLJDGDVHDFLRQLVWDVFHOHEUDPHQWUHVLQR
FXUVR QRUPDO GH VHXV QHJyFLRV RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV H FRPHUFLDLV (VWDV RSHUDo}HV LQFOXHP
HVSHFLDOPHQWH D GLVSRQLELOL]DomR GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV SDUD RV HVWDFLRQDPHQWRV QD IRUPD GH
DGLDQWDPHQWRVSDUDDXPHQWRGHFDSLWDOFRQWUDWRGHP~WXRHFRQWDFRUUHQWHFRPDILQDOLGDGHGHFDSLWDO
GHJLURQRUPDOPHQWHSDUDFREHUWXUDSRQWXDOGHIOX[RGHFDL[DFXMDUHJXODUL]DomRQmRH[FHGHGLDV$V
WUDQVDo}HV FRPHUFLDLV UHIHUHPVH EDVLFDPHQWH DR DOXJXHO GH DOJXQV HVWDFLRQDPHQWRV FRP VXDSDUWH
UHODFLRQDGD&DUPR&RXUL
$VRSHUDo}HVHQWUHDVHPSUHVDVUHIHUHQWHVjVFRQWDVDUHFHEHUHjVFRQWDVDSDJDUVmRHIHWXDGDVHP
FRQGLo}HVSDFWXDGDVHQWUHDVSDUWHVHFRPSUHHQGHPRSHUDo}HVSDUDFREHUWXUDGHIOX[RGHFDL[DGLiULR
GDVHPSUHVDVVHPLQFLGrQFLDGHMXURVWDLVFRPRVHJXURVXQLIRUPHVHUDWHLRVDGPLQLVWUDWLYRV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDomRGHFRPSUDHYHQGDGHVHUYLoRVHQWUHDVHPSUHVDV
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$WLYR
&RQWURODGRUD
$WLYRFLUFXODQWH
:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRH6HUYLoRV/WGD
&DSLWDO3DUNLQJ(VWDFLRQDPHQWRV/WGD
5LRSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH*DUDJHQV
/WGD
3ULPHLUD(VWDFLRQDPHQWRV/WGD
6DHSDUW6RFGH$GP(PSH3DUW/WGD
$]HUD3DUNLQJ/WGD
+RUD3DUN6LVWHPD(VWDFLRQDPHQWRV
5RWDWLYRV/WGD
(VWDFLRQDPHQWR&LQHOkQGLD6$
&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR&HQWUR&tYLFR
&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR1RYR&HQWUR
(VWDFLRQDPHQWR(GLItFLR&RPHUFLDO$KHDG
6KRSSLQJ*UDQMD9LDQQD/WGD
6KRSSLQJGD,OKD/WGD
6KRSSLQJ6&30RRFD3OD]D
(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ0RQWH&DUPR
(VWDFLRQDPHQWR+RVSLWDO0DUFHOLQR
&KDPSDJQDW
(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ%D\0DUNHW
&HQWHU
(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ3DUTXH$UDFDM~
(VWDFLRQDPHQWRGR0RJL6KRSSLQJ
(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ%RXUERQ
3RPSpLD
(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ/HEORQ
6KRSSLQJ&DWXDL/RQGULQD
6KRSSLQJ6mR%HUQDUGR3OD]D
6KRSSLQJ0HVWUHÈOYDUR
&RQVyUFLR6KRSSLQJ0HWU{6DQWD&UX]
6KRSSLQJ6&35HFUHLR/WGD
&RQWDVDUHFHEHU±VyFLRV L
2XWURV

&RQVROLGDGR































































































































































































































































































































































































































&RQWURODGRUD
$WLYRQmRFLUFXODQWH
(:6(VWDFLRQDPHQWRV6DOYDGRU6$ LL
:35(PSUHHQGLPHQWR,PRELOLiULR/WGD
:3$3DUN3DUWLFLSDo}HV6$
/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$
2XWURV
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3DVVLYR
&RQWURODGRUD
3DVVLYRFLUFXODQWH
&DSLWDO3DUNLQJ(VWDFLRQDPHQWRV/WGD
5LRSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH*DUDJHQV/WGD
6DHSDUW6RFGH$GP(PSH3DUW/WGD
3ULPHLUD(VWDFLRQDPHQWRV/WGD
+RUD3DUN6LVWHPD(VWDFLRQDPHQWRV5RWDWLYRV
/WGD
0LQDV3DUN$SDUHFLGD(VWDFLRQDPHQWRV/WGD
&RQVyUFLR6KRSSLQJ7DPERUp/WGD
6KRSSLQJ6&3&DSLP'RXUDGR/WGD
6KRSSLQJ&DWXDL0DULQJi/WGD
6KRSSLQJ&DWXDL/RQGULQD/WGD
6KRSSLQJ(VWDomR%+/WGD
6KRSSLQJ(VWDomR&XULWLED/WGD
6KRSSLQJ6&39LODGD6HUUD/WGD
:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRH6HUYLoRV/WGD
/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$
(VWDFLRQDPHQWR&LQHOkQGLD6$
(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ%RXUERQ3RPSpLD
(VWDFLRQDPHQWRGR6KRSSLQJ0RQWH&DUPR
6KRSSLQJ6%&3OD]D/WGD
&RQVyUFLR(VWDFLRQDPHQWR6KRSSLQJ$%&/WGD
2XWURV

&RQVROLGDGR






































































































































































































































































&RQWURODGRUD

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
5LRSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH*DUDJHQV/WGD
$GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO

L
LL

&RQVROLGDGR






9DORUHVLQGHQL]DWyULRVDUHFHEHUGRVVyFLRVDQWHFHVVRUHVGHHPSUHVDVDGTXLULGDVUHODFLRQDGRVDSURFHVVRVMXGLFLDLV
(PMDQHLURGHD&RPSDQKLDOLTXLGRXRVDOGRGHP~WXRHPDEHUWRFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD

)XQGR
$ FRPSDQKLD SRVVXtDIXQGR DEHUWR UHSUHVHQWDGR SHOR%7* 3DFWXDO &'% , ),& ), 5HQGD )L[D &UpGLWR
3ULYDGRTXHpXPIXQGRGHLQYHVWLPHQWRGHUHQGDIL[DVREDJHVWmRDGPLQLVWUDomRHFXVWyGLDGR%DQFR
%7* 3DFWXDO 6$ RV LQYHVWLPHQWRV IRUDP WRWDOPHQWH UHVJDWDGRV HP  GH QRYHPEUR GH  FXMD
UHFHLWD ILQDQFHLUD QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 QD FRQWURODGRUD H
5 QR FRQVROLGDGR (P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXL VDOGR LQYHVWLGR HP
IXQGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$WD[DGHDGPLQLVWUDomRGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR%7*3DFWXDO&'%,),&),5HQGD)L[D&UpGLWR3ULYDGR
p HTXLYDOHQWH D XPD SHUFHQWDJHP DQXDO GH  VREUH R YDORU GR SDWULP{QLR OtTXLGR GR IXQGR
DSURSULDGDGLDULDPHQWHQRYDORUGDTXRWD3DUDR H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR GH GH
GH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHDGHVSHVDFRPHVVDWD[DGHDGPLQLVWUDomRIRLGH5
5H5UHVSHFWLYDPHQWH $VVLP FRPR DV RXWUDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV QRVVDV
RSHUDo}HVFRPRIXQGR%7*3DFWXDO&'%,),&),5HQGD)L[D&UpGLWR3ULYDGRIRLHIHWXDGDHPFRQGLo}HV
SDFWXDGDVHQWUHDVSDUWHV
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$OXJXHOHIXQGRGHFRPpUFLR
$VHJXLUGHPRQVWUDPRVRVYDORUHVSDJRVDWtWXORGHDOXJXHOHIXQGRGHFRPpUFLRGXUDQWHRSHUtRGRILQGR
HPGHGH]HPEURGHH
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR


 

$OXJXpLV







7RWDO







$VVLPFRPRDVRXWUDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQRVVDVRSHUDo}HVFRPDHPSUHVD&DUPR
&RXUL(QJHQKDULDH&RQVWUXo}HV/WGDIRLHIHWXDGDHPFRQGLo}HVSDFWXDGDVHQWUHDVSDUWHV
7UDQVDo}HVFRPSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
2SHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomRFRPSUHHQGHRSUHVLGHQWHHRVGLUHWRUHV
$&RPSDQKLDQmRWHPDSUiWLFDGHFRQFHGHUEHQHItFLRVSyVHPSUHJRGHUHVFLVmRGHFRQWUDWRGHWUDEDOKR
RXRXWURVEHQHItFLRVGHORQJRSUD]RLQFOXLQGRUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
$UHPXQHUDomRSDJDDRSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomRTXHLQFOXLE{QXVGHUHWHQomRGRH[HUFtFLRIRL
GH5HPGHGH]HPEURGH 5HPGHGH]HPEURGHH5HPGH
GH]HPEUR GH   H VmR FRQVLGHUDGRV EHQHItFLRV GH FXUWR SUD]R (P  GH GH]HPEUR GH  D
GHVSHVDUHODFLRQDGDDRSODQRGHDo}HV stock options IRLGH5



3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHVHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]D
FtYHOWUDEDOKLVWDHILVFDO$VSURYLV}HVSDUDDVHYHQWXDLVSHUGDVSURYiYHLVGHFRUUHQWHVGHVWDVDo}HVH
SURFHGLPHQWRVVmRHVWLPDGDVHDWXDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDDPSDUDGDVSHODRSLQLmRGRVDVVHVVRUHV
OHJDLVH[WHUQRV
3DUDDVFRQWLQJrQFLDVWULEXWiULDVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVD&RPSDQKLDUHJLVWURXSURYLV}HVSDUDDVTXDLVp
SURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRVHQYROYHQGREHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHMDQHFHVViULDSDUDOLTXLGDUD
REULJDomR
(P  GH GH]HPEUR GH   H  D &RPSDQKLD PDWLQKD DV VHJXLQWHV SURYLV}HV
FRUUHVSRQGHQWHVDDo}HVMXGLFLDLVHSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVFXMRULVFRGHSHUGDIRLFRQVLGHUDGR
SURYiYHO SDUDFDXVDVWUDEDOKLVWDVSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOHSRVVtYHO FRPRDEDL[RUHVXPLGR
7ULEXWiULD
6DOGRHPGHMDQHLURGH
$GLo}HV
%DL[DV SDJDPHQWR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
7UDQVIHUrQFLDV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH











&RQWURODGRUD
7UDEDOKLVWDV &tYHO
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&RQVROLGDGR
7ULEXWiULD 7UDEDOKLVWDV &tYHO
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$QDWXUH]DGDVSULQFLSDLVFDXVDVSURYLVLRQDGDVSHOD&RPSDQKLDVmR
7UDEDOKLVWDV$&RPSDQKLDHLQYHVWLGDVUHFRQKHFHPVXDSURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVWUDEDOKLVWDVFRP
EDVHQRSHUFHQWXDOPpGLRKLVWyULFRGHSHUGDGRV~OWLPRVDQRVVREUHDPHOKRUHVWLPDWLYDGHYDORUHVVREUH
RVSURFHVVRVHPDEHUWR2VSURFHVVRVHVWmRUHODFLRQDGRVFRPKRUDH[WUDVYHUEDVUHVFLVyULDVHQWUHRXWURV
&tYHLV$SULQFLSDOFDXVDFtYHOFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOQRPRQWDQWHGH5WUDWDVHGH
H[HFXomRSRUWtWXORH[WUDMXGLFLDOSURSRVWRSHOD,QIUDHURHPGHMXOKRGHFRPRREMHWLYRGHFREUDU
YDORUHVUHODWLYRVDRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHH[SORUDomRGRHVWDFLRQDPHQWRQR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGR
5LRGH-DQHLUR±*DOHmR$PHVPDFDXVDSRVVXLGHVPHPEUDPHQWRGHSHUGDSRVVtYHO
5LVFRVSRVVtYHLV
$&RPSDQKLDH VXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHV HPDo}HVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DFtYHOHILVFDOTXHQmRHVWmR
SURYLVLRQDGRV SRLV HQYROYHP ULVFR GH SHUGD FODVVLILFDGR SHOD &RPSDQKLD H SRU VHXV DVVHVVRUHV OHJDLV
H[WHUQRVFRPRSRVVtYHO1R&RQVROLGDGRDVFRQWLQJrQFLDVSDVVLYDVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHO
HVWmRDVVLPUHSUHVHQWDGDV

3URFHVVRVFtYHLV



3URFHVVRVILVFDLV




3URFHVVRVFtYHLV$SULQFLSDOFDXVDFtYHOFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHOQRPRQWDQWHGH5
WUDWDVHGHH[HFXomRSRUWtWXORH[WUDMXGLFLDOSURSRVWRSHOD,QIUDHURHPGHMXOKRGHFRPRREMHWLYR
GH FREUDU YDORUHV UHODWLYRV DR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR GH H[SORUDomR GR HVWDFLRQDPHQWR QR $HURSRUWR
,QWHUQDFLRQDOGR5LRGH-DQHLUR±*DOHmR
3URFHVVRVILVFDLV$VSULQFLSDLVFDXVDVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHOVmRL WUDWDVHGHH[HFXomR
ILVFDOSURSRVWDSHOR0XQLFtSLRGH6DQWR$QGUpFRPREMHWLYRGHFREUDUYDORUHVVXSRVWDPHQWHGHYLGRVDWtWXOR
GH ,PSRVWR 6REUH 6HUYLoR ,66  QR SHUtRGR GH DJRVWR D MXQKR QR PRQWDQWH GH 5 LL
FDQFHODPHQWRGH,378GRSHUtRGRGHDQR$HURSRUWR6DQWRV'XPRQWQRPRQWDQWHGH5
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'HSyVLWRVMXGLFLDLV
$&RPSDQKLDHVWiFRQWHVWDQGRRSDJDPHQWRGHFHUWRVLPSRVWRVFRQWULEXLo}HVHREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVH
HIHWXRX GHSyVLWRVSDUD UHFXUVRV YLQFXODGRV GH PRQWDQWHVHTXLYDOHQWHVSHQGHQWHV GDV GHFLV}HV OHJDLV
ILQDLV
&RQWURODGRUD
7UDEDOKLVWDV

7ULEXWiULD
6DOGRHPGHMDQHLURGH
$GLo}HV GHSyVLWRV
'HVIHFKRGHVIDYRUiYHO
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

'HVIHFKRIDYRUiYHO
$WXDOL]DomRPRQHWiULD
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

'HVIHFKRIDYRUiYHO
6DOGRHPGHGH]HPEURGH



&RQVROLGDGR
7UDEDOKLVWDV

7ULEXWiULD

&tYHO

7RWDO































































































































































$GLo}HV GHSyVLWRV
'HVIHFKRGHVIDYRUiYHO

7RWDO



$GLo}HV GHSyVLWRV
'HVIHFKRGHVIDYRUiYHO

&tYHO













































,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRV

$FRQFLOLDomRHQWUHDGHVSHVDWULEXWiULDHRUHVXOWDGRGDPXOWLSOLFDomRGROXFURFRQWiELOSHODDOtTXRWDILVFDO
QRVSHUtRGRVILQGRVHPSHUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
&RQWURODGRUD

3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomR
VRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSHODDOtTXRWD
ILVFDOQRPLQDO






&RQVROLGDGR


UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR



















UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR









Diferenças permanentes:
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
,PSDFWRILVFDOJHUDGRSHODV6&3 V
2XWUDVGLIHUHQoDVSHUPDQHQWHV
Diferenças temporárias:
'LIHULGRQmRFRQVWLWXtGRVREUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV
H[HUFtFLRVDQWHULRUHV
3UHMXt]RILVFDOQmRUHFRQKHFLGRQRSHUtRGR
5HYHUVmR SURYLVmRSDUDUHDOL]DomRGRGLIHULGR




























































'HVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO













&RUUHQWH









'LIHULGR
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
(PGHGH]HPEURGHRVSUHMXt]RVILVFDLVHDEDVHGHFiOFXORQHJDWLYDGDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUH
ROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLD FRQWURODGRUD WRWDOL]DYDPDSUR[LPDGDPHQWH5 5HP
GHGH]HPEURGHH5HPGHGH]HPEURGH HRPRQWDQWHGRVSUHMXt]RVILVFDLVHD
EDVH GH FiOFXOR QHJDWLYD GD FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R OXFUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD FRQVROLGDGR
WRWDOL]DYDPDSUR[LPDGDPHQWH5 5HPGHGH]HPEURGHH5HPGH
GH]HPEUR GH   $ &RPSDQKLD QmR UHFRQKHFHX R SRWHQFLDO FUpGLWR WULEXWiULR GH LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVHPIXQomRGHQmRDWHQGHUWRGDVDVSUHPLVVDVSDUDUHFRQKHFLPHQWRGHFUpGLWRV
ILVFDLVGLIHULGRVWDLVFRPRKLVWyULFRGHUHQWDELOLGDGHHQmRVHHQFRQWUDUHPIDVHSUpRSHUDFLRQDOFRQIRUPH
UHTXHULGRSHODLQVWUXomR&90Q
1RH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDXWLOL]RX5GHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVREUH
RSUHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYDQRSDJDPHQWRGHSDUWHGRSDUFHODPHQWRILVFDOUHDOL]DGR



3DWULP{QLROtTXLGR

6HJXQGRHVWDEHOHFLGRQR(VWDWXWR6RFLDOD&RPSDQKLDHVWiDXWRUL]DGDDDXPHQWDUVHXFDSLWDOVRFLDODWpR
OLPLWHGH WUH]HQWRVPLOK}HV   GRLVELOK}HVHFHPPLOK}HV DSyVDFRQYHUVmRH
GHVGREUDPHQWR GHDo}HVDSURYDGRHP GHIHYHUHLURGH  FRQIRUPH QRWD  GH Do}HV RUGLQiULDV
VHQGRRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRyUJmRFRPSHWHQWHSDUDGHOLEHUDUVREUHRDXPHQWRHDFRQVHTXHQWH
HPLVVmRGHQRYDVDo}HVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGR
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRFRPD Equity International
³(,´  SRU PHLR GR IXQGR 5LYHUVLGH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV GR TXDO IRL DFRUGDGR D
UHDOL]DomR GH XP LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD PHGLDQWH D FULDomR H VXEVFULomR GH  Do}HV
SUHIHUHQFLDLV UHVJDWiYHLV  GH Do}HV RUGLQiULDV DSyV FRQYHUVmR H GHVGREUDPHQWR GH Do}HV
FRQIRUPH1RWD QRYDORUGH5 ³,QYHVWLPHQWR,QLFLDO´ WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
(P GH GH]HPEUR GHSRU PHLR GRIXQGR 5LYHUVLGH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HVIRL
UHDOL]DGR R VHJXQGR LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD PHGLDQWH D FULDomR H VXEVFULomR GH  Do}HV
SUHIHUHQFLDLV UHVJDWiYHLV  GH Do}HV RUGLQiULDV DSyV FRQYHUVmR H GHVGREUDPHQWR GH Do}HV
FRQIRUPH1RWD QRYDORUGH5WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
%DVHDGR QDV ,$6  H ,)56  R DFRUGR GH LQYHVWLPHQWR p FODVVLILFDGR FRPR XP SDVVLYR ILQDQFHLUR
FRQYHUVtYHOHPDo}HVSUHIHUHQFLDLV ³RSomR´ FRPGHULYDWLYRHPEXWLGR
&RP EDVH QRDFRUGRGH LQYHVWLPHQWR FHOHEUDGRHP GH VHWHPEUR GH  DV DVVHPEOHLDV JHUDLV GH
DFLRQLVWDVUHDOL]DGDVHPGHVHWHPEURGH HGHGH]HPEUR GHGHOLEHUDUDPDHPLVVmRGH
Do}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVDV TXDLVIRUDPVXEVFULWDV SHORLQYHVWLGRU2LQYHVWLGRUWLQKDD RSomR GH
H[LJLURUHVJDWHGHVXDVDo}HVSHOD&RPSDQKLDDWpGHPDUoRGH
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(PGHQRYHPEURGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXDDOWHUDomRGDV
FRQGLo}HVGHUHVJDWHHGHFRQYHUVmRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLV(PGHFRUUrQFLDGHWDODSURYDomR
RLQYHVWLPHQWRDSURYDGRSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGH
GHL[RXGHVHUFRQVLGHUDGRXPSDVVLYRILQDQFHLURHRSomRHIRLDWXDOL]DGRSDUDRSDWULP{QLROtTXLGRGD
&RPSDQKLD QR PRQWDQWH WRWDO GH 5 REHGHFHQGR D VHJXLQWH GLVWULEXLomR L  5
FRUUHVSRQGHQWHV D  GR LQYHVWLPHQWR LQLFLDO IRUDP FRQYHUWLGRV HP FDSLWDO VRFLDO LL  5
FRUUHVSRQGHQWHVDGRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOIRUDPFRQYHUWLGRVHPUHVHUYDGHFDSLWDOH LLL 5
GHFRUUHQWHVGRUHQGLPHQWREDVHDGRQR,3&$DFUHVFLGRVGHPDUJHPSHUFHQWXDOPHQVDOFDOFXODGDFRPEDVH
HP  DR DQR D SDUWLU GD GDWD GD DVVLQDWXUD GR DFRUGR GH LQYHVWLPHQWR DWp D GDWD GH UHDOL]DomR GD
FRQYHUVmRHOtTXLGRVGRVDOGRDDSURSULDUFRPRVJDVWRVQDHPLVVmRGDVDo}HVFRQYHUWLGRVHPUHVHUYDGH
iJLR
(P  GH GH]HPEUR GH   H  R FDSLWDO VRFLDO WRWDOPHQWH VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR p GH
5$TXDQWLGDGHGHDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOFRQWHPSODDFRQYHUVmRH
GHVGREUDPHQWRGDVDo}HVUHDOL]DGRHPGHIHYHUHLURGHFRQIRUPH 1RWDHHVWiUHSUHVHQWDGD
FRQIRUPHDEDL[R

$FLRQLVWDV
)XQGRGHLQYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0DUDQHOOR0XOWLHVWUDWpJLFR
),3%UDVLOGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
76(0),,,%UD]LO6DUO
76(0),9%UD]LO6DUO
5LYHUVLGH),3
2XWURV

4XDGURDFLRQiULR$OOSDUNGHGH]HPEURGH
H
7RWDOGHDo}HV
6XEVFULWDV
,QWHJUDOL]DGDV 3DUWLFLSDomR





















4XDGURDFLRQiULR$OOSDUN±GHGH]HPEURGH

7RWDOGHDo}HV
6XEVFULWDV
,QWHJUDOL]DGDV

$FLRQLVWDV
)XQGRGHLQYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0DUDQHOOR0XOWLHVWUDWpJLFR
),3%UDVLOGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
76(0),,,%UD]LO6DUO
76(0),9%UD]LO6DUO
5LYHUVLGH),3
2XWURV
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5HVHUYDGHFDSLWDO
5HIHUHPVHDFRQWUDSDUWLGDGDVGHVSHVDVGRSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVFRQIRUPH1RWDUHVHUYD
GHiJLRHUHVHUYDGHFDSLWDOSDUDLQYHVWLPHQWRVIXWXURV
'LYLGHQGRV
2 HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD GHWHUPLQD TXH RV DFLRQLVWDV WrP GLUHLWR D XP GLYLGHQGR DQXDO QmR
FXPXODWLYRHPPRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHDGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRFDOFXODGRQRVWHUPRVGR$UWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
2VDOGRUHPDQHVFHQWHGROXFUROtTXLGRDSyVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVHDGHVWLQDomRSUHYLVWDGHGLYLGHQGRV
VHUiGHVWLQDGRSDUDDUHVHUYDGHFDSLWDOTXHQmRH[FHGHUiDGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD$SyV
R VDOGR GD UHVHUYD HVSHFLDO GH OXFURV DWLQJLU R VHX OLPLWH D GHVWLQDomRGR UHVXOWDGR UHPDQHVFHQWH VHUi
GHWHUPLQDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV
$&RPSDQKLDQmRGLVWULEXLXGLYLGHQGRVQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH$
FRQWURODGD&LQHOkQGLDGLVWULEXLXGLYLGHQGRVSDUDDFRQWURODGRUDGH5HPH5HP



5HFHLWDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR






















































































5HFHLWD
([SORUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRV
3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHDGPLQLVWUDomR
([SORUDomRGH=RQD$]XO
$OXJXHOGHHVSDoRV
5HFHLWDFRPRDJHQWH
5HFHLWDVFRPSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHYHQWRV
5HFHLWDVGH remarketing



































3,6H













&2),16H













,66D





































2XWUDVUHFHLWDVFRPSUHVWDomRGHVHUYLoRV
'HGXo}HV

2XWUDVGHGXo}HV
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&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D



)ROKDGHSDJDPHQWRH
HQFDUJRV
$OXJXpLV
6HUYLoRV GH SHVVRDV ItVLFDV H
MXUtGLFDV
*HUDLV
8WLOLGDGHV
0DQXWHQomR
6HJXURV
'HSUHFLDomR±GLUHLWRGHXVR±
DGPLQLVWUDWLYDV L
'HSUHFLDomR±GLUHLWRGHXVR±
RSHUDo}HV L
'HSUHFLDomR
5HYHUVmR FRQWDV D SDJDU SRU
DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWR
1RWD
*DQKR QD SHUGD GH FRQWUROH
1RWD
2XWURVFXVWRVHGHVSHVDV
7RWDO
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSH
UDFLRQDLVOtTXLGDV
7RWDO

L
LL



&RQWURODGRUD




5HDSUHVHQWDGR

5HDSUHVHQWDGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

&RQVROLGDGR






5HDSUHVHQWDGR

5HDSUHVHQWDGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 


 





 



 

 


 

$ GHSUHFLDomR ± GLUHLWR GH XVR DGPLQLVWUDWLYDV HVWi OtTXLGD GR FUpGLWR GH 3,6 H &2),16 VREUH DUUHQGDPHQWR GRV
FRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVQRVPRQWDQWHVGH5HP 5HPH5HPQDFRQWURODGRUDH
5HP5HPH5HPFRQVROLGDGR
$GHSUHFLDomR±GLUHLWRGHXVRRSHUDo}HVHVWiOtTXLGDGRFUpGLWRGH3,6H&2),16VREUHDUUHQGDPHQWRGRVFRQWUDWRV
RSHUDFLRQDLVQRVPRQWDQWHVGH5HP5HPH5HPQDFRQWURODGRUDH5
HP5HPH5HPQRFRQVROLGDGR

5HVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
&RQWURODGRUD

-XURVVREUHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
'HVFRQWRVREWLGRV
-XURVDWLYRV
9DULDomRPRQHWiULD
9DULDomRFDPELDO
$MXVWHDYDORUMXVWRGRSwap
$MXVWHDYDORUMXVWRGDVRSo}HV
-XURVVREUHP~WXRV

&RQVROLGDGR
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'HVSHVDVILQDQFHLUDV
&RQWURODGRUD


-XURV
-XURV(TXLW\,QWHUQDWLRQDO
-XURVGHREULJDo}HVFRPRSRGHU
FRQFHGHQWH
,2)
$MXVWHDYDORUMXVWRGR6ZDS
$MXVWHDYDORUMXVWRGDVRSo}HV
&RPLVV}HV
-XURVVREUHDUUHQGDPHQWR L
9DULDomRFDPELDO
7DULIDVEDQFiULDV
2XWUDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV






UHDSUHVHQWDGR




















&RQVROLGDGR


UHDSUHVHQWDGR





L






UHDSUHVHQWDGR

UHDSUHVHQWDGR











































































-XURVVREUHDUUHQGDPHQWRHVWmROtTXLGRVGRFUpGLWRGH3,6H&2),16VREUHDUUHQGDPHQWRQRVPRQWDQWHVGH5
HP5HPH5QDFRQWURODGRUDH5HP5HPH5HP
QRFRQVROLGDGR

5HVXOWDGRSRUDomR

2 UHVXOWDGR EiVLFR H GLOXtGR SRU DomR p FDOFXODGR DWUDYpV GD GLYLVmR GR UHVXOWDGR OtTXLGR DWULEXtGR DRV
GHWHQWRUHV GH Do}HV RUGLQiULDV GD &RPSDQKLD SHOD TXDQWLGDGH PpGLD SRQGHUDGD GH Do}HV RUGLQiULDV
GLVSRQtYHLVGXUDQWHRH[HUFtFLR
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD RV GDGRV GH UHVXOWDGR H Do}HV XWLOL]DGRV QR FiOFXOR GRV UHVXOWDGRV EiVLFR H
GLOXtGRSRUDomRMiFRQVLGHUDQGRRVHIHLWRVGHFRQYHUVmRHGHVGREUDPHQWRGHDo}HVFRQIRUPHDSURYDGR
HPGHIHYHUHLURGHFRQIRUPH1RWD
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR


1XPHUDGRUEiVLFR
5HVXOWDGROtTXLGRGRH[HUFtFLRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV







 UHDSUHVHQWDGR

 UHDSUHVHQWDGR





'HQRPLQDGRUEiVLFR
0pGLDSRQGHUDGDGRQ~PHURGHDo}HVRUGLQiULDV
2So}HVGHDo}HV 1RWD HPPLOKDUHV










0pGLDSRQGHUDGDGLOXtGDGRQ~PHURGHDo}HV







5HVXOWDGREiVLFRHGLOXtGRSRUDomR







(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXHIHLWRDQWLGLOXWLYRUHODFLRQDGRD L
RSo}HVGRVSURJUDPDVGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVFRPHIHLWRGH5HP5
HPH5HP
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,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR

2VVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRUHSRUWDGRVGHIRUPDFRQVLVWHQWHFRPRVUHODWyULRVLQWHUQRVIRUQHFLGRVDR
SULQFLSDO WRPDGRU GHGHFLV}HV RSHUDFLRQDLVSDUDILQVGH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GH FDGD VHJPHQWR H
DORFDomRGHUHFXUVRV
8P VHJPHQWR RSHUDFLRQDO p GHILQLGR FRPR XP FRPSRQHQWHGH XPD &RPSDQKLD TXHDWXD HPDWLYLGDGHV
FRPHUFLDLV D SDUWLU GDV TXDLV SRGH JHUDU UHFHLWD H LQFRUUHU HP GHVSHVDV &DGD VHJPHQWR RSHUDFLRQDO p
GLUHWDPHQWH UHVSRQViYHO SHODV UHFHLWDV H GHVSHVDV UHODFLRQDGDV jV VXDV RSHUDo}HV  2V SULQFLSDLV
WRPDGRUHV GH GHFLV}HV RSHUDFLRQDLV DYDOLDP R GHVHPSHQKR GH FDGD VHJPHQWR RSHUDFLRQDO XVDQGR
LQIRUPDo}HVVREUHVXDUHFHLWDHPDUJHPGHFRQWULEXLomRHQmRDYDOLDDVRSHUDo}HVXVDQGRLQIRUPDo}HV
GHDWLYRVHSDVVLYRV
1mR Ki WUDQVDo}HVHQWUH RV VHJPHQWRV H D &RPSDQKLD QmR DORFD GHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV UHFHLWDV H
GHVSHVDVILQDQFHLUDVHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDUDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
2V VHJPHQWRV VmR UHSRUWDGRV LQWHUQDPHQWH FRPR DOXJDGDV H DGPLQLVWUDGDV Leased and Managed
Locations RSHUDo}HVSUySULDV Owned Locations FRQFHVV}HVS~EOLFDV Concessions – On e Off-Street 
FRQWUDWRVSULYDGRVGHORQJRSUD]R Long-term Contracts HRXWURV Others 9DOHUHVVDOWDUTXHHVVHPRGHOR
VRIUHDOWHUDo}HVDRORQJRGRWHPSRGHSHQGHQGRGHFRPRDDGPLQLVWUDomRYrRVQHJyFLRVHQRFDVRGH
XPDPXGDQoDPHWRGROyJLFDRVSHUtRGRVDQWHULRUHVVHUmRUHFODVVLILFDGRVSDUDILQVGHFRPSDUDELOLGDGH$
&RPSDQKLDQmRDYDOLDRGHVHPSHQKRGRVVHJPHQWRVFRQVLGHUDQGRRVVDOGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVEHP
FRPRGHUHJL}HVJHRJUiILFDV
x $OXJDGDV H DGPLQLVWUDGDV Leased and Managed Locations  HQJORED FRQWUDWRV ILUPDGRV FRP D
LQLFLDWLYDSULYDGDRQGHKiRSHUDo}HVGDViUHDVGHHVWDFLRQDPHQWRQRVPDLVGLYHUVRVVHJPHQWRV
FRPR HGLItFLRV FRPHUFLDLV VKRSSLQJV KRVSLWDLV LQVWLWXLo}HV GH HQVLQR EDQFRV H WHUUHQRV 2V
FRQWUDWRVSRGHPVHUGHORFDomR DOXJXHOIL[RYDULiYHORXFRPELQDomRGHDPERV HDGPLQLVWUDomR
WD[DIL[DRXYDULiYHO 
x 2SHUDo}HVSUySULDV Owned Locations FRQVLVWHPHPFRQWUDWRVGHDTXLVLomRGHDWLYRVLPRELOLiULRV
JDUDJHQVRXYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRV FRPRXQLGDGHDXW{QRPDGRHPSUHHQGLPHQWRHPTXHVH
VLWXD
x &RQFHVV}HV S~EOLFDV Off-Street HQJORED FRQWUDWRV FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD FRQTXLVWDGRV
DWUDYpV GH SURFHVVRV OLFLWDWyULR H SRGHP WHU SHUILO GH LQIUDHVWUXWXUD GHPDQGDQGR YROXPHV
H[SUHVVLYRV GH LQYHVWLPHQWRV 6mR FRQWUDWRV TXH VH VLWXDP IRUD GDV YLDV S~EOLFDV LQFOXLQGR
SULQFLSDOPHQWHDHURSRUWRVHJDUDJHQVVXEWHUUkQHDV
x &RQFHVV}HV S~EOLFDV On-Street VmR FRQWUDWRV GH JHVWmR GH HVWDFLRQDPHQWRV URWDWLYRV HP YLDV
S~EOLFDV ILUPDGRV FRP DV SUHIHLWXUDV PXQLFLSDLV TXH FRQFHGHP R GLUHLWR GH H[SORUDomR $
FRQWUDSDUWLGDLQFOXLLQYHVWLPHQWRVHPSDUTXtPHWURVLQIUDHVWUXWXUDVLQDOL]DomRHRXWRUJDVLQLFLDLVQRV
PXQLFtSLRVGH$PHULFDQD$UDUDTXDUD%HOR+RUL]RQWH,WDMDt,WDWLED-DFDUHt-DUDJXiGR6XO-XL]GH
)RUD/LPHLUD0DXi0RJLGDV&UX]HV3LQGDPRQKDQJDED3LUDFLFDED5LR&ODUR6DOYDGRU6DQWD
%iUEDUDG¶2HVWHV6DQWR$QGUp6mR%HUQDUGRGR&DPSR6mR&DUORV6mR-RmRGD%RD9LVWD6mR
3DXOR7DXEDWpH9LOD9HOKD
x &RQWUDWRVSULYDGRVGHORQJRSUD]R Long-term Contracts HQJOREDFRQWUDWRVILUPDGRVFRPDLQLFLDWLYD
SULYDGD H TXH GHPDQGDP LQYHVWLPHQWRV HP LQIUDHVWUXWXUD HRX XPD RXWRUJD LQLFLDO 'HVWDFDPVH
RSHUDo}HVGHHVWDFLRQDPHQWRQRVVHJPHQWRVGHHGLItFLRVFRPHUFLDLVDHURSRUWRVLQVWLWXLo}HVGH
HQVLQRGHQWUHRXWURV
x 2XWURV Others FRQVLVWH HPUHFHLWDVDFHVVyULDVTXHQmRVmRHVSHFLILFDPHQWH LGHQWLILFiYHLVSDUD
XP VHJPHQWR RSHUDFLRQDO WDLV FRPR RSHUDomR GD LQYHVWLGD QD /RRS UHFHLWDV GH IUDQTXLDV H
RSHUDo}HVHVSHFtILFDVFRQVLGHUDGDVFRPRH[WUDRUGLQiULDV
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'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
OtTXLGDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HVXOWDGRDQWHVGDGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomR

ϵϬ

,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO
FRUUHQWH E
,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO
GLIHULGR
/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR














5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
3UHMXt]R DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H GD
FRQWULEXLomRVRFLDO





































'HSUHFLDomR FXVWRGRVVHUYLoRV
SUHVDGRV
$PRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLV





1RWD 

5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR F

$OXJDGDVH
DGPLQLVWUDGDV









































































&RQWUDWRVGH
ORQJRSUD]R

















































&RQVROLGDGR

















































2SHUDo}HVSUySULDV

























(PGHGH]HPEURGHHDVLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOHVWmRDVVLPDSUHVHQWDGDV
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&RQFHVV}HV
2IIVWUHHW
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'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
OtTXLGDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HVXOWDGRDQWHVGDGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomR




























































2XWURV



























































































1mRDORFDGR













































































7RWDO
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ϵϭ

D  $DGPLQLVWUDomRPRQLWRUDVHSDUDGDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGDVXQLGDGHVGHQHJyFLRVSDUDWRPDUGHFLV}HVVREUHDORFDomRGHUHFXUVRVHDYDOLDUGHVHPSHQKR2GHVHPSHQKRGRV
VHJPHQWRVpDYDOLDGRFRPEDVHQDUHFHLWDHQDPDUJHPGHFRQWULEXLomR$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHRVLPSRVWRVVREUHROXFURVmRDGPLQLVWUDGRV
VRERkPELWRGD&RPSDQKLDQmRVmRDORFDGRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
E  $DORFDomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVRPHQWHSDUDHPSUHVDVTXHSRVVXHPDSHQDVXPVHJPHQWR
F  /XFUREUXWRGRVVHJPHQWRVUHFRQFLOLDFRPDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRVH[HUFtFLRVUHGX]LQGRDOLQKDGHGHSUHFLDomRGRVFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO
FRUUHQWH E
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR
/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR






5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
































&RQFHVV}HV
2QVWUHHW


'HSUHFLDomR FXVWRGRVVHUYLoRV
SUHVWDGRV
$PRUWL]DomR





5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR F



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ

ůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘

295

ϵϮ

$GLo}HV
&DSLWDOLQYHVWLGRHP
LPRELOL]DGR
&DSLWDOLQYHVWLGRHP
LQWDQJtYHO
7RWDOGRFDSLWDOLQYHVWLGR

'LUHLWRGHXVR
&XVWRGHGLUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomRGRGLUHLWR
GHXVR

,QWDQJtYHO
ÈJLR
'HPDLVLQWDQJtYHLV
&XVWRGHDTXLVLomR
$PRUWL]DomR

,PRELOL]DGR
&XVWRGHDTXLVLomR
'HSUHFLDomR































































UHDSUHVHQWDGR


UHDSUHVHQWDGR















1RWD
V

$OXJDGDVH$GPLQLVWUDGDV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ
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UHDSUHVHQWDGR

























UHDSUHVHQWDGR

























&RQVROLGDGR



&RQWUDWRVGHORQJRSUD]R























UHDSUHVHQWDGR



























UHDSUHVHQWDGR

2SHUDo}HVSUySULDV















































UHDSUHVHQWDGR



&RQFHVV}HV2IIVWUHHW























UHDSUHVHQWDGR
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ϵϯ

$GLo}HV
&DSLWDOLQYHVWLGRHP
LPRELOL]DGR
&DSLWDOLQYHVWLGRHP
LQWDQJtYHO
7RWDOGRFDSLWDOLQYHVWLGR

'LUHLWRGHXVR
&XVWRGHGLUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomRGRGLUHLWR
GHXVR

,QWDQJtYHO
ÈJLR
'HPDLVLQWDQJtYHLV
&XVWRGHDTXLVLomR
$PRUWL]DomR

,PRELOL]DGR
&XVWRGHDTXLVLomR
'HSUHFLDomR
















































UHDSUHVHQWDGR
























UHDSUHVHQWDGR

&RQFHVV}HV2QVWUHHW







EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ

ůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘

























2XWURV
























UHDSUHVHQWDGR
























UHDSUHVHQWDGR

























1mRDORFDGR
























UHDSUHVHQWDGR
























UHDSUHVHQWDGR

























7RWDO
























UHDSUHVHQWDGR
























UHDSUHVHQWDGR
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,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFRILQDQFHLUR

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDSUHVHQWDGRVSHOD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHHVmR
SULQFLSDOPHQWHRVVHJXLQWHV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2 FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D VmR FRPSRVWRV EDVLFDPHQWH SRU RSHUDo}HV HP &'% &HUWLILFDGR GH
'HSyVLWR %DQFiULR  7tWXORV GH &DSLWDOL]DomR 3RXSDQoD  H )XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR RV TXDLV VmR
DWXDOL]DGDVSRUSHUFHQWXDLVGDYDULDomRGR&',
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHVWmRVXMHLWRVjVWD[DVGHVFULWDVQD1RWD
'HErQWXUHV
$VGHErQWXUHVHVWmR VXMHLWDVjYDULDomRGR&',  DFUHVFLGDVGHXPSHUFHQWXDOPpGLRGHDR
DQRFRQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVVXMHLWRVjVWD[DVGHVFULWDVQD1RWD
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
$VFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVHVWmRLQGH[DGDVDR,3&$VHQGRDWXDOL]DGDVQRGHFRUUHU
GRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWD
5LVFRGHFUpGLWR
$RSHUDomREiVLFDGD&RPSDQKLDpDSUHVWDomRGHVHUYLoRVTXHVmROLTXLGDGDVHPGLQKHLURRXSRUPHLR
GRVSULQFLSDLVFDUW}HVGHFUpGLWRHGpELWRVH[LVWHQWHVQRPHUFDGR$&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHRULVFRGH
FUpGLWRpEDL[R
5LVFRGHPHUFDGR
2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLUR
IOXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRVSUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRHQJOREDPGRLVWLSRVGHULVFR L
ULVFR GH WD[D GH MXURV H LL  ULVFR FDPELDO $V REULJDo}HV VXMHLWDV D WD[DV GH MXURV YDULiYHLV GHL[DP D
&RPSDQKLD H[SRVWD DR ULVFR GH PXGDQoD QDV WD[DV GH MXURV GH PHUFDGR (VVDV REULJDo}HV H VHXV
LQGH[DGRUHVHVWmRGHVFULWRVQRTXDGURDEDL[R

ϵϰ
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&RQWURODGRUD
1RW
D

,QGH[DGRU




&RQVROLGDGR






UHDSUHVHQWDG
R





UHDSUHVHQWDG
R



&HUWLILFDGRGHGHSyVLWREDQFiULR



&',



UHDSUHVHQWDG
R




UHDSUHVHQWDG
R


)XQGRGHLQYHVWLPHQWRDEHUWR



&',











,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV



&',



























$WLYRVILQDQFHLURV

3DVVLYRVILQDQFHLURV
&DSLWDOGHJLUR



&',











&DSLWDOGHJLUR6ZDS



'yODU L













'HErQWXUHV



&',













,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV



























2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGH
LQYHVWLPHQWR



&',
,3&$,*30
,13&
,3&$



3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR





,3&$,*30



































L $SHVDUGRHPSUpVWLPRVHUGHQRPLQDGRHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVD&RPSDQKLDFRQWUDWRXXP swapSDUDFRQYHUWHUDGtYLGDHP&',9LGHQRWD


5LVFRGHFkPELR
2ULVFRGHFkPELRHRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLUR
IOXWXHGHYLGRDYDULDomRQDVWD[DVGHFkPELR$([SRVLomRGD&RPSDQKLDDRULVFRGHYDULDomRQDVWD[DV
GH FkPELR UHIHUHVH SULQFLSDOPHQWH D HPSUpVWLPR GH FDSLWDO GH JLUR $ &RPSDQKLD PDQWpP FRQWUDWR
GHVZDSSDUDFRQYHUWHUDGtYLGDHP&',
5LVFRGHOLTXLGH]
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDFRQWLQXDPHQWHDVQHFHVVLGDGHVGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDSDUD
DVVHJXUDUTXHVHWHQKDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HYLGRDGLQkPLFDGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRREMHWLYRGD
7HVRXUDULDpPDQWHURVDOGRHQWUHDFRQWLQXLGDGHGRVUHFXUVRVHDIOH[LELOLGDGHDWUDYpVGH&DSLWDOGH*LUR
$OpPGLVVRD7HVRXUDULDPRQLWRUDRQtYHOGHOLTXLGH]FRQVROLGDGRFRQVLGHUDQGRRIOX[RGHFDL[DHVSHUDGR
HPFRQWUDSDUWLGDjVOLQKDVGHFUpGLWRQmRXWLOL]DGDV
$WDEHODDVHJXLUGHPRQVWUDRVULVFRVGHOLTXLGH]GRVSULQFLSDLVSDVVLYRVILQDQFHLURVSRUIDL[DGHYHQFLPHQWR
HUHIOHWHPRIOX[RILQDQFHLURQmRGHVFRQWDGRGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHH
&RQWURODGRUD
(PGHGH]HPEURGH

(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
)RUQHFHGRUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
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7RWDO
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6DOGRFRQWiELO

DPHVHV
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!GHDQRV

7RWDO
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)RUQHFHGRUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH

&RQWURODGRUD
(PGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR

2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH



&RQVROLGDGR
7RWDO

7RWDO











































*HVWmRGHFDSLWDO
2REMHWLYRGD&RPSDQKLDHPUHODomRDJHVWmRGHFDSLWDOpDPDQXWHQomRGDFDSDFLGDGHGHLQYHVWLPHQWR
SHUPLWLQGRYLDELOL]DUVHXSURFHVVRGHFUHVFLPHQWRHRIHUHFHUUHWRUQRDRVVHXVLQYHVWLGRUHV
'HVVDIRUPDRtQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDpRUHVXOWDGRGDGLYLVmRGDGtYLGDOtTXLGDSHORSDWULP{QLR
OtTXLGR $ GtYLGD OtTXLGD UHVXOWD QD VRPDWyULD GRV HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV GHErQWXUHV H OHDVLQJ H
SDVVLYR ILQDQFHLUR FRQYHUVtYHO HP Do}HV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  VXEWUDtGR GR WRWDO GH FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDPRVDEDL[RDVEDVHVSDUDRVtQGLFHVHPGHGH]HPEURGHH
&RQWURODGRUD
1RWD





&RQVROLGDGR








(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV













/HDVLQJ FLUFXODQWH















3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
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3DVVLYRILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HV QmRFLUFXODQWH



























,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV QmRFLUFXODQWH



3DUFHODPHQWRVILVFDLV















&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV















 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



'tYLGDOtTXLGD
3DWULP{QLROtTXLGR







































FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH

1mRKRXYHDOWHUDo}HVQRVREMHWLYRVSROtWLFDVHSURFHVVRVGHJHVWmRGHFDSLWDOQRGHFRUUHUGRVSHUtRGRV
DSUHVHQWDGRV
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
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$ DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH SDUD FDGD WLSR GH PHUFDGR FRQVLGHUDGR UHOHYDQWH SHOD $GPLQLVWUDomR HVWi
DSUHVHQWDGDQDWDEHODDEDL[R
3DUDRFHQiULRSURYiYHOVHJXQGRDYDOLDomRHIHWXDGDSHOD$GPLQLVWUDomRIRLFRQVLGHUDGRXPKRUL]RQWHGH
XP DQR $GLFLRQDOPHQWH GRLV RXWURV FHQiULRV $  H %  VmR GHPRQVWUDGRV $ &RPSDQKLD DVVXPH XP
DXPHQWRGH FHQiULR$ HGH FHQiULR%FHQiULRGHVLWXDomRH[WUHPD QDSURMHomRGHPHUFDGR
SDUDDWD[DGR&',GRFHQiULRSURYiYHO
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L $SHVDUGRHPSUpVWLPRVHUGHQRPLQDGRHP86D&RPSDQKLDFRQWUDWRXXP swapSDUDFRQYHUWHUDGtYLGDHP&',9LGH1RWD

2HIHLWROtTXLGRWRWDOGRVFHQiULRVDFLPDPHQFLRQDGRVpEDVLFDPHQWHGHYLGRjH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDR
&',H,3&$
$VWD[DVGH&',XWLOL]DGDVQRVFHQiULRV3URYiYHO $ H % IRUDPUHVSHFWLYDPHQWHH
DD$VWD[DVGH,3&$XWLOL]DGDVQRVFHQiULRV3URYiYHO $ H % IRUDPUHVSHFWLYDPHQWHH
DD$SURMHomRGDWD[D&',H,3&$IRLH[WUDtGDGR site GR7HVRXUR1DFLRQDOGR%UDVLO



9DORUMXVWR

0HWRGRORJLDGHFiOFXORGRYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
'HILQLomRGRYDORUMXVWRpDTXDQWLDSHODTXDOXPDWLYRSRGHULDVHUWURFDGRRXXPSDVVLYROLTXLGDGRHQWUH
SDUWHVFRQKHFHGRUDVHGLVSRVWDVDLVVRHPWUDQVDomRVHPIDYRUHFLPHQWR
$&RPSDQKLD DSOLFDR&3&,)56SDUDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
SHORYDORUMXVWRRTXHUHTXHUGLYXOJDomRGDVPHQVXUDo}HVGRYDORUMXVWRSHORQtYHOGDVHJXLQWHKLHUDUTXLD
GHPHQVXUDomRSHORYDORUMXVWR
ͻ 3UHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV 1tYHO 
ͻ ,QIRUPDo}HVDOpPGRVSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGDVQR1tYHOTXHVmRDGRWDGDVSHORPHUFDGRSDUDRDWLYR
RXSDVVLYRVHMDGLUHWDPHQWH RXVHMDFRPRSUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH RXVHMDGHULYDGRVGRVSUHoRV  1tYHO

ͻ ,QIRUPDo}HV SDUDRV DWLYRVRXSDVVLYRVTXHQmRVmREDVHDGDVQRVGDGRVDGRWDGRVSHOR PHUFDGR RX
VHMDLQIRUPDo}HVQmRREVHUYiYHLV  1tYHO 
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2VVHJXLQWHVTXDGURVGHPRQVWUDPDKLHUDUTXLDGDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRV
FRQVROLGDGRVGD&RPSDQKLD
&RQVROLGDGR
$WLYRVFRPYDORUMXVWRGLYXOJDGR
1mRFLUFXODQWH
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR F
$WLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV E
3DVVLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV D
)RUQHFHGRUHV
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

&RQVROLGDGR
$WLYRVFRPYDORUMXVWRGLYXOJDGR
1mRFLUFXODQWH
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR F
$WLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
3DVVLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV D
)RUQHFHGRUHV
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

&RQVROLGDGR
$WLYRVFRPYDORUMXVWRGLYXOJDGR
1mRFLUFXODQWH
3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR F
$WLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
3DVVLYRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHV D
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV E
)RUQHFHGRUHV
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
3DVVLYRVILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HV
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D RYDORUFRQWiELOGRVHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHEHQWXUHVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDSUR[LPDVVHGRYDORUMXVWRXPDYH]
TXHDVWD[DVGHVWHVLQVWUXPHQWRVVmRYDORUHVGHPHUFDGRHQmRKiLQWHQomRGHOLTXLGDomRDQWHFLSDGD$VGHEHQWXUHVVmRSULYDGDV
E DVRSHUDo}HVFRPGHULYDWLYRVQHJRFLDGDVHPEDOFmRVmRPHQVXUDGDVDR1tYHOFRQIRUPHDSUHVHQWDGRDFLPD
F  DV SURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR VmR UHJLVWUDGDV FRQWDELOPHQWH SHOR YDORU GH FXVWR &DVR IRVVHP UHJLVWUDGDV SHOR VHX YDORU MXVWR VHULDP
FODVVLILFDGDVFRPRQtYHO0DLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQRFiOFXORHDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHHVWmRGHPRQVWUDGDVQD1RWD

&RQVLGHUDPRVTXHRVVDOGRVGDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVFRQWDVDSDJDUDRVIRUQHFHGRUHVSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWR H FRQWDV D SDJDU SRU DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWRV SHOR YDORU FRQWiELO PHQRV impairmenW
HVWHMDPSUy[LPRVGHVHXVYDORUHVMXVWRV2YDORUMXVWRGRVSDVVLYRVILQDQFHLURVSDUDILQVGHGLYXOJDomRp
HVWLPDGRPHGLDQWHRGHVFRQWRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVIXWXURVSHODWD[DGHMXURVYLJHQWHQRPHUFDGR
TXHHVWiGLVSRQtYHOSDUDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVLPLODUHV
1R GHFRUUHU GR SHUtRGRILQGRHP  GH GH]HPEUR GH  H  QmRKRXYH WUDQVIHUrQFLDV HQWUH
DYDOLDo}HVGHYDORUMXVWR1tYHOH1tYHOQHPWUDQVIHUrQFLDHQWUHDYDOLDo}HVGHYDORUMXVWR1tYHOH1tYHO
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&REHUWXUDGHVHJXURV

$VFREHUWXUDVGHVHJXURVHQFRQWUDPVHGHPRQVWUDGDVDVHJXLU
7LSRGHFREHUWXUD
5HVSRQVDELOLGDGHFLYLOH' 2
6HJXURVGHYHtFXORV
6HJXURHPSUHVDULDOHLQFrQGLRQDVLQVWDODo}HV
6HJXURVFRQWUDDFLGHQWHV QDVJDUDJHQV
6HJXURVFRQWUDURXERGHYDORUHVQDVJDUDJHQV
7RWDO

&REHUWXUD







$ &RPSDQKLD PDQWpP VHXV VHJXURV QDV FREHUWXUDV FRQWUDWDGDV FRQVLGHUDGDV VXILFLHQWHV SHOD
$GPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVULVFRVLQHUHQWHVjRSHUDomRHGHVHXVDWLYRVHRXUHVSRQVDELOLGDGHV
(PVXDSULQFLSDODSyOLFHD&RPSDQKLDFREUHWRGRVRVSRQWRVRSHUDFLRQDLVLVWRLQFOXLDVILOLDLVHPSUHVDV
OLJDGDVHDILOLDGDV
$WXDOPHQWH p PDQWLGR LQWHUQDPHQWH XP GHSDUWDPHQWR GH VLQLVWURV JHUHQFLDQGR DV QHFHVVLGDGHV GD
&RPSDQKLDSDUDFRQWUDWDomRHHIHWLYRDFLRQDPHQWRGDVIUDQTXLDVMXQWRjVVHJXUDGRUDV
1RVH[HUFtFLRVGH H  D &RPSDQKLD FRQWUDWRX D VHJXUDGRUD 7RNLR 0DULQH 6HJXURV SDUD
FREHUWXUDGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVRVGHPDLVVHJXURVVmRHIHWXDGRVHPVHJXUDGRUDVGHSULPHLUD
OLQKDOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRYDORUGHSUrPLRULVFRVHSROtWLFDGHVLQLVWURV
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7UDQVDo}HVQmRFDL[D

'XUDQWH  GH GH]HPEUR GH   H  D &RPSDQKLD WHYH WUDQVDo}HV TXH QmR UHSUHVHQWDUDP
GHVHPEROVRGHFDL[DHSRUWDQWRQmRIRUDPDSUHVHQWDGDVQDV'HPRQVWUDo}HVGR)OX[RGH&DL[DFRQIRUPH
DEDL[R
x5HPHQVXUDo}HVHDGLo}HVUHODFLRQDGRVDR&3& 5 ,)56FRQIRUPH1RWDVH
x5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVFRQIRUPH1RWD
x5HPHQVXUDomRGDREULJDomRFRPSRGHUFRQFHGHQWHQRPRQWDQWHGH5FRQIRUPH1RWDH1RWD

x&RQYHUVmRGDRSomRSDUDFDSLWDOVRFLDOHUHVHUYDGHFDSLWDOFRQIRUPH1RWD
x$OWHUDomRGHFRQWUROHGHLQYHVWLPHQWR/RRSFRQIRUPHLQIRUPDGRQD1RWD
x$GLomRGHLPRELOL]DGRQRPRQWDQWHGH5HPH5HPQRFRQVROLGDGRDWUDYpVGH
FRPELQDo}HVGHQHJyFLRVGHVFULWDVQD1RWD
x$GLomRGHLQWDQJtYHOQRPRQWDQWHGH5HPH5HPQDFRQWURODGRUDH5
HPH5HPQRFRQVROLGDGRDWUDYpVGHFRPELQDo}HVGHQHJyFLRVGHVFULWDVQD1RWD
x$GLomR GH IXQGR GH FRPpUFLR QR LQWDQJtYHO UHODWLYRV D QRYDV ORFDOLGDGHV VHQGR 5 HP 
5HPH5HPQDFRQWURODGRUDH5HP5HPH5
HPQRFRQVROLGDGR



5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV

2V GDGRV VREUH R YROXPH H YDORUHV GDV RSo}HV DEDL[R HVWmR GHPRQVWUDGRV FRQVLGHUDQGR R HIHLWR GR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVDSURYDGRHPGHIHYHUHLURGHFRQIRUPH1RWD
3ULPHLUR3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV
(PGHDJRVWRGHGXUDQWH$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGDDFULDomRGHXPSODQRGH
RSomRGHFRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD ³3ULPHLUR3ODQR´ 
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHDSURYRXR3ULPHLUR3URJUDPDGH
2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³6HJXQGR3URJUDPD´ SRUPHLRGRTXDORXWRUJRXDREHQHILFLiULRXPDRSomRGH
FRPSUDGHDo}HVDVHUHPHPLWLGDVRXYHQGLGDVSHOD&RPSDQKLD
2YDORUMXVWRGHFDGDRSomRFRQFHGLGDpHVWLPDGRQDGDWDGDFRQFHVVmRXVDQGRRPRGHOR%ODFN 6FKROHVGH
SUHFLILFDomRGHRSo}HVFRQVLGHUDQGRDVSUHPLVVDV L SUHoRGDDomR LL SUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomR LLL WD[D
GH MXUR OLYUH GH ULVFR LY  YRODWLOLGDGH HVSHUDGD GR SUHoR GD DomR H Y  SUD]R DWp D H[SLUDomR GD RSomR
GHWDOKDGDVQRTXDGURDVHJXLU$VRSo}HVTXDQGRH[HUFLGDVVHUmRFRQYHUWLGDVHPDo}HV



304

ůůƉĂƌŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ^͘͘

$21'(48(548(92&Ç9È

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϳ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐZΨͿ

$VLQIRUPDo}HVGRSURJUDPDGHRSo}HVGHDo}HVHSUHPLVVDVXWLOL]DGDVSDUDYDORUL]DomRVmRFRPRVHJXH
/RWH

'DWDGH vesting
3UHoRGHH[HUFtFLR
Strike price HVWLPDGR QDGDWDGREDODQoR
7D[DGHMXURVLVHQWDGHULVFRV
7HPSRFRQWUDWXDOGHH[HUFtFLRSRUORWH GLDV
5HQGLPHQWRHVSHUDGRGRGLYLGHQGR
9RODWLOLGDGHGDVDo}HVQRPHUFDGR
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVHPDEHUWR
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVYHVWLGDV
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVSHUGLGDVH[SLUDGDV
4XDQWLGDGHGHRSo}HVH[HUFLGDV
4XDQWLGDGHGHRSo}HVDH[HUFHU
9DORUMXVWRHVWLPDGR 5DomR
















$H[SHFWDWLYDGHYLGDPpGLDUHPDQHVFHQWHGDVpULHSRVVXLRSUD]RPi[LPRGHH[HUFtFLRGHDWpGLDVDSyVD
GDWDTXHRPHVPRGHL[DUGHH[HUFHURFDUJRGHDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDHRXVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD
&RPSDQKLD$VRSo}HVTXDQGRH[HUFLGDVVHUmRFRQYHUWLGDVHPDo}HV
6HJXQGR3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV
(P GH MDQHLUR GH  SRU PHLR GH $VVHPEOHLD *HUDO IRL DSURYDGDD FULDomR GH XPSODQRGH RSomRGH
FRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD ³3ODQR´ 
(PGHPDUoRGHSRUPHLRGH$VVHPEOHLD*HUDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRX
R6HJXQGR3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³6HJXQGR3ODQR´ SRUPHLRGRTXDORXWRUJRXDR2SWDQWH
XPD RSomR RQHURVD GH FRPSUD GH Do}HV D VHUHP HPLWLGDV RX YHQGLGDV SHOD &RPSDQKLD
2YDORUMXVWRGHFDGDRSomRFRQFHGLGDpHVWLPDGRQDGDWDGDFRQFHVVmRXVDQGRRPRGHOR%ODFN 6FKROHVGH
SUHFLILFDomRGHRSo}HVFRQVLGHUDQGRDVSUHPLVVDV L SUHoRGDDomR LL SUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomR LLL WD[D
GHMXUROLYUHGHULVFR LY YRODWLOLGDGHHVSHUDGDGRSUHoRGDDomRH Y SUD]RDWpDH[SLUDomRGDRSomRGHWDOKDGDV
QRTXDGURDVHJXLU$VRSo}HVTXDQGRH[HUFLGDVVHUmRFRQYHUWLGDVHPDo}HV
$VLQIRUPDo}HVGRSURJUDPDGHRSo}HVGHDo}HVHSUHPLVVDVXWLOL]DGDVSDUDYDORUL]DomRVmRFRPRVHJXH
3ULPHLUR/RWH

6HJXQGR/RWH

7HUFHLUR/RWH

4XDUWR/RWH

'DWDGHHPLVVmR









'DWDGH vesting









3UHoRGHH[HUFtFLR
Strike price HVWLPDGR QDGDWDGREDODQoR
7D[DGHMXURVLVHQWDGHULVFRV
7HPSRFRQWUDWXDOGHH[HUFtFLRSRUORWH GLDV
5HQGLPHQWRHVSHUDGRGRGLYLGHQGR
9RODWLOLGDGHGDVDo}HVQRPHUFDGR
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVHPDEHUWR
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVYHVWLGDV
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVSHUGLGDVH[SLUDGDV
4XDQWLGDGHGHRSo}HVH[HUFLGDV
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDVDH[HUFHU
9DORUMXVWRHVWLPDGR 5DomR
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3ULPHLUR/RWH

6HJXQGR/RWH

7HUFHLUR/RWH

4XDUWR/RWH

4XLQWR/RWH

'DWDGHHPLVVmR











'DWDGH vesting
3UHoRGHH[HUFtFLR



















































Strike price HVWLPDGR QDGDWDGREDODQoR
7D[DGHMXURVLVHQWDGHULVFRV
7HPSRFRQWUDWXDOGHH[HUFtFLRSRUORWH GLDV
5HQGLPHQWRHVSHUDGRGRGLYLGHQGR
9RODWLOLGDGHGDVDo}HVQRPHUFDGR
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVHPDEHUWR
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVYHVWLGDV
4XDQWLGDGHWRWDOGHRSo}HVSHUGLGDVH[SLUDGDV
4XDQWLGDGHGHRSo}HVH[HUFLGDV
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDVDH[HUFHU
9DORUMXVWRHVWLPDGR 5DomR

























2VSDUWLFLSDQWHVDGTXLULUDPRGLUHLWRGHH[HUFHURSULPHLURHVHJXQGRORWHVGHVXDVRSo}HVDSDUWLUGHGH
PDUoRGHHDSDUWLUGHGHRXWXEURGH ³VestingLQLFLDO´ UHVSHFWLYDPHQWH2VGHPDLVORWHVVHUmR
H[HUFtYHLVHPGHDEULOGHGHRXWXEURGHGHDEULOGHVHQGRFHUWRTXHSDUDILQVGHVVD
SDUWLFLSDomRVHUiFRQVLGHUDGR³3HUtRGRGH Vesting´HPUHODomRDFDGDORWHRWUDQVFXUVRLQWHJUDOGRVSHUtRGRV
(PGHVHWHPEUR GHRVEHQHILFLiULRVGRSODQRH[HUFHUDPDRSomRGHFRPSUD UHIHUHQWHR GLUHLWRGH
DTXLVLomRGRSULPHLURORWHQRPRQWDQWH GH5 DSUHVHQWDGR QDVDWLYLGDGHV GHILQDQFLDPHQWRQRIOX[RGH
FDL[D (P  GH GH]HPEUR GH  D GHVSHVD UHODFLRQDGD DR SODQR GH Do}HV IRL GH 5 FRQIRUPH
GLYXOJDGRQD1RWD
$H[SHFWDWLYDGHYLGDPpGLDUHPDQHVFHQWHGDVVpULHVHPDEHUWRpGHGLDVHPGHGH]HPEURGH



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV

&RQYHUVmRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVHPRUGLQiULDVHGHVGREUDPHQWRGHDo}HV
(PDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHIRUDPDSURYDGRV
$FRQYHUVmRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHQRVVDHPLVVmRHPDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmR
QD SURSRUomR GH  FRQIRUPH SUHYLVWR HP QRVVR HVWDWXWR VRFLDO HQWmR YLJHQWH GH PRGR TXH
 VHLVPLOK}HVTXLQKHQWRVHVHVVHQWDHVHWHPLOHVHWHFHQWRVHGR]H Do}HVSUHIHUHQFLDLVGHQRVVD
HPLVVmR FRUUHVSRQGHQWHV j WRWDOLGDGH GDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH QRVVD HPLVVmR IRUDP FRQYHUWLGDV HP
 VHWHPLOK}HVTXDWURFHQWRVHVHWHPLOHTXDWURFHQWRVHVHWH Do}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmR
WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOFRPRVPHVPRVGLUHLWRVHFRQGLo}HVGDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVD
HPLVVmRMiHPLWLGDV
2GHVGREUDPHQWRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDSURSRUomRGHGHPRGR
TXHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDVVDDVHUUHSUHVHQWDGRSRU FHQWRHVHVVHQWDHXPPLOK}HV
WUH]HQWRVHWULQWDHFLQFRPLOHFHQWRHFLQTXHQWDHWUrV Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
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$DOWHUDomRGDTXDQWLGDGHGHDo}HVREMHWRGRFDSLWDODXWRUL]DGRHPGHFRUUrQFLDGRGHVGREUDPHQWRSUHYLVWR
DFLPDGHPRGRTXHRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLDSDVVDDVHUGHDo}HVRUGLQiULDV
5HIRUPXODomRGR(VWDWXWR6RFLDO
(PGHIHYHUHLURGHR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDIRLUHIRUPXODGRSDUDDGDSWDORjVH[LJrQFLDVOHJDLV
HUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLVjVFRPSDQKLDVDEHUWDVHiVUHJUDVGRVHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%6$
±%UDVLO%ROVD%DOFmRGHQRPLQDGR1RYR0HUFDGRFRQVWDQWHVGHVHXUHJXODPHQWRGHOLVWDJHP
/LTXLGDomRGHP~WXR
(PGHMDQHLUR GHD &RPSDQKLDOLTXLGRX R FRQWUDWRGHP~WXRFRPD FRQWURODGD(:6(VWDFLRQDPHQWR
6DOYDGRU6$FHOHEUDGRHPGHRXWXEURGHFRPRREMHWLYRGHIOX[RGHFDL[DSDUDILQDQFLDUDRSHUDomRGR
$HURSRUWRGH6DOYDGRU
%{QXVGH6XEVFULomR
(PGHIHYHUHLURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXDHPLVVmRGHE{QXVGHVXEVFULomR
&DGD E{QXVGH VXEVFULomR FRQIHULUi D VHX WLWXODU R GLUHLWR GH VXEVFUHYHU DomR }HV RUGLQiULD V  GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHDVHUGHWHUPLQDGDSHODDSOLFDomRGDIyUPXODFRQVWDQWHGDDWDHHPTXDOTXHUFDVR
OLPLWDGRDDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD2SUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HVDVHUHPVXEVFULWDVHP
GHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGRVE{QXVGHVXEVFULomRpGH5SHODWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDV
TXHSRGHPVHUVXEVFULWDVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGDWRWDOLGDGHGRVE{QXVGHVXEVFULomRGHYHQGRRH[HUFtFLRGH
E{QXVGHVXEVFULomRUHVXOWDUQRSDJDPHQWRSURSRUFLRQDOjTXDQWLGDGHGHDo}HVRUGLQiULDVHIHWLYDPHQWHVXEVFULWDV
HPUD]mRGHVHXH[HUFtFLR2VGLUHLWRVFRQIHULGRVSHORVE{QXVGHVXEVFULomRSRGHUmRVHUH[HUFLGRVQRSHUtRGRGH
FLQFRGLDV~WHLVDSyVDOLTXLGDomRItVLFDHILQDQFHLUDGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDDSURYDGDQD
$*(GHGHIHYHUHLURGH 2IHUWD  LQFOXVLYH 2VGLUHLWRVFRQIHULGRVSHORVE{QXVGHVXEVFULomRVRPHQWH
SRGHUmRVHUH[HUFLGRVFDVRDOLTXLGDomRItVLFDHILQDQFHLUDGD2IHUWDRFRUUDDWpGHDJRVWRGH LQFOXVLYH 
VHQGRFHUWRTXHFDVRDOLTXLGDomRItVLFDHILQDQFHLUDGD2IHUWDQmRRFRUUDDWpWDOGDWDRVWLWXODUHVGRVE{QXVGH
VXEVFULomRGHFDHPGRGLUHLWRGHVXEVFUHYHUDo}HVGD&RPSDQKLDHPUD]mRGRVE{QXVGHVXEVFULomR2VGLUHLWRV
FRQIHULGRVSHORVE{QXVGHVXEVFULomRHVWmRVXMHLWRVjFRQGLomRUHVROXWLYDGHTXHRSUHoRSRUDomRREWLGRFRPR
UHVXOWDGRGRSURFHGLPHQWRGHFROHWDVGHLQWHQo}HVGHLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRHRUJDQL]DGRSHORVFRRUGHQDGRUHV
GD 2IHUWD 3UHoR SRU $omR VHMD LJXDO RX PDLRU TXH R PRQWDQWH GH 5 DFUHVFLGR GH TXDQWLD LJXDO D j
YDULDomRGR,3&$FDOFXODGDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGHDWpDGDWDGHUHJLVWURGD&RPSDQKLDFRPRHPLVVRU
GHYDORUHVPRELOLiULRVFDWHJRULD$QD&90 VHQGRTXHFDVRR,3&$SDUDRPrVGDGDWDGHWDOUHJLVWURDLQGDQmR
WHQKDVLGRGLYXOJDGRRtQGLFHGRPrVLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUGHYHUiVHUXWLOL]DGRHFDOFXODGRSURUDWDSDUDVXSULU
RtQGLFHDLQGDQmRGLYXOJDGR PDLV E DRDQRFRQVLGHUDQGRHYHQWXDLVGHVGREUDPHQWRVGHDo}HVHRXWURV
HYHQWRVVRFLHWiULRVVLJQLILFDWLYRVHPDPERVRVFDVRVFDOFXODGRVSURUDWDGLHDWpDGHILQLomRGR3UHoRSRU$omR
1RFDVRGHUHDOL]DomRGDFRQGLomRUHVROXWLYDDFLPDGHVFULWDILFDPH[WLQWRVRVE{QXVGHVXEVFULomRHWRGRVRV
GLUHLWRVSRUHOHVFRQIHULGRV
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.

Relatório da Administração 2018
No cumprimento das disposições legais e de acordo com a legislação societária brasileira, a Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. apresenta, a seguir, o Relatório da Administração, comentando
os resultados operacionais e financeiros relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Este relatório é
parte integrante das Demonstrações Financeiras da Companhia que seguem as normas contábeis internacionais
(IFRS), emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB).

Mensagem da Administração
Em 2018, a Estapar manteve o foco no crescimento a partir de investimentos em contratos de longo prazo públicos
(Concessões Off-Street e On-Street) e privados (Contratos de Longo Prazo), operações próprias (Operações
Próprias) e fusões e aquisições, o que permitiu que alavancássemos os resultados operacionais, elevando as
Margens Brutas e a Duration de Contratos. Este crescimento consolida, assim, nossa posição como uma plataforma
com forte presença nacional, reconhecida como referência, posicionada na vanguarda de seu segmento e em
sintonia com a evolução da mobilidade nas principais capitais mundiais.
Conciliação do EBITDA e cálculo da margem EBITDA (conforme instrução CVM 527):
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 527, de 4 de outubro de 2012, e consiste no lucro líquido (prejuízo) ajustado pelo
resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelos custos e despesas
de depreciação e amortização.
A Margem EBITDA consiste no EBITDA dividido pela Receita Líquida de serviços prestados.
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Seguem abaixo os valores do EBITDA e da Margem EBITDA da Companhia para os dois últimos exercícios sociais:

EBITDA Consolidado (R$ mil)

2018

2017

Var. %

(20.704)

(34.256)

-39,6%

848

2.908

-70,8%

(+) Resultado Financeiro

92.875

82.688

+12,3%

(+) Depreciação e Amortização

98.726

112.774

-12,5%

171.745

164.113

+4,7%

Receita Líquida

979.233

952.194

+2,8%

Margem EBITDA (% )

17,5%

17,2%

0,3 p.p.

(=) Prejuízo Líquido
(-) Imposto de renda e contribuição social

(=) EBITDA

O EBITDA e a Margem EBITDA são indicadores não contábeis utilizados pela administração da Companhia para
aferir o seu desempenho operacional, facilitando a comparabilidade da sua estrutura ao longo dos anos, uma vez
que correspondem a indicadores financeiros utilizados para avaliar os resultados de uma companhia sem influência
de despesas não diretamente relacionadas ao negócio, de itens considerados como não recorrentes pela
Companhia e de outros impactos sem reflexo direto, no entendimento da Companhia, no fluxo de caixa.
A Companhia acredita que o EBITDA e a Margem EBITDA são informações adicionais às demonstrações
financeiras mas não são medidas contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas
Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standard Board (IASB), não devendo ser utilizados como base de distribuição de
dividendos ou como substitutos ao lucro líquido e fluxo de caixa operacional, tampouco como indicadores de
desempenho operacional ou de liquidez. Ademais, não possuem um significado padrão e podem não ser
comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
O ano de 2018 foi marcado pela recuperação gradual da economia brasileira, com indicadores de desemprego em
queda, renda em recuperação, desaceleração da inflação e consequentemente das taxas de juros. No entanto, a
greve de caminheiros, a Copa do Mundo e as incertezas no cenário político, fizeram com que a atividade econômica
ficasse aquém das expectativas. Com as definições políticas e a intenção clara da equipe econômica do atual
Governo e do Congresso em promover reformas estruturais relevantes para o desenvolvimento do país, houve a
recuperação dos indicadores de confiança e da atividade, refletindo em um crescimento de 1% em 2018 e na
expectativa de 0,8% de crescimento em 2019. A resiliência do modelo de negócio da Companhia, decorrente,
principalmente, dos ciclos de investimentos pelos quais tem passado, é comprovada pelo crescimento de 2,8% da
receita líquida total entre 2017 e 2018, acima do desempenho da economia.
Novas operações, como o aeroporto de Congonhas, com início em 2019, além do foco em inovação e eficiência na
gestão de custos, seguirão impactando de forma positiva as receitas e margens da Companhia para os próximos
anos.
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Análise do Resultado Consolidado
Receita Líquida: o crescimento da receita líquida, de 2,8%, entre 2018 e 2017 decorre da maturação de novas
operações assumidas ao longo de 2018, principalmente no segmento de shopping centers.
Margem Bruta: mesmo com os desafios conjunturais, em 2018, fomos capazes de obter ganhos de eficiência,
principalmente em custos com mão-de-obra, que permaneceram em 25% da receita líquida tanto em 2017, quanto
em 2018. Como resultado da melhor gestão de custos aliada ao aumento do faturamento da Companhia, a margem
bruta aumentou 6,4% entre os anos de 2017 e 2018, atingindo R$198 milhões.
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas: ao longo de 2018, o aumento de 34% nas despesas gerais e
administrativas se refere a implantação de recursos mais sofisticados de tecnologia da informação, além de novas
ferramentas de Governança, com o objetivo de suportar o crescimento esperado para os anos seguintes. Esperase que com a atual estrutura instalada sejamos capazes de nos alavancar, reduzindo significativamente a relação
entre as despesas e a receita líquida, que atingiu 10% em 2018.
Prejuízo Líquido: a forte redução no prejuízo líquido da Companhia é resulta do aumento da margem bruta
associada ao forte aumento nas receitas operacionais líquidas, compensados parcialmente pelo aumento das
despesas com vendas, gerais e administrativas descritas acima.
EBITDA: O aumento de 4,7% no EBITDA da Companhia, que totalizou R$171 milhões em 2018, se deu em razão
do aumento no lucro bruto, além do forte aumento em outras receitas operacionais líquidas.
Investimentos: Comprovamos mais uma vez ao fim do ano de 2018 nossa expertise em alocação de capital na
nossa operação investindo um total R$222,7 milhões, mantendo a recente média histórica de aproximadamente
R$200 milhões investidos por ano. Merece destaque a conquista da concessão da operação Aeroporto de
Congonhas, o segundo mais movimentado do país, com mais de 20 milhões de passageiros por ano. O
investimento de R$100 milhões foi realizado no último bimestre de 2018 e a operação terá início a partir de 1º de
fevereiro de 2019, por um prazo de 20 anos.
Endividamento: Em 31 de dezembro de 2018, a dívida líquida1, da Companhia, que consiste na somatória dos
empréstimos, financiamentos, debêntures e leasing e passivo financeiro conversível em ações (circulante e não
circulante) subtraído do total de caixa e equivalentes de caixa, totalizou R$ 268 milhões, 59% inferior dívida líquida
em 31 de dezembro de 2017. A redução substancial do endividamento se deu pela equalização da estrutura de
capital da Companhia, com a conversão do passivo financeiro e a liquidação do derivativo (put) associados ao
aporte do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, investido pela Equity International.
A Companhia entende que a medição da Dívida Líquida é útil na avaliação do grau de endividamento em relação
à sua posição de caixa. Para maiores informações sobre os contratos financeiros celebrados pela Companhia, vide
nota explicativa 13 das demonstrações financeiras.

1

A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
- International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e não
possuem um significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Bruta e a Dívida Líquida de maneira diferente
da utilizada pela Companhia.
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Visão, Missão e Valores
Visão: Ampliar e consolidar a liderança em estacionamento e expandir a atuação em mobilidade urbana, com uma
oferta consistente de soluções e presença relevante nas principais cidades.
Missão: Desenvolver, Implantar e Administrar estacionamentos e soluções que facilitam a mobilidade urbana,
melhorando a qualidade de vida da sociedade e gerando retorno superior para seus clientes e acionistas.
Valores: Inovação, Meritocracia, Qualidade de Atendimento, Transparência, Valorização da Equipe e
Sustentabilidade.

Descrição dos Negócios da Companhia
Líder no setor em que atua, a Companhia distribui suas operações através das seguintes linhas de negócios:
Alugadas & Administradas: contratos firmados com a iniciativa privada com prazo de até 10 anos onde há
operação das áreas de estacionamento nos mais diversos segmentos, como edifícios comerciais, shoppings,
hospitais, instituições de ensino, bancos e terrenos.
Contratos de Longo Prazo: consistem em garagens com contratos superiores a 10 anos com o setor privado. São
contratos de prestação de serviços que demandam um investimento maior em infraestrutura e/ou uma outorga
inicial. Dentre as principais operações, destacam -se aeroportos privatizados, arenas e hospitais.
Concessões (On-Street): contratos de gestão de estacionamentos rotativos em vias públicas (Zona Azul). Estes
contratos são firmados com as prefeituras municipais e concedem o direito de exploração por um período de 5 ou
10 anos (renováveis pelo mesmo período).
Concessões (Off-Street): contratos que se situam fora das vias públicas, incluindo principalmente, aeroportos e
garagens subterrâneas.
Operações Próprias: contratos de aquisição de ativos imobiliários (garagens ou vagas de estacionamentos) como
unidade autônoma do empreendimento em que se situa. Geralmente adquire-se um conjunto comercial (sala) e/ou
algumas unidades autônomas “vagas de garagem” que concedem ao proprietário dessa(s) unidade(s), através da
convenção de condomínio, o direito de exploração comercial de todas as vagas da garagem.

312

Auditoria Independente
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram realizados os exames por auditoria externa das
Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Allpark Empreendimentos e Participações S.A.,
elaboradas 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).
Durante o exercício de 2018, efetuamos pagamentos para a Ernst & Young do serviço de auditoria das
demonstrações financeiras, além de serviços pontuais de consultoria administrativa.

Serviço

Montante

Auditoria das Demonstrações Financeiras

R$ 743.969,69

Outros Serviços contratados

R$ 93.061,22

Total

R$ 837.030,91
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Acionistas da

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Allpark Empreendimentos,
Participações e Serviços S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras
Em 13 de agosto de 2019, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas reapresentadas da Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, que foram apresentadas sem
o Relatório da Administração, parte integrante das outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e requerido pela legislação societária brasileira.
Nesta data, a Administração optou pela inclusão do referido Relatório da Administração em suas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossa responsabilidade sobre este Relatório
da Administração é mencionada no parágrafo de “Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor”.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo,
a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita
A Companhia e suas controladas reconhecem receita decorrente da prestação de serviços de
estacionamento de veículos a clientes rotativos ou mensalistas, do fornecimento de mão de obra, da
administração de estacionamentos e da exploração de áreas de zona azul. A receita por
estabelecimento (estacionamento) é bastante pulverizada. Os critérios de reconhecimento de receitas
e montantes reconhecidos (total da receita) estão divulgados na nota explicativa 2.6.
Esse tema foi considerado um dos principais assuntos para a nossa auditoria devido à relevância dos
valores envolvidos, mas principalmente pela diversidade nos meios de recebimento e multilocalidade
na geração destas receitas e a dependência dos sistemas de tecnologia e de seus respectivos
controles internos envolvidos no reconhecimento da receita.
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Como nossa auditoria tratou esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria, visando confirmar o adequado reconhecimento dessas receitas,
incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho e operação dos controles internos implementados
pela Companhia para o processo de reconhecimento das diferentes receitas por natureza e
localidades; (ii) a avaliação das políticas contábeis de reconhecimento de receitas da Companhia e
suas controladas e a adequação destas políticas em relação às normas contábeis vigentes; (iii) teste
documental, por amostragem, de transações de serviços realizadas para avaliar se as receitas foram
reconhecida com exatidão de valores e no período de competência adequado. Adicionalmente,
avaliamos as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras.
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que as políticas de
reconhecimento de receitas da Companhia e suas controladas, assim como as respectivas
divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas como um todo.
Avaliação do valor recuperável de ágio
A Companhia apresenta, conforme nota explicativa 12, em 31 de dezembro de 2018, um saldo de
ágio de R$ 118.884 mil (consolidado) e R$109.787mil (controladora) representando 8,3% e 8,6% do
total do ativo consolidado e controladora, respectivamente, nessa data. Nos termos das práticas
contábeis adotadas no Brasil e IFRS, a Companhia e suas controladas analisam, anualmente, o valor
recuperável do ágio para determinar se houve perda no valor recuperável.
Esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria, devido à magnitude dos valores
envolvidos e a avaliação envolver julgamentos significativos na determinação das premissas
utilizadas nas projeções dos fluxos de caixa, incluindo taxas de crescimento e de desconto.
Distorções na determinação do valor recuperável do ágio podem resultar em impacto relevante nas
demonstrações financeiras.
Como nossa auditoria tratou esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria para confirmar o adequado registro e controle desses ativos
incluíram, dentre outros: (i) a avaliação dos critérios utilizados para identificação e mensuração do
valor recuperável das unidades geradoras de caixa da Companhia e suas controladas; (ii) com o
auxílio de nossos especialistas avaliamos o modelo de fluxo de caixa descontado e as premissas e
metodologias utilizadas pela Companhia e suas controladas, especificamente a expectativa de
crescimento, taxa de desconto, resultados e margens projetados comparando com informações
macroeconômicas, da indústria e relatórios de analistas. Comparamos os orçamentos preparados e
aprovados, pela Companhia e suas controladas, no exercício anterior com seus valores reais com o
objetivo de avaliar a precisão histórica do processo de elaboração dos orçamentos por parte da
Administração; (iii) comparamos o valor recuperável apurado pela Administração, com base nos
fluxos de caixa descontados, por unidade geradora de caixa, com o respectivo valor contábil do ágio;
(iv) avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre as premissas mais sensíveis
utilizadas no teste de recuperação, ou seja, aquelas que tem efeito mais significativo na determinação
do valor recuperável do ágio.
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Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados no teste de valor recuperável do
ágio, e nas evidências de auditoria obtidas que suportam os nossos testes, incluindo nossa análise de
sensibilidade, consideramos que a avaliação do valor recuperável do ágio, assim como as
divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas como um todo.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, 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 nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 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:
x 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.
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x 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.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x 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 e suas controladas. 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
x 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.
x 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 consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
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.

6

320

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.
São Paulo, 5 de dezembro de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Julio Braga Pinto
Contador CRC-1SP209957/O-2
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Total do ativo

Ativo não circulante
Impostos e contribuições a recuperar
Partes relacionadas
Adiantamentos de aluguéis
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Propriedade para investimento
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Cessão de direitos creditórios a receber
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos de aluguéis
Partes relacionadas
Outros créditos
Total do ativo circulante

21
9
10
11
12

7
20.1

1.164.093

25.191
15.355
4.974
2.273
3.871
14.474
288.408
155.858
528.896
1.039.300

17.283
47.177
35.303
3.619
1.017
1.354
4.386
13.272
1.382
124.793

5
6
7
8

20.1

31/12/2018
(reapresentado)

Nota

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

1.172.501

25.359
17.423
6.721
1.231
3.568
14.811
174.881
133.774
514.135
891.903

161.943
49.050
24.739
20.000
1.925
464
1.567
5.118
14.614
1.178
280.598

1.356.955

27.704
15.703
7.945
3.202
15.147
180.487
144.596
525.122
919.906

343.678
43.356
23.720
1.804
322
1.735
5.166
16.181
1.087
437.049

Controladora
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)
(reapresentado)

887.387

10.968
29.823
9.169
169
4.412
15.484
162.172
155.828
361.037
749.062

29.043
37.898
33.192
2.086
626
1.658
3.587
29.087
1.148
138.325

01/01/2016
(reapresentado)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

1.324.006

36.847
228
4.974
2.621
5.214
14.474
29.331
264.281
794.749
1.152.719

41.300
54.204
40.340
4.862
1.629
1.742
4.400
21.203
1.607
171.287

31/12/2018
(reapresentado)

1.354.101

27.871
958
6.721
1.231
6.045
14.811
6.333
250.793
694.084
1.008.847

198.065
57.507
30.189
20.000
5.269
3.230
1.979
5.818
21.772
1.425
345.254

1.569.567

30.525
2.363
8.485
5.002
15.147
26.401
252.561
715.819
1.056.303

394.640
50.960
26.955
4.186
4.141
2.119
6.072
22.977
1.214
513.264

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)
(reapresentado)

1.059.215

13.160
2.513
10.429
184
6.353
15.484
26.136
250.344
553.911
878.514

58.441
43.520
36.762
4.348
3.985
1.585
4.711
25.339
2.010
180.701

01/01/2016
(reapresentado)

323
1.164.093

761.051

1.172.501

181.285

162.153
221.964
(202.832)
181.285

991.216

5.222
70.351
472.885
507
3.216
553
5.200
226
558.160

22.188
9.151
12.389
404
126
3.705
373
1.644
433.056

342.644
40.432
-

1.356.955

218.315

162.153
221.964
(165.802)
218.315

1.138.640

16.322
87.307
403.655
11.318
721
5.631
5.200
223
530.377

22.878
6.170
26.216
395
177
4.856
42
1.798
608.263

436.758
7.612
101.361
-

Controladora
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)
(reapresentado)
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do passivo e do patrimônio líquido

Participação de não controladores

212.153
774.302
(225.404)
761.051

23
23

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

48.047
5.361
3.000
254
7.937
64.599

23.556
9.299
5.657
133
1.234
2.204
9.724
1.079
4.699
338.443

403.402

16
17
19
20.2
21

13
14
15

10

20.2

17
19

18

16

234.443
46.415
-

13
14

Total do passivo

Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos financeiros conversível em ações
Fornecedores
Obrigações com o poder concedente
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Parcelamentos fiscais
Partes relacionadas
Provisão para demandas judiciais
Outros débitos
Total do passivo não circulante

Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Parcelamentos fiscais
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
Provisão para bônus
Provisão para perda em investidas
Outros débitos
Total do passivo circulante

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Fornecedores
Obrigações com o poder concedente

31/12/2018
(reapresentado)

Nota

887.387

287.077

160.983
221.964
(95.870)
287.077

600.310

398.027
858
31.054
614
4.690
13.257
2.578
451.078

21.512
9.986
23.080
479
60
14.620
6.823
1.266
1.387
149.232

38.460
31.559
-

01/01/2016
(reapresentado)

1.324.006

11.175
772.226

212.153
774.302
(225.404)
761.051

551.780

72.363
5.505
74.677
3.000
494
19.845
175.884

27.758
11.702
5.657
217
6.992
1.426
9.724
6.644
375.896

236.842
59.473
9.461

31/12/2018
(reapresentado)

1.354.101

10.338
191.623

162.153
221.964
(202.832)
181.285

1.162.478

42.226
71.146
472.885
650
84.543
3.216
912
728
15.658
489
692.453

26.734
11.784
12.389
532
4.930
2.626
6.507
470.025

342.903
51.227
10.393

1.569.567

3.260
221.575

162.153
221.964
(165.802)
218.315

1.347.992

42.758
87.875
403.655
145
97.616
11.318
917
16.130
282
660.696

28.902
8.882
26.216
454
4.778
4.943
4.612
687.296

466.893
16.886
113.049
11.681

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)
(reapresentado)

1.059.215

5.347
292.424

160.983
221.964
(95.870)
287.077

766.791

398.890
568
1.002
105.367
31.054
663
123
18.099
2.660
558.426

26.364
13.746
23.080
561
3.960
16.843
6.823
681
4.470
208.365

55.358
44.074
12.405

01/01/2016
(reapresentado)

324
(1,0164)
(1,0164)

27
27
27
27

Resultado por ação
Básico - ordinárias
Diluído - ordinárias

Básico - preferenciais
Diluído - preferenciais

10

-

(2,3676)
(2,3676)

(37.030)
-

(37.030)

(3)
(3)

(37.028)

52.301
(127.752)
(75.451)

38.423

(61.710)
(50.602)
10.084
(17.775)

158.426

748.085
(589.659)

Controladora
2017
(reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(6,0984)
(6,0984)

(22.572)
-

Atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

1.602
1.602

(24.174)

44.308
(124.184)
(79.876)

(22.572)

22
22

26
26

55.702

Prejuízo do exercício

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

(82.561)
(55.540)
10.905
13.492

25
12
25
10

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Amortização de intangíveis
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

774.866
(605.460)
169.406

24
25

2018
(reapresentado)

Lucro bruto

Receita líquida dos serviços prestados
Custo dos serviços prestados

Nota

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais, exceto o resultado por ação)

-

(4,4753)
(4,4753)

(69.932)
-

(69.932)

(1)
(1)

(69.931)

37.522
(99.967)
(62.445)

(7.486)

(57.017)
(39.086)
10.294
(27.388)

105.711

664.459
(558.748)

2016
(reapresentado)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(6,0984)
(6,0984)

(1,0164)
(1,0164)

(22.572)
1.868

(20.704)

(2.450)
1.602
(848)

(19.856)

47.762
(140.637)
(92.875)

73.019

(99.529)
(69.952)
43.372
1.152

197.976

979.233
(781.257)

2018
(reapresentado)

-

(2,3676)
(2,3676)

(37.030)
2.774

(34.256)

(2.908)
(2.908)

(31.348)

53.332
(136.020)
(82.688)

51.340

(74.023)
(66.238)
4.248
1.210

186.143

952.194
(766.051)

Consolidado
2017
(reapresentado)

-

(4,4753)
(4,4753)

(69.932)
1.046

(68.886)

(3.789)
(39)
(3.828)

(65.058)

47.138
(134.277)
(87.139)

22.081

(71.988)
(53.430)
10.172
2.141

135.186

861.881
(726.695)

2016
(reapresentado)

325

(37.030)
(37.030)

(37.030)

(37.030)

(69.932)
(69.932)

(69.932)

(69.932)

11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(22.572)
(22.572)

(22.572)

Total do resultado abrangente do período

Atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(22.572)

Prejuízo do exercício

(22.572)
1.868
(20.704)

(20.704)

(20.704)

(37.030)
2.774
(34.256)

(34.256)

(34.256)

(69.932)
1.046
(68.886)

(68.886)

(68.886)

Controladora
Consolidado
2018
2017
2016
2018
2017
2016
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

326
23
23
23
23

23

23
23
23

2.30

212.153

50.000
-

162.153

-

162.153

1.170
-

160.983

-

160.983

772.450

450.000
102.338
-

220.112

-

220.112

-

220.112

(1.242)

221.354

Reserva de
capital

12

1.852

-

1.852

-

1.852

-

1.852

1.852

-

Plano de
ações

Reserva de capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)

Aumento de capital
Reserva de capital
Reserva de ágio
Dividendos
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)

Dividendos
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (reapresentado)

Aumento de capital
Reserva de ágio
Dividendos
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes

Saldo em 1º de janeiro de 2016 (reapresentado)

Impactos reapresentação

Saldo em 1º de janeiro de 2016 (anteriormente apresentado)

Nota

Capital
social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(225.404)

(22.572)
-

(202.832)

(37.030)
-

(165.802)

(69.932)
-

(95.870)

(39.331)

(56.539)

Prejuízos
acumulados

761.051

50.000
450.000
102.338
(22.572)
-

181.285

(37.030)
-

218.315

1.170
(69.932)
-

287.077

(38.721)

325.798

Total

11.175

(1.031)
1.868
-

10.338

4.304
2.774
-

3.260

(3.133)
1.046
-

5.347

-

5.347

Participação de
não
controladores

772.226

50.000
450.000
102.338
(1.031)
(20.704)
-

191.623

4.304
(34.256)
-

221.575

1.170
(3.133)
(68.886)
-

292.424

(38.721)

331.145

Total

327

13

(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores
Adiantamento a funcionários
Adiantamento de aluguéis
Depósitos judiciais
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Bônus de retenção
Pagamento de contingências
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos fiscais
Adiantamento de clientes
Outros débitos
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais

10

6
10

12

(4.795)
1.702
(1.488)
(142)
168
(1.929)
(367)
(2.118)
(64.444)
(2.451)
4
(1.464)
2.981
(293)
(51)
(1.391)
80.454

1.901
(4.633)
1.368
470
(673)
1.109
4.139
122.353

78.663
(10.782)
3.997
2.451
17.775
1.524
(16.957)
116.889

(37.028)

Controladora
2017
(reapresentado)

(553)
(8.670)
(537)
(553)
(108)
2.480
(302)
4.416

71.828
2.704
112
3.708
(12.000)
281
14.357
(13.492)
(28.751)
107.926

Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa:
Depreciações e amortizações
Provisão/(reversão) para demandas judiciais
Baixa de ativo imobilizado e intangíveis
Baixa por impairment
Baixa de contas a pagar por aquisição de investimento
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Perda/(ganho) na aquisição de investimento
Provisão para bônus
Resultado de equivalência patrimonial
Marcação a mercado - Swap
Valor justo das opções
Juros provisionados
9, 11 e 12
21

(24.174)

2018
(reapresentado)

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

Nota

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

3.441
(11.268)
(5.494)
1.366
(3.816)
(480)
117
2.479
84.927

(5.458)
(940)
282
304
(77)
(355)
1.210
14.380

69.228
(2.510)
720
(13.534)
27.388
7.612
1.143
69.120

(69.931)

2016
(reapresentado)

5.584
(4.633)
26
(2.450)
2.330
(345)
(777)
(938)
(1.584)
139.293

133
(15.089)
(2.632)
(378)
(119)
3.140
831
5.798

98.726
4.161
1.052
3.708
(12.000)
281
(32.458)
14.357
(1.152)
(841)
(28.751)
123.169

(19.856)

2018
(reapresentado)

(5.369)
345
(2.636)
1.738
120
(1.183)
(1.043)
3.143
(65.804)
(2.643)
98
(2.906)
(3.205)
2.599
(256)
132
(3.471)
110.470

112.773
(472)
7
6.339
(10.782)
4.471
2.451
(1.210)
2.593
(16.957)
122.946

(31.348)

Consolidado
2017
(reapresentado)

98.024
(5.392)
1.380
(13.534)
(2.141)
16.886
(4.346)
87.275
(7.440)
(1.234)
162
(156)
(534)
583
1.351
12.889
2.615
(11.268)
(5.494)
(3.789)
2.538
(4.864)
456
818
(17.278)
82.449

(65.058)

2016
(reapresentado)

328

14

343.678
161.943

(181.735)

(108.512)
(50.641)
(5.664)
(164.817)

(17.239)
1.344
(26.794)
(24.653)
(10.029)
(20.000)
(97.371)

Controladora
2017
(reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

161.943
17.283

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

100.000
(163.133)
(23.954)
(87.087)

(32.642)
3.764
(58.403)
(107.822)
(5.855)
21.032
(179.926)

(144.660)

13

13

8

10

10

2018
(reapresentado)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Captação de empréstimos, financiamentos e debentures
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debentures
Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debentures
Pagamento de comissões financeiras
Passivo financeiro conversível em ações
Pagamento de dividendos
Pagamento ao poder concedente
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos

Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
Dividendos recebidos
Recebimento de empréstimos a partes relacionadas
Empréstimos a partes relacionadas
Aquisição de intangível
Aumento de capital em investidas
Aquisição de investimentos
Direitos creditórios
Efeito caixa perda de controle de investida
Caixa adquirido de combinações de negócios
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos

Notas

Demonstrações dos fluxos de caixa--Continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

29.043
343.678

314.635

63.016
(42.092)
(72.635)
(8.937)
500.000
439.352

(21.971)
2.173
1.775
(770)
(136.842)
(53.107)
(903)
(209.645)

2016
(reapresentado)

198.065
41.300

(156.764)

100.000
(163.403)
(27.916)
(360)
(19.557)
(111.236)

(38.818)
1.890
(162.763)
(5.855)
21.032
(308)
(184.822)

2018
(reapresentado)

394.640
198.065

(196.575)

5.818
(148.344)
(55.007)
(5.138)
(512)
(19.228)
(222.411)

(23.818)
635
(28.603)
(3.397)
(10.029)
(20.000)
578
(84.634)

Consolidado
2017
(reapresentado)

58.441
394.640

336.199

119.542
(59.659)
(72.837)
(8.937)
500.000
(3.133)
(17.840)
457.136

(50.532)
1.982
180
(295)
(149.010)
(4.809)
(902)
(203.386)

2016
(reapresentado)

329

306.016
(71.829)
234.186

Valor adicionado bruto

Depreciação amortização

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia:

30.400
3.376
2.253
80.296
712
41.529
127.752
4.044
11.556

38.215
7.916
2.567
78.909
613
42.726
123.491
3.262
16.860
(22.572)
(22.572)

Remuneração de capitais próprios:
(Prejuízo) do exercício

(69.932)
(69.932)

99.967
4.254
(80)

77.041
228
36.617

31.329
3.034
2.007

184.465

184.465

10.134
(27.388)
37.522

174.331

(69.228)

243.559

(528.606)
(524.957)
(3.649)

772.165
772.165

2016
(reapresentado)

15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(37.030)
(37.030)

264.888

291.987

Distribuição do valor adicionado
Remuneração direta encargos
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Imposto, taxas e contribuições
Federais
Estatuais
Municipais
Remuneração de capitais terceiros
Juros
Aluguéis
Outros

264.888

291.987

34.526
(17.775)
52.301

230.362

(78.663)

309.025

(561.597)
(552.924)
(8.673)

870.622
870.622

Controladora
2017
(reapresentado)

Valor adicionado total a distribuir

57.800
13.492
44.308

(591.098)
(577.810)
(13.289)

Insumos adquiridos de terceiros:
Custos dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado recebido em transferência:
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

897.114
897.114

Receitas:
Receita dos serviços prestados

2018
(reapresentado)

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

(20.704)
(20.704)

139.945
4.763
(6.283)

99.824
1.153
52.961

44.406
8.667
3.017

327.749

327.749

48.914
1.152
47.762

278.835

(98.726)

377.561

(755.610)
(737.332)
(18.279)

1.133.171
1.133.171

2018
(reapresentado)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(34.256)
(34.256)

136.020
4.872
25.992

100.819
988
51.557

35.081
4.070
2.668

327.811

327.811

54.542
1.210
53.332

273.269

(112.774)

386.043

(719.515)
(707.264)
(12.251)

1.105.558
1.105.558

Consolidado
2017
(reapresentado)

(68.886)
(68.886)

134.277
4.959
5.894

99.974
326
46.817

38.604
3.841
2.517

268.323

268.323

49.279
2.141
47.138

219.044

(98.024)

317.068

(682.101)
(676.358)
(5.743)

999.169
999.169

2016
(reapresentado)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (a seguir designada como
“Controladora”, “Allpark”, ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com
sede localizada na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre III, 3º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, foi constituída no ano de 1982 e possui como objetos sociais a
administração, exploração e/ou controle da atividade de estacionamentos de veículos, prestação
de serviços técnicos de administração, assessoria e planejamento, tudo pertinente a
estacionamento de veículos, seja em imóveis próprios ou de terceiros, para empresas privadas
ou públicas, inclusive em áreas especiais para estacionamento rotativo, localizadas em vias e
logradouros públicos, execução de projetos, implantação e manutenção de sinalização vertical e
horizontal para sistema de transporte e a participação em outras sociedades.
Em 31 de dezembro de 2018, eram acionistas da Companhia o Partners Beta Participações S.A.,
o FIP Brasil de Governança Corporativa, a TSEMF III Brazil S.A.R.L., a TSEMF IV Brazil
S.A.R.L., a Riverside Fundo de Investimento em Participações, Hélio Francisco Alves Cerqueira,
Armando Carmo Couri, Emilio Odebrecht de Queiroz, Francisco Peltier Queiroz e André Roberto
Gomes Rossetto. Nosso acionista principal é o BTG Pactual MB Partnerco Ltd.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía 663 estacionamentos (641 em 2017 e 683
em 2016) e 96 franquias (90 em 2017 e 82 em 2016) localizados nas principais praças de São
Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraná, Santa
Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Paraíba e
Distrito Federal.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia efetuou
importantes transações envolvendo combinações de negócios, conforme divulgado na Nota 4.

2. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas pela Administração
da Companhia e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standars Board (IASB).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas apresentam informações comparativas
em relação ao exercício anterior. Adicionalmente, a Companhia apresenta um balanço
patrimonial adicional no início do período mais antigo divulgado, quando se realiza a
reapresentação retrospectiva ou reclassificação de itens nas demonstrações financeiras. O
balanço patrimonial na data-base de 1º de janeiro de 2016 é apresentado nestas demonstrações
financeiras consolidadas conforme Nota 2.30.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Companhia em
5 de dezembro de 2019.
A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e
está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
operacional dos negócios da Companhia.
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor,
exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de instrumentos
financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.
2.1. Bases de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das
seguintes empresas controladas que possuem os mesmos objetivos sociais da Companhia,
cujas participações percentuais na data do balanço são assim resumidas:
Razão social

Nota

Riopark Estacionamentos Ltda. ("Riopark")
Hora Park Sist. Estacionamento Rotativo Ltda. ("Hora Park")
Saepart Soc. Adm. Empreend. Part. Ltda. ("Saepart")
Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda. ("Capital")
Primeira Estacionamentos Ltda. ("Primeira")
Minas Park Estacionamentos Ltda. ("Minas Park")
Azera Parking Ltda. ("Azera")
Empresa Brasileira de Estacionamentos Ltda. ("Autopark")
Cellopark Estacionamentos Ltda. ("Cellopark")
Estacionamentos Cinelândia S.A. ("Cinelândia")
Hospital Marcelino Champagnat Ltda. ("Marcelino")
OW Estacionamentos e Participações S.A.
Omni Estacionamentos do Nordeste Ltda. ("Omni")
Wellpark Estacionamentos e Serviços Ltda. ("Wellpark")
E.W.S Estacionamentos Salvador S.A. ("EWS")
Parking Tecnologia da Informação Ltda. ("Parking TI")
I-Park estacionamentos Inteligentes S.A. ("I-Park")
Loop Gestão de Pátios S.A. ("Loop")
Loop AC participações Ltda. ("Loop AC")
Calvitium Participações S.A. ("Calvitium")
SCP Estacionamento do Shopping Monte Carmo ("Monte Carmo")
(a)

Empresa encerrou suas atividades em 2018.

(b)

Empresa controlada pela Hora Park.

(c)

Empresa incorporada durante o exercício de 2018.

(d)

Empresa controlada pela Hora Park (50%) e Wellpark (50%).

(e)

Empresa controlada pela Capital.

(f)

Perda de controle em 2018.

(g)

Empresa constituída em 2018.

(h)

Empresa adquirida em 2018. Vide Nota Explicativa nº 4.

(i)

Empresa incorporada pela Allpark em 2016.

(a)
(b)
(b)
(b)
(i)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(g)
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% - 31/12/2018
Direta
Indireta
99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
99,90%
75,48%
100,00%
51,00%

99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
83,59%
-

% - 31/12/2017
Direta
Indireta
99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
99,90%
75,50%
-

99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
83,59%
-

% - 31/12/2016
Direta
Indireta
99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
-

99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
-

% - 01/01/2016
Direta
Indireta
99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
-

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.1. Bases de consolidação--Continuação
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a
data na qual a Companhia obtém o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em
que esse controle deixe de existir. As demonstrações financeiras das controladas são
elaboradas para o mesmo período de divulgação da Controladora, utilizando políticas
contábeis consistentes. Todos os saldos entre empresas do grupo, como receitas e
despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos das respectivas transações, são
eliminados na consolidação.
A Companhia não possui investimentos no exterior.
As principais informações contábeis dos investimentos acima apresentados estão
divulgadas na Nota 10.
2.2. Investimento em coligadas e em joint venture
Coligada é uma investida sobre a qual a Companhia exerce influência significativa.
Influência significativa é o poder de participar nas decisões sobre políticas operacionais da
investida, não sendo, no entanto, controle ou controle conjunto sobre essas políticas.
Joint venture é um tipo de acordo conjunto por meio do qual as partes que tenham controle
conjunto sobre o acordo têm direitos aos ativos líquidos da joint venture. Controle conjunto
é o compartilhamento contratualmente acordado de um controle, existente apenas quando
decisões sobre as atividades pertinentes exigirem consentimento unânime das partes que
estiverem compartilhando o controle.
Os investimentos da Companhia em coligadas e joint ventures são contabilizados com base
no método da equivalência patrimonial.
A Companhia não possui investimentos em coligadas e joint ventures no exterior.
Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos em coligadas e joint
ventures são reconhecidos inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é
ajustado para fins de reconhecimento das variações na participação da Companhia no
patrimônio líquido das coligadas e joint ventures a partir da data de aquisição.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.2. Investimento em coligadas e em joint venture--Continuação
As demonstrações do resultado refletem a participação da Companhia nos resultados
operacionais das coligadas e joint ventures. Eventual variação em outros resultados
abrangentes dessas investidas é apresentada como parte de outros resultados
abrangentes da Companhia. Adicionalmente, quando houver variação reconhecida
diretamente no patrimônio das coligadas e joint ventures, a Companhia reconhece sua
participação em quaisquer variações, quando aplicável, na demonstração das mutações do
patrimônio líquido. Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre a
Companhia e as coligadas e joint ventures são eliminados em proporção à participação nas
coligadas e joint ventures.
A soma da participação da Companhia nos resultados das coligadas e joint ventures são
apresentadas na demonstração do resultado, representando o resultado após os impostos
e participações de não controladores nas controladas das coligada e da joint ventures. As
demonstrações financeiras das coligadas e joint ventures são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que o da Companhia. Quando necessário, são feitos ajustes para
que as políticas contábeis fiquem alinhadas com as da Companhia.
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da
Companhia em suas coligadas e joint ventures. A Companhia determina, em cada data de
fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento nas
coligadas e joint ventures sobre perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a
Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a
diferença entre o valor recuperável das coligadas e joint ventures e o valor contábil e
reconhece a perda na demonstração do resultado.
Ao perder influência significativa sobre as coligadas e joint ventures, a Companhia mensura
e reconhece qualquer investimento retido ao valor justo. Eventual diferença entre o valor
contábil das coligadas e joint ventures, no momento da perda de influência significativa, e o
valor justo do investimento retido e dos resultados da alienação serão reconhecidos no
resultado.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.2. Investimento em coligadas e em joint venture--Continuação
As participações percentuais em coligadas e joint ventures na data-base dos balanços são
assim resumidas:
Razão social
CCN Centro de Convenções Ltda. ("CCN")
WPA Park Participações S.A. ("WPA")
Loop Gestão de Pátios S.A. ("Loop")
Estacionamento E.T.M. Curitiba S.A. ("ETM")
I-Park Estacionamentos Inteligentes S.A. ("I-Park")
Consórcio Enéas de Carvalho Ltda. ("Enéas")
Consórcio Trianon Park Ltda. ("Trianon")
Consórcio Estacionamento Centro Cívico ("Centro Cívico")
Consórcio Estacionamento Novo Centro ("Novo Centro")
(a)

Joint venture da empresa Riopark.

(b)

Coligada da empresa Loop AC.

Nota
(a)
(d)
(b)
(c)
(e)
(d)
(d)
(f)
(f)

% - 31/12/2018
Direta
Indireta
70,00%
60,00%

50,00%
49,00%
40,00%
5,60%
5,00%
-

% - 31/12/2017
Direta
Indireta
70,00%
60,00%

50,00%
40,00%
5,60%
5,00%
-

% - 31/12/2016
Direta
Indireta
58,00%
70,00%
-

50,00%
40,00%
70,00%
5,60%
5,00%
-

% - 01/01/2016
Direta
Indireta
58,00%
70,00%
-

(c)

Joint venture da empresa Hora Park.

(d)

Coligada da empresa Primeira.

(e)

Aquisição do controle em 2017 pela Capital Parking.

(f)

A Companhia detém influência significativa na investida. Apesar do percentual de participação ser maior que 50%, a Companhia não possui o controle da entidade
por não possuir a quantidade necessária de capital votante de acordo com o acordo de acionistas.

As principais informações contábeis dos investimentos acima apresentados estão
divulgadas na Nota 10.
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50,00%
40,00%
70,00%
5,60%
5,00%
-

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.3. Combinações de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base
no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores
na adquirida. Para cada combinação de negócio, a Companhia mensurou a participação de
não controladores na adquirida pela parte que lhes cabe pelo valor justo ou com base na
sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
Se a combinação de negócios for realizada em estágios, o valor justo na data de aquisição
da participação societária previamente detida no capital da adquirida é reavaliado a valor
justo na data de aquisição, sendo os impactos reconhecidos na demonstração do resultado.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida a
valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo é
reconhecido, de acordo com o IFRS 9 (CPC 48), na demonstração do resultado. Se a
contraprestação contingente for classificada como patrimônio, não é reavaliada até que
seja finalmente liquidada no patrimônio.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação ao valor justo dos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos
líquidos e os passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos
ativos líquidos adquiridos, a diferença é reconhecida como ganho por compra vantajosa na
demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio
adquirido em uma combinação de negócio é, a partir da data de aquisição, alocado a cada
uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas
pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da
adquirida ser atribuídos a essas unidades.
Quando um ágio faz parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade
é alienada, o ágio associado à parcela alienada é incluído no custo da operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado
com base nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de
caixa mantida.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.4. Classificação circulante e não circulante
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na
classificação circulante e não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
x Espera-se realizá-los ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal;
x For mantido principalmente para negociação;
x Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
x É caixa ou equivalentes de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03
- Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de
passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado
no circulante quando:
x Espera-se liquidá-lo no ciclo operacional normal;
x For mantido principalmente para negociação;
x Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
x Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos,
12 meses após o período de divulgação.
A Companhia classifica todos os demais passivos como não circulante.
2.5. Mensuração do valor justo
A Companhia mensura instrumentos financeiros, bem como ativos não financeiros tais
como propriedades para investimento apenas para fins de divulgação, a valor justo em
cada data de fechamento do balanço patrimonial. Outrossim, os valores justos de
instrumentos financeiros mensurados a custo amortizado são divulgados na Nota 30.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência
de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação
para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá:
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.5. Mensuração do valor justo--Continuação
x No mercado principal para o ativo ou passivo; ou
x Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o
passivo.
x O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo
que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a
capacidade de um participante do mercado gerar benefícios econômicos por meio da
utilização ideal do ativo ou vendendo-o a outra participante do mercado que também
utilizaria o ativo de forma ideal.
A Companhia utiliza técnicas de avaliação específicas nas circunstâncias e para as quais
haja dados suficientes para mensuração do valor justo, maximizando o uso de informações
disponíveis pertinentes e minimizando o uso de informações não disponíveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado nas demonstrações
financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base
na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como
um todo:
x Nível 1 - preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos a que a Companhia tem acesso na data de mensuração.
x Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável.
x Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma
recorrente, a Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia,
reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa
para mensuração do valor justo como um todo) ao final de cada período de divulgação.
A Companhia determina as políticas e procedimentos para mensuração do valor justo,
como propriedades para investimento e ativos financeiros não cotados e disponíveis para
venda, e para mensuração não recorrente.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.5. Mensuração do valor justo--Continuação
Os avaliadores externos estão envolvidos na avaliação de ativos significativos, como por
exemplo propriedades para investimento e ativos financeiros não cotados e passivos
significativos de passivos financeiros conversíveis em ações, conforme Nota 15. O
envolvimento de avaliadores externos é decidido pela Administração da Companhia, após
discussão com o Conselho de Administração. Os critérios de seleção incluem
conhecimentos de mercado, reputação, independência e verificação se as normas
profissionais são cumpridas.
Em cada data de divulgação, a Administração analisa as movimentações nos valores dos
ativos e passivos que devem ser mensurados ou realizados de acordo com as políticas
contábeis da Companhia. Para fins desta análise, a Administração confirma as principais
informações utilizadas na última avaliação, confrontando as informações constantes no
cálculo da avaliação com os contratos e demais documentos relevantes.
A Administração, em conjunto com os avaliadores externos da Companhia, também
compara cada movimentação no valor justo de cada ativo e passivo com as respectivas
fontes externas com o objetivo de determinar se a movimentação é aceitável.
Para fins de divulgação do valor justo, a Companhia determinou classes de ativos e
passivos como base na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da
hierarquia do valor justo, conforme acima explicado.
2.6. Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão
gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é
mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre os serviços prestados.
A Companhia, suas controladas diretas e indiretas auferem receita por meio da prestação
de serviços de estacionamento a clientes rotativos ou mensalistas, do fornecimento de mão
de obra, da administração de estacionamentos e da exploração de áreas de Zona Azul.
As receitas com clientes rotativos e mensalistas são reconhecidas com base na prestação
de serviço de estacionamento. As receitas com fornecimento de mão de obra e
administração de estacionamento são reconhecidas ao final de cada mês quando da
apuração da receita de cada garagem pelos serviços prestados incorridos que
posteriormente são faturados para os clientes. As receitas com exploração de áreas de
Zona Azul são reconhecidas quando da utilização dos parquímetros, sendo diariamente
feita a coleta dos valores. As receitas com agentes com Sociedades em Conta de
Participações (“SCP”) e Consórcios são reconhecidas ao final de cada mês quando da
apuração dos valores mensais pelos serviços prestados incorridos.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.7. Subvenções governamentais
A Companhia não possui subvenções governamentais.
2.8. Impostos
2.8.1. Impostos sobre serviços prestados
As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas
seguintes alíquotas básicas:
x Programa de Integração Social (PIS) - 0,65% e 1,65%;
x Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3,00% e
7,65%;
x Impostos sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%.
Esses encargos são apresentados como dedução das receitas na demonstração do
resultado.
2.8.2

Impostos de renda e contribuição social correntes
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais.
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social.
O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável de 15%, acrescido do
adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses,
enquanto que a contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro
tributável reconhecido pelo regime de competência.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.
A compensação de prejuízos fiscais está limitada a 30% do lucro tributável e não
possui prazo de prescrição para sua utilização.

2.8.3. Impostos de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são gerados por diferenças
temporárias, nas datas dos balanços, entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.8. Impostos--Continuação
2.8.3. Impostos de renda e contribuição social diferidos--Continuação
São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos
referentes a todas as diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja
provável que haverá lucro tributável contra o qual se possa deduzir as diferenças
temporárias, exceto quando o imposto de renda e contribuição social diferidos ativo
referente à diferença temporária dedutível resulte do reconhecimento inicial de um
ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios e
que, no momento da operação, não afete o lucro contábil, nem o lucro ou prejuízo
fiscal.
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são mensurados à taxa de
imposto ou contribuição que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será
realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária)
que foram promulgadas na data do balanço.
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e
baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser
utilizado. Tributos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis
futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. Em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia não constituiu imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre os saldos de diferenças temporárias, prejuízos
fiscais e base negativa da contribuição social demonstrados na Nota 22.
2.9. Imobilizado
Benfeitorias em imóveis de terceiros, máquinas e equipamentos e outros ativos
imobilizados são apresentados ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo
de reposição de parte do imobilizado, quando os critérios de reconhecimento forem
satisfeitos. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia
reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica.
Todos os demais custos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração do
resultado, quando incorridos. O valor presente do custo esperado da desativação do ativo
após a sua utilização é incluído no custo do correspondente ativo se os critérios de
reconhecimento para uma provisão forem satisfeitos.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.9. Imobilizado--Continuação
A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam
em consideração a vida útil estimada dos bens ou o prazo de locação, no caso de
benfeitorias em imóveis de terceiros, como segue:

Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Parquímetros
Computadores e periféricos
Veículos

2018

2017

2016

60 anos
10 anos
10 anos
10 anos
12 anos
8 anos
15 anos
6 anos
8 anos

25 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
5 anos
5 anos

25 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
5 anos
5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do
ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Durante o exercício de 2018, a Companhia efetuou a revisão da vida útil se seus ativos
imobilizados. A revisão foi efetuada por especialistas externos com experiência e
competência profissional, objetividade e conhecimento técnico dos bens avaliados. O
impacto da mudança de estimativa da vida útil no exercício de 2018 foi uma redução na
despesa de depreciação de R$12.100 na controladora e R$18.412 no consolidado.
2.10. Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação
de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição.
Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos
amortização acumulada e perdas acumuladas e valor recuperável. Ativos intangíveis
gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento, não são capitalizados e o
gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.10. Ativos intangíveis--Continuação
Direito de exploração de infraestrutura
A infraestrutura, dentro do alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de
Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato
de concessão prevê apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços
públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente após o encerramento do respectivo
contrato. O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura para a
prestação dos serviços públicos em nome da concedente, nas condições previstas no
contrato.
Nos termos do contrato de concessão dentro do alcance desta interpretação, o
concessionário atua como prestador de serviços, construindo ou melhorando a
infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um serviço público,
além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado
prazo.
Se o concessionário presta serviços de construção ou melhoria, a remuneração recebida
ou a receber pelo concessionário é registrada pelo valor justo. Essa remuneração pode
corresponder a direito sobre um ativo intangível, um ativo financeiro ou ambos. O
concessionário reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização)
de cobrar os usuários pela prestação dos serviços públicos. O concessionário reconhece
um ativo financeiro na medida em que tem o direito contratual incondicional de receber
caixa ou outro ativo financeiro da concedente pelos serviços de construção.
Tais ativos financeiros são mensurados pelo valor justo no reconhecimento inicial e após
são mensurados pelo custo amortizado.
Caso a Companhia seja remunerada pelos serviços de construção parcialmente através de
um ativo financeiro e parcialmente por um ativo intangível, então cada componente da
remuneração recebida ou a receber é registrado individualmente e é reconhecida
inicialmente pelo valor justo da remuneração recebida ou a receber.
A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado do
exercício de acordo com a curva de benefício econômico esperado ao longo do prazo de
concessão, tendo sido adotado a curva linear do contrato como base para a amortização.
Para maiores informações vide Nota 16.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.10. Ativos intangíveis--Continuação
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização
para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada
exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios
econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou
método de amortização, conforme o caso, sendo tratados como mudanças de estimativas
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo
intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a
mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva. Em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houve indicadores de perda e não houve mudança de
vida útil de indefinida para definida.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
A tabela a seguir apresenta um resumo das políticas aplicadas aos ativos intangíveis da
Companhia:

Softwares

Contratos de
arrendamento

Contratos de
concessão

Direito de
exploração da
infraestrutura
concedida

Ágio

Outros

Vida útil

Definida
5 anos

Definida
10 a 20 anos

Definida
4 a 26 anos

Definida
20 anos

Indefinida
-

Definida
5 a 10 anos

Método de amortização utilizado

Amortização
linear ao
longo do
prazo de
contrato

Amortização
linear ao longo
do prazo de
contrato

Amortização
linear ao longo
do prazo de
contrato

Amortização
linear pelo
prazo de
contrato de
concessão

Não amortiza

Amortização
linear ao longo
do prazo de
contrato

Gerados internamente ou
adquiridos

Adquiridos

Adquiridos em
PPA

Adquiridos em
PPA

Adquiridos

Adquiridos em
PPA

Adquiridos
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma
entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.
i)

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de
negócios da Companhia e suas controladas para a gestão destes ativos financeiros.
Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente de
financiamento significativo ou para as quais a Companhia e suas controladas tenham
aplicado o expediente prático. A Companhia e suas controladas inicialmente mensuram
um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a
receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo
ou para as quais a Companhia e suas controladas tenham aplicado o expediente
prático são mensurados pelo preço de transação determinado de acordo com a
IFRS 15 (CPC 47).
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.
O modelo de negócios da Companhia e suas controladas, para administrar ativos
financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de
caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança
de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de
um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações
regulares) são reconhecidos na data da negociação, ou seja, a data em que a
Companhia e suas controladas se comprometem a compra ou vender o ativo.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em
quatro categorias:
x Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida).
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com
reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida).
x Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de
seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais).
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
A Companhia e suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado
se ambas as seguintes condições forem atendidas:
x O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja
manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais.
x Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a
fluxos de caixa que constituem, exclusivamente, pagamentos de principal e juros
sobre o valor do principal em aberto.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando
o método de juros efetivos e estão sujeitos à redução ao valor recuperável, ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado quando os ativos são baixados, modificados ou
apresentam redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros da Companhia e suas controladas ao custo amortizado incluem
contas a receber de clientes e partes relacionadas.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado
Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado incluem ativos financeiros
mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a
valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como mantidos
para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo.
Derivativos, incluindo os derivativos embutidos que não estão intimamente
relacionados ao contrato principal e que devem ser separados, são também
classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam classificados como
instrumentos de hedge eficazes. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos de principal e juros são classificados e mensurados ao
valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócios.
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na
demonstração do resultado.
Derivativos embutidos em um contrato hibrido com um passivo financeiro é separado
do passivo e contabilizado como um derivativo separados se: (a) as características e
aos riscos econômicos não estiverem estritamente relacionados às características e
riscos econômicos do contrato principal; (b) o instrumento separado, com os mesmos
termos que o derivativo embutido, atenda à definição de derivativo; (c) o contrato
hibrido não for mensurados ao valor justo, com mudanças no valor justo reconhecidas
no resultado. Derivativos embutidos são mensurados ao valor justo, com mudança nos
termos do contrato que modifique significativamente os fluxos de caixa que de outra
forma seriam necessários ou uma classificação de um ativo financeiro fora da categoria
de valor justo por meio do resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Desreconhecimento--Continuação
x Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram.
x A Companhia e suas controladas transferirem seus direitos de receber fluxos de
caixa do ativo ou assumirem uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de
caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de
repasse (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do
ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os
riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou
celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e
benefícios da titularidade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos
os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia
continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seus envolvimentos
continuados. Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O
ativo transferido e o passivo são mensurados em uma base que reflita os direitos e as
obrigações retidos pela Companhia.
O envolvimento continuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é
mensurado pelo menor valor entre (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da
contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da
garantia).
Redução do valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que
determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é recuperável. Uma
perda só existe se, e somente se, houver evidência objetiva de ausência de
recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido
depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” incorrido) e tenha
impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos
financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução
ao valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do
empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira relevante.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Perda de crédito esperada de contas a receber
A Companhia determina o risco de crédito de um título de dívida pela análise do
histórico de pagamentos, condições financeiras e macroeconômicas atuais da
contraparte quando aplicáveis, avaliando assim cada título individualmente.
A operação básica da Companhia é a prestação de serviços que são liquidadas em
dinheiro ou por meio dos principais cartões de crédito e débitos existentes no mercado.
A Companhia considera que o risco de crédito é baixo.
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.

ii)

Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Passivos financeiros são classificados, como reconhecimento inicial, como passivos
financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou
como derivativos classificados como instrumento de hedge. A Companhia determina a
classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial.
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente
relacionado.
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, outras
contas a pagar, empréstimos e financiamentos, partes relacionadas, e instrumentos
financeiros derivativos.
Mensuração subsequente
A mensuração subsequente dos passivos financeiros depende da sua classificação,
que pode ser da seguinte forma:
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Passivos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio de resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação quando forem
adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos
financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os critérios de
contabilização de hedge definidos pelo CPC 48 (IFRS 9). Derivativos, incluído os
derivativos embutidos que não são relacionados ao contrato principal e que devem ser
separados, também são classificados como mantidos para negociação, a menos que
sejam designados como instrumentos de hedge efetivos.
Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do
resultado.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não designou nenhum passivo financeiro a
valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia
designou o passivo financeiro descrito na Nota 15.
Empréstimos, financiamentos e debêntures não conversíveis em ações
Após reconhecimento inicial, empréstimos, financiamentos e debêntures não
conversíveis em ações, sujeitos a juros, são mensurados subsequentemente pelo
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem
como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contato for liquidada, cancelada ou expirar.
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante
em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A
diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.12. Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos de swap para
fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio.
Os instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na
data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente
também ao valor justo. Instrumentos financeiros derivativos são apresentados como ativos
financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros
quando o valor for negativo.
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante
o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado.
2.13. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa (UGC) é
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda, não sendo
esta UGC maior que um segmento.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos
que reflita o custo médio ponderado de capital para a empresa em que opera a unidade
geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base
em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes
conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou,
quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado
ativo, ou preço da transação mais recente com ativos semelhantes.
O seguinte critério é também aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável
de ativos específicos:
Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 31 de
dezembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor
contábil.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.13. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Ativos intangíveis
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao
valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil.
2.14. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, para investimento ou outros fins. A Companhia considera
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de
valor, sendo resgatável com o próprio emissor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, a contar da data da contratação e quando não há risco de redução em seu valor de
liquidação se realizado antes do prazo de vencimento. A abertura desses saldos está
apresentada na Nota 5.
2.15. Instrumentos financeiros conversível em ações
Ações preferenciais conversíveis são segregadas em componentes do passivo financeiro
conversível em ações ordinárias e de derivativos com base nos termos contratuais.
Na emissão das ações preferenciais conversíveis, o valor justo do componente do passivo
é determinado utilizando uma taxa de mercado para um título de dívida não conversível
equivalente; sendo esse valor classificado como um passivo financeiro mensurado ao custo
amortizado (líquido dos custos da transação) até ser eliminado na conversão ou resgate.
O restante dos valores é alocado à opção de conversão reconhecida e incluída nos
derivativos, líquido dos custos da transação. O valor contábil da opção de conversão não é
reavaliado em exercícios subsequentes.
Os custos de transação são alocados aos componentes do passivo e do derivativo das
ações preferencias conversíveis com base na alocação de valores no reconhecimento
inicial dos instrumentos que foram convertidas em novembro de 2018, conforme descrito na
Nota 15.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.16. Provisões
Geral
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou
não formalizada) em consequência de um evento passado, quando for 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 ativo separado, mas apenas
quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é
apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.
Provisões para demandas judiciais
A Companhia é parte de alguns processos judiciais e administrativos. Provisões são
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.
2.17. Benefícios a funcionários
A Companhia concede a seus funcionários benefícios que envolvem seguro de vida,
assistência médica, participação nos resultados e outros benefícios, os quais respeitam o
regime de competência em sua contabilização, sendo cessados ao término do vínculo
empregatício com a Companhia.
Participação nos resultados
São reconhecidos em conta passiva de obrigações trabalhistas, os valores
correspondentes aos benefícios a funcionários decorrentes do programa de participação
nos resultados. Para o programa existe plano formal e os valores a serem pagos podem ser
estimados razoavelmente, antes da época da elaboração das informações, e são liquidados
no curto prazo.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.17. Benefícios a funcionários--Continuação
Benefícios pós-emprego
A Companhia não possui planos de benefícios do tipo Plano Gerador de Benefício Livre
(PGBL) e/ou Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) durante e pós-emprego ou benefícios
de contribuição definida.
2.18. Moeda funcional
A moeda funcional da Companhia e de suas controladas diretas, indiretas, com controle
compartilhado, é o Real (“R$”), mesma moeda de preparação e apresentação das
demonstrações financeiras da Controladora e do Consolidado.
2.19. Transações envolvendo pagamentos baseados em ações
A Companhia oferece a seus executivos planos de participações em ações liquidadas em
exclusivamente com suas próprias ações. Os planos são mensurados pelo valor justo na
data da outorga. Para determinar o valor justo, a Companhia utiliza um método de
valorização apropriado cujos detalhes estão divulgados na Nota 33.
O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido, em conjunto com
um correspondente aumento no patrimônio líquido à rubrica “Plano de ações”, ao longo do
período em que a condição de serviço é cumprida, com término na data em que o
funcionário adquire o direito completo ao prêmio (data de aquisição). A despesa acumulada
reconhecida para as transações liquidadas com instrumentos patrimoniais em cada database até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição foi cumprido
e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos patrimoniais que serão
adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do exercício é registrada
na rubrica de “despesas administrativas”.
Não ocorreram outorgas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
2.20. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os elementos integrantes do ativo e passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou
de curto prazo, quando há efeitos relevantes, são ajustados a valor presente com base em
taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações atuais do mercado. A Administração
efetuou análise dos valores de ativo e passivo, não tendo identificado saldos e transações
para os quais o ajuste a valor presente seja aplicável e relevante para efeito das
demonstrações financeiras.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.21. Propriedades para investimento
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da
transação e são depreciadas pela vida útil de 50 anos. A Companhia determinou o valor de
custo como forma de mensuração das propriedades para investimento e está divulgando
seu valor justo na Nota 9.
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade
para investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum
benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido na venda
e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no exercício da
baixa. O montante a ser incluído na demonstração do resultado é determinado de acordo
com os requisitos para determinação do preço de transação no CPC 47.
Transferências são feitas para a conta de “Propriedade para investimento”, ou desta conta,
apenas quando houver uma mudança no seu uso. Se a propriedade ocupada por
proprietário se tornar uma propriedade para investimento, a Companhia e suas controladas
contabilizam a referida propriedade de acordo com a política descrita no item de
imobilizado até a data da mudança no seu uso.
2.22. Custo dos empréstimos, financiamentos e debêntures
Os empréstimos e financiamentos tomados e as debêntures emitidas são reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de
transação. Em seguida são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado durante
o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
2.23. Arrendamento mercantil
A caracterização de um contrato como (ou se ele contém) um arrendamento mercantil está
baseado na substância do contrato na data do início de sua execução. O contrato é (ou
contém) um arrendamento caso o cumprimento deste contrato seja dependente da
utilização de um ativo (ou ativos) específicos e o contrato transfere o direito de uso de um
determinado ativo (ou ativos), mesmo se este ativo (ou estes ativos) não estiver (em)
explícitos no contrato.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.23. Arrendamento mercantil--Continuação
Como arrendatário
Arrendamentos mercantis financeiros que transferem à Companhia basicamente todos os
riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do
arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor
presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o custo são
acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os
pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros são alocados a encargos financeiros
e redução de passivo de arrendamentos mercantis financeiros, de forma a obter taxa de
juros constante sobre o saldo remanescente do passivo.
Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não
houver razoável certeza de que a Companhia obterá a propriedade no fim do prazo do
arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no
prazo do arrendamento mercantil, dos dois, o menor.
Um arrendamento operacional é diferente de um arrendamento financeiro. Os pagamentos
de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa na demonstração
do resultado de forma linear ao longo do prazo do arrendamento mercantil. Entretanto, os
pagamentos variáveis como é o caso dos pagamentos de estacionamento de universidades
são registrados pela competência. Maiores informações sobre os compromissos, vide
Nota 32.
Como arrendador
Arrendamentos mercantis para os quais a Companhia não transfere substancialmente
todos os riscos e benefícios da posse do ativo são classificados como arrendamentos
mercantis operacionais. A receita de aluguel é contabilizada pelo método linear, durante o
período do arrendamento, e é incluída na receita na demonstração do resultado, devido à
sua natureza operacional. Custos diretos iniciais incorridos na negociação de
arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao valor contábil do ativo locado e
reconhecidos ao longo do prazo do arrendamento com base semelhante à receita de
aluguel. A Companhia não possui subarrendamento e não é arrendadora de bens.
2.24. Resultado por ação
A Companhia efetua os cálculos do lucro/prejuízo por ação básico utilizando o número
médio ponderado das ações ordinárias e preferenciais, disponíveis durante o período
correspondente ao resultado conforme a IAS 33 (CPC 41), vide Nota 27.

41

355

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.24. Resultado por ação--Continuação
O lucro (prejuízo) diluído por ação é computado de forma semelhante ao básico, exceto
que as ações que não estão em circulação são adicionadas, para incluir o número de ações
adicionais que estariam em circulação se as ações com potencial de diluição atribuíveis às
opções de compra de ações e as ações resgatáveis de participação de acionistas não
controladores tivessem sido emitidas durante os respectivos períodos, utilizando o preço
médio ponderado das ações.
Os dados de comparação dos lucros/prejuízos básico e diluído se baseiam na média
ponderada de ações em circulação do exercício, e todas as ações com potencial de
diluição em aberto para cada exercício apresentado, respectivamente.
2.25. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos
Fluxos de Caixa (IAS 7).
A Companhia apresenta as operações de pagamentos de juros de empréstimos e
financiamentos como atividade de financiamento.
2.26. Informações por segmento
As informações por segmento operacionais são apresentadas de modo consistente com os
relatórios internos fornecidos para o principal tomador de decisões operacionais.
Um segmento operacional é definido como um componente de uma Companhia que atua
em atividades comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas.
Cada segmento operacional é diretamente responsável pelas receitas e margem de
contribuição relacionadas às suas operações. O principal tomador de decisões
operacionais avalia o desempenho de cada segmento operacional usando informações
sobre sua receita e margem de contribuição, e não avalia as operações usando
informações de ativos e passivos.
Os segmentos são reportados como: alugadas e administradas (Leased and Managed
Locations), operações próprias (Owned Locations), concessões públicas (Concessions - On
e Off-Street), contratos de longo prazo (Long-term Contracts) e outros (Others).
As principais informações contábeis das informações por segmentos acima apresentadas
estão divulgadas na Nota 28.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.27. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
A legislação societária brasileira requer para empresas de capital aberto a apresentação da
demonstração do valor adicionado como parte do conjunto das demonstrações financeiras
apresentadas pela Companhia. O IFRS não requer a apresentação dessa demonstração.
Como consequência, essa demonstração está apresentada como informação suplementar,
sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. Esta demonstração tem por
finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante os
exercícios apresentados.
A demonstração do valor adicionado foi preparada com base em informações obtidas dos
registros contábeis que servem de base para preparação das demonstrações financeiras e
seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
2.28. Adoção dos pronunciamentos emitidos pela IASB e CPC (em vigor em 1º de janeiro
de 2018)
As seguintes normas, emendas às normas e interpretações aos IFRSs emitidos pelo IASB
entraram em vigor em 1º de janeiro de 2018:
x Instrumentos Financeiros - IFRS 9 (CPC 48): introduz novas exigências para a
classificação, mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros, nova metodologia de
impairment para os instrumentos financeiros e nova orientação para contabilidade de
hegde, e substitui o CPC 38 (equivalente à norma internacional IAS 39).
x Receita de Contrato com Cliente - IFRS 15 (CPC 47): estabelece os princípios da
natureza, quantidade, tempestividade e incerteza sobre a receita e o fluxo de caixa
decorrente de um contrato com um cliente e substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de
Construção (equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas (equivalente à
norma internacional IAS 18) e interpretações relacionadas. A Companhia concluiu a
avaliação e não identificou impactos em suas demonstrações financeiras.
A Companhia e suas controladas divulgam a seguir as informações dos impactos na
adoção da IFRS 9 (CPC 48), alinhadas as novas práticas contábeis introduzidas pelo IASB.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.28. Adoção dos pronunciamentos emitidos pela IASB e CPC (em vigor em 1º de janeiro
de 2018)--Continuação
Adoção da IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros
a)

Classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros
O IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos
financeiros que contém três principais categorias de classificação: mensurados ao
custo amortizado, ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes
(“VJORA”) e ao Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). A norma elimina as
categorias existentes no IAS 39 de mantidos até o vencimento, mantidos para
negociação, empréstimos e recebíveis, e disponível para venda.
Essa alteração não gerou quaisquer impactos retrospectivos na mensuração de ativos
financeiros da Companhia.
A Companhia e suas controladas avaliaram a classificação e mensuração dos ativos e
passivos financeiros:
Consolidado
Classificação original de acordo
com o CPC 38/IAS 39

Categoria
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes relacionas
Passivos financeiros
Fornecedores
Partes relacionas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição

b)

Saldo
contábil

Valor justo por meio de resultado 198.065
Empréstimos e recebíveis
57.507
Empréstimos e recebíveis
22.730
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

51.877
2.626
53.806
248.044
15.605

01 de janeiro de 2018
Nova classificação de acordo com o
CPC 48/IFRS 9
Mensurado
Mensurado ao
ao valor justo
valor justo por
por meio do
outros resultados
Custo
resultado
abrangentes
amortizado
198.065
-

-

57.507
22.730

-

-

51.877
2.626
53.806
248.044
15.605

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
A Companhia e suas controladas avaliaram as perdas estimadas em créditos de
liquidação duvidosa para as contas a receber de clientes, levando em consideração, no
reconhecimento inicial, a expectativa de perda de crédito esperadas e aplicando a
abordagem simplificada. A Companhia determinou que a aplicação dos requerimentos
de perdas por redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 em 1º de janeiro de
2018, não resultou em provisão adicional. Para o período findo em 31 de dezembro de
2018, a Companhia apurou o montante de R$281.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.28. Adoção dos pronunciamentos emitidos pela IASB e CPC (em vigor em 1º de janeiro
de 2018)--Continuação
Adoção da IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros--Continuação
b)

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa--Continuação
A adoção do IFRS 9 (CPC 48) não teve efeitos significativos nas demais políticas
contábeis além das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa para as
contas a receber de clientes.
A Companhia adotou prospectivamente os impactos da IFRS 9 em virtude de as
informações serem imateriais para a aplicação retrospectiva.

2.29. Normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia são abaixo representadas. A Companhia
pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se aplicável, quando
entrarem em vigência.
IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Arrendamento Mercantil, bem como interpretações relacionadas
(IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)
A Companhia optou pela adoção da abordagem retrospectiva completa como método de
transição, a serem registrados a partir de 1º de janeiro de 2019. A utilização desta
abordagem impacta substancialmente os contratos de aluguel dos estacionamentos e
imóveis administrativos mantidos até a adoção da norma como arrendamento mercantil
operacional.
As alterações significativas decorrentes da adoção da IFRS 16 (CPC 06 (R2)) na
Companhia serão as seguintes:
x Começo do prazo de arrendamento mercantil - a Companhia definiu o início do prazo de
arrendamento mercantil a data em que passa a exercer o direito de usar o imóvel. Nesse
sentido, a Companhia determinou a data de assinatura dos contratos, uma vez que, a
partir dessa data, passa a controlar aspectos operacionais do imóvel como reformas, e
preparação do ambiente físico.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.29. Normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não vigentes-Continuação
IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Arrendamento Mercantil, bem como interpretações relacionadas
(IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)--Continuação
x Contratos com prazo indeterminado - a Companhia é arrendatária em alguns contratos
com prazo indeterminado. Considerando que tanto o locador quanto o locatário têm o
direito de cancelar o contrato a qualquer momento, o entendimento da Companhia é que
esses contratos devem ser tratados como arrendamento mercantil operacional,
registrando a despesa no resultado do exercício ao longo do prazo do arrendamento.
x Pagamentos fixos em essência - são os pagamentos durante o prazo do arrendamento
mercantil que a Companhia está ou possa vir a ser obrigado a fazer. A Companhia
determinou como pagamentos fixos em essência os valores determinados como fixos
pelo arrendador (aluguéis mínimos contratuais). A Companhia não considerou, para fins
de mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de arrendamento, os pagamentos
de alugueis variáveis decorrente do faturamento, serviços e impostos, sendo esses
registrados como despesa no resultado do exercício ao longo do prazo do arrendamento.
x Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário - a Companhia considerou,
para todos os contratos com terceiros, taxa nominal de juros necessárias para adquirir
ativos em condições similares aqueles aluguéis contratados na data de assinatura. As
taxas adotadas pela Companhia consideram o custo de captação baseado no CDI
(Certificado de Depósito Interbancário) somado a um spread de risco da Companhia.
Essas taxas de juros foram avaliadas considerando o período do arrendamento mercantil
com os efeitos da intenção de renovação.
x Depreciação do ativo de direito de uso - os contratos de arrendamento da Companhia não
possuem cláusulas que permitam a Companhia exercer a aquisição da propriedade do
ativo ao final do prazo de arrendamento mercantil. Dessa forma, a vida útil desses ativos
na ausência de perda ao valor recuperável será o prazo contratual (inclusive
considerando eventual prazo de renovação ou término antecipado conforme julgamento
da Companhia), o que for menor. A Companhia adotará a alocação da depreciação do
ativo de direito de uso de forma sistemática e linear no resultado do exercício na linha
competente a sua natureza (“Custo dos serviços prestados”/“Despesas administrativas”).
Ressalta-se que a Companhia reavaliará periodicamente a vida útil dos direitos de uso
sempre que apresentar alterações nos planos comerciais estratégicos e intenções dos
locadores na continuidade do contrato.
x Encargos financeiros decorrentes dos contratos de arrendamento - o encargo financeiro
será reconhecido como despesa financeira e apropriado a cada período durante o prazo
do arrendamento mercantil. Os pagamentos contingentes são registrados como despesa
no resultado do exercício a medida em que são incorridos.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.29. Normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não vigentes-Continuação
IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Arrendamento Mercantil, bem como interpretações relacionadas
(IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)--Continuação
x Impostos recuperáveis - a Companhia calculou de maneira líquida os impactos dos
impostos recuperáveis na definição das contraprestações assumidas dos contratos em
que sejam aplicáveis.
Os impactos estimados em 31 de dezembro de 2018 estão demonstrados a seguir:
Ativos
Adiantamentos de aluguéis
Imposto de renda e contribuição social diferido
Investimento
Direito de uso
Passivos
Passivo de arrendamento
Impacto líquido no patrimônio líquido

Controladora

Consolidado

(8.806)
32.078
(34.552)
424.789

(10.786)
49.454
(585)
635.513

(510.329)

(770.503)

(96.820)

(96.907)

IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre o Tratamento de tributos sobre o Lucro
A interpretação IFRIC 23 (ICPC22) esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento
e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o
lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou
diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável
(prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados
e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta interpretação. Em situações onde
determinados tratamentos sejam incertos, a Companhia deve definir a probabilidade de
aceitação das autoridades fiscais e apresentá-los em separado, apurando eventual
contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará tal tratamento.
Na avaliação da Administração da Companhia não existiram impactos significativos em
decorrência da interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a
apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e
precedentes de tribunais, administrativos e judiciais.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam,
na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia.
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110.030
3.871
287.447
159.438
528.896
1.151.949
1.280.794

Total do ativo

18.731
47.458
37.626
3.619
128.845

Ativo não circulante
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante

31/12/2018 originalmente
apresentado

(116.701)

(110.030)
961
(3.580)
(112.649)

(1.448)
(281)
(2.323)
(4.052)

Ajustes

1.164.093

3.871
288.408
155.858
528.896
1.039.300

17.283
47.177
35.303
3.619
124.793

31/12/2018
(reapresentado)

1.242.673

58.551
3.568
190.210
133.774
510.427
962.075

161.943
49.050
24.739
1.925
280.598

31/12/2017 originalmente
apresentado

(70.172)

(58.551)
(15.329)
3.708
(70.172)

-

Ajustes

1.172.501

3.568
174.881
133.774
514.135
891.903

161.943
49.050
24.739
1.925
280.598

1.419.293

52.506
3.202
183.155
144.596
531.435
981.393

343.678
43.356
23.720
2.655
437.900

Controladora
31/12/2016 originalmente
31/12/2017
apresentado
(reapresentado)

(62.338)

(52.506)
(2.668)
(6.313)
(61.487)

(851)
(851)

Ajustes

1.356.955

3.202
180.487
144.596
525.122
919.906

343.678
43.356
23.720
1.804
437.049

31/12/2016
(reapresentado)

926.108

35.145
4.412
163.202
155.828
361.037
785.237

31.589
37.898
33.192
2.086
140.871

01/01/2016 originalmente
apresentado

(38.721)

(35.145)
(1.030)
(36.175)

(2.546)
(2.546)

Ajustes

887.387

4.412
162.172
155.828
361.037
749.062

29.043
37.898
33.192
2.086
138.325

-

01/01/2016
(reapresentado)

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016, originalmente emitidas em 1º de março de 2019, 29 de março de 2018 e 31 de março de 2017, respectivamente, estão sendo
reapresentadas em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (IAS 8) e
CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1), para melhor apresentação. Adicionalmente, incluímos os
ajustes dos saldos iniciais de 1º de janeiro de 2016. Os efeitos dos ajustes e reclassificações estão apresentados a seguir:

2.30. Reapresentação das demonstrações financeiras

2. Políticas contábeis--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
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Total do passivo e do patrimônio líquido

1.280.794

888.516

797.004
(120.641)
888.516

Participação de não controladores

392.278

(1116.701)

(127.465)

(22.702)
(104.763)
(127.465)

9.272

2.704
2.704

48.047
5.233
61.895

Patrimônio líquido
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

2.200
4.368
1.492
8.060

Ajustes

234.443
21.356
5.356
3.207
330.383

Total do passivo

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Obrigações trabalhistas
Provisão para bônus
Outros débitos
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Provisão para demandas judiciais
Total do passivo não circulante

31/12/2018 originalmente
apresentado

1.164.093

761.051

774.302
(225.404)
761.051

403.042

48.047
7.937
64.599

234.443
23.556
9.724
4.699
338.443

31/12/2018
(reapresentado)

1.242.673

251.457

244.666
(155.362)
251.457

991.216

5.222
5.200
558.160

342.644
22.188
1.644
433.056

31/12/2017 originalmente
apresentado

(70.172)

(70.172)

(22.702)
(47.470)
(70.172)

-

-

-

Ajustes

2.30. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Políticas contábeis--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

1.172.501

181.285

221.964
(202.832)
181.285

991.216

5.222
5.200
558.160

342.644
22.188
1.644
433.056

1.419.293

280.653

244.666
(126.166)
280.653

1.138.640

347.224
5.200
861.279

105.856
22.878
1.798
277.361

Controladora
31/12/2016 originalmente
31/12/2017
apresentado
(reapresentado)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(62.338)

(62.338)

(22.702)
(39.636)
(62.338)

-

(330.902)
(330.902)

330.902
330.902

Ajustes

221.964
(165.802)
218.315
218.315
1.356.955

1.138.640

16.322
5.200
530.377

436.758
22.878
1.798
608.263

31/12/2016
(reapresentado)

926.108

325.798

221.354
(56.539)
325.798

600.310

398.027
13.257
451.078

38.460
21.512
6.823
1.387
149.232

01/01/2016 originalmente
apresentado

(38.721)

(38.721)

610
(39.331)
(38.721)

-

-

-

Ajustes

887.387

287.077

221.964
(95.870)
287.077

600.310

398.027
13.257
451.078

38.460
21.512
6.823
1.387
149.232

01/01/2016
(reapresentado)
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Ajustes

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades
operacionais
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos

Total do resultado abrangente do exercício

123.802
(179.926)
(87.087)

31/12/2018 originalmente
apresentado

(1.449)
-

Ajustes

(57.293)

31/12/2018 originalmente
apresentado
34.721

(7.803)
(3.708)
16.290
4.780
(5.121)
(693)
(5.814)
(51.479)
(57.293)

(74.758)
(55.540)
14.612
(2.798)
(118.484)
60.823
(123.491)
(18.360)
53.081
34.721

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Diferido
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(9.901)

179.307

(9.901)

(595.559)

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Amortização de intangíveis
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

Ajustes

Custo dos serviços prestados

31/12/2018 originalmente
apresentado

122.353
(179.926)
(87.087)

31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2018
(reapresentado)
(22.572)

(82.561)
(55.540)
10.905
13.492
(113.704)
55.702
(124.184)
(24.174)
1.602
(22.572)

169.406

(605.460)

31/12/2018
(reapresentado)

2.30. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Políticas contábeis--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

80.454
(97.371)
(164.817)

31/12/2017 originalmente
apresentado

(29.197)

31/12/2017 originalmente
apresentado

(61.710)
(56.915)
12.925
(11.663)
(117.363)
40.212
(127.752)
(35.239)
6.042
(29.197)

157.575

(590.510)

31/12/2017 originalmente
apresentado

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

Ajustes

31/12/2017
(reapresentado)
(37.030

-

Ajustes

80.454
(97.371)
(164.817)

31/12/2017
(reapresentado)

Controladora

(7.834)

(61.710)
(50.602)
10.084
(17.775)
(120.003)
38.423
(127.752)
(37.028)
(3)
(37.030

158.426

(589.659)

31/12/2017
(reapresentado)

Controladora

6.313
(2.841)
(6.112)
(2.640)
(1.789)
(1.789)
(6.045)
(7.834)

851

851

Ajustes

83.760
(209.645)
437.974

31/12/2016 originalmente
apresentado

(69.627)

31/12/2016 originalmente
apresentado

(57.017)
(32.773)
10.294
(25.750)
(105.246)
(1.230)
(99.967)
(63.675)
(5.952)
(69.627)

104.016

(560.443)

31/12/2016 originalmente
apresentado

1.167
1.378

Ajustes

(305)

Ajustes

(6.313)
(1.638)
(6.256)
(6.256)
(6.256)
5.951
(305)

1.695

1.695

Ajustes

84.927
(209.645)
439.352

31/12/2016
(reapresentado)

31/12/2016
(reapresentado)
(69.932)

(57.017)
(39.086)
10.294
(27.388)
(113.197)
(7.486)
(99.967)
(69.931)
(1)
(69.932)

105.711

(558.748)

31/12/2016
(reapresentado)
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(582.850)
(68.249)
(2.798)
287.525
287.525
42.130
88.426
34.721

Insumos adquiridos de terceiros
Depreciação Amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado
Remuneração direta encargos
Remuneração de capitais de terceiros
Lucros / (prejuízos) do exercício

31/12/2018 originalmente
apresentado

4.462
6.568
55.187
(57.293)

(8.248)
(3.580)
16.290
4.462

Ajustes

291.987
48.698
143.613
(22.572)

31/12/2018
(reapresentado)
(591.098)
(71.829)
13.492
291.987

2.30. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Políticas contábeis--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

263.835
36.029
134.466
(29.197)

(562.449)
(84.976)
(11.663)
263.835

31/12/2017 originalmente
apresentado

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

1.053
8.886
(7.833)

852
6.313
(6.112)
1.053

Ajustes

264.888
36.029
143.352
(37.030)

31/12/2017
(reapresentado)
(561.597)
(78.663)
(17.775)
264.888

Controladora

190.721
36.370
110.092
(69.627)

(530.301)
(62.915)
(25.570)
190.721

31/12/2016 originalmente
apresentado

(6.256)
(5.951)
(305)

1.695
(6.313)
(1.638)
(6.256)

Ajustes

184.465
36.370
104.141
(69.932)

31/12/2016
(reapresentado)
(528.606)
(69.228)
(27.388)
184.465
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114.987
6.414
18.145
269.015
794.749
1.262.454
1.437.793

Total do ativo

42.748
54.485
42.663
4.862
175.339

Ativo não circulante
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante

31/12/2018 originalmente
apresentado

(113.787)

(114.987)
(1.200)
11.186
(4.734)
(109.735)

(1.448)
(281)
(2.323)
(4.052)

Ajustes

1.324.006

5.214
29.331
264.281
794.749
1.152.719

41.300
54.204
40.340
4.862
171.287

31/12/2018
(reapresentado)

1.420.576

66.192
6.045
6.333
250.793
694.367
1.075.322

198.065
57.507
30.189
5.269
345.254

31/12/2017 originalmente
apresentado

(66.475)

(66.192)
(283)
(66.475)

-

Ajustes

1.354.101

6.045
6.333
250.793
694.084
1.008.847

198.065
57.507
30.189
5.269
345.254

1.631.399

52.982
5.002
26.401
252.561
722.132
1.115.598

396.326
50.960
26.955
5.037
515.801

Consolidado
31/12/2016 originalmente
31/12/2017
apresentado
(reapresentado)

2.30. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Políticas contábeis--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(61.832)

(52.982)
(6.313)
(59.295)

(1.686)
(851)
(2.537)

Ajustes

1.569.567

5.002
26.401
252.561
715.819
1.056.303

394.640
50.960
26.955
4.186
513.264

31/12/2016
(reapresentado)

1.097.936

35.350
6.353
26.136
250.344
553.911
913.864

61.812
43.520
36.762
4.348
184.072

01/01/2016 originalmente
apresentado

(38.721)

(35.350)
(35.350)

(3.371)
(3.371)

Ajustes

1.059.215

6.353
26.136
250.344
553.911
878.514

58.441
43.520
36.762
4.348
180.701

01/01/2016
(reapresentado)
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797.004
(120.641)
888.516

Patrimônio líquido
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e do patrimônio
líquido
1.437.793

8.261
896.777

541.016

Total do passivo

Participação de não controladores

2.704
2.704

72.363
17.141
173.180

(113.787)

2.914
(124.551)

(22.702)
(104.763)
(127.465)

10.764

2.200
4.368
1.492
8.060

236.842
9.461
25.558
5.356
5.152
367.836

Ajustes

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Obrigações com o poder concedente
Obrigações trabalhistas
Provisão para bônus
Outros débitos
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e
debêntures
Provisão para demandas judiciais
Total do passivo não circulante

31/12/2018 originalmente
apresentado

1.324.006

11.175
772.226

774.302
(225.404)
761.051

551.780

72.363
19.845
175.884

236.842
9.461
27.758
9.724
6.644
375.896

31/12/2018
(reapresentado)

1.420.576

6.641
258.098

244.666
(155.362)
251.457

1.162.478

42.226
15.658
692.453

342.903
10.393
26.734
6.507
470.025

31/12/2017 originalmente
apresentado

(66.475)

3.697
(66.475)

(22.702)
(47.470)
(70.172)

-

-

-

Ajustes

1.354.101

10.338
191.623

221.964
(202.832)
181.285

1.162.478

42.226
15.658
692.453

342.903
10.393
26.734
6.507
470.025

1.631.399

3.260
283.913

244.666
(126.166)
280.653

1.347.486

373.660
16.130
991.598

135.991
11.175
28.902
4.612
355.888

Consolidado
31/12/2016 originalmente
31/12/2017
apresentado
(reapresentado)
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2. Políticas contábeis--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(61.832)

(62.338)

(22.702)
(39.636)
(62.338)

506

(330.902)
(330.902)

330.902
506
331.408

Ajustes

1.569.567

3.260
221.575

221.964
(165.802)
218.315

1.347.992

42.758
16.130
660.696

466.893
11.681
28.902
4.612
687.296

31/12/2016
(reapresentado)

1.097.936

5.347
331.145

221.354
(56.539)
325.798

766.791

398.890
18.099
558.426

55.358
12.405
26.364
6.823
4.470
208.365

01/01/2016 originalmente
apresentado

(38.721)

(38.721)

610
(39.331)
(38.721)

-

-

-

Ajustes

1.059.215

5.347
292.424

221.964
(95.870)
287.077

766.791

398.890
18.099
558.426

55.358
12.405
26.364
6.823
4.470
208.365

01/01/2016
(reapresentado)

368
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Ajustes

31/12/2018 originalmente
apresentado
37.372
34.721
2.651

Total do resultado abrangente do exercício

Atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(57.293)
(783)

(58.076)

(9.003)
20.777
(1.082)
10.692
(362)
(693)
(1.055)
(57.021)
(58.076)

(90.526)
(69.952)
22.594
2.234
(135.650)
73.381
(139.944)
(18.801)
58.623
37.372

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
Despesas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Diferido
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(11.055)

209.031

(11.325)

(770.202)

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Amortização de intangíveis
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

Ajustes

Custo dos serviços prestados

31/12/2018 originalmente
apresentado

(22.572)
1.868

31/12/2018
(reapresentado)
(20.704)

(99.529)
(69.952)
43.371
1.152
(124.958)
73.019
(140.637)
(19.856)
1.602
(20.704)

197.976

(781.527)

31/12/2018
(reapresentado)
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(29.197)
(922)

(30.119)

31/12/2017 originalmente
apresentado

(74.023)
(72.551)
13.428
1.210
(131.936)
51.164
(136.020)
(31.524)
4.313
(30.119)

183.100

(769.094)

31/12/2017 originalmente
apresentado

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(7.833)
3.696

(4.137)

Ajustes

(74.023)
(66.238)
4.248
1.210
(134.803)
51.340
(136.020)
(31.348)
(34.256)

186.143

(766.051)

31/12/2017
(reapresentado)

(37.030)
2.774

31/12/2017
(reapresentado)
(34.256)

Consolidado

6.313
(9.180)
(2.867)
176
176
(4.313)
(4.137)

3.043

3.043

Ajustes

Consolidado

(69.627)
1.046

(68.581)

31/12/2016 originalmente
apresentado

(71.988)
(47.117)
10.172
2.141
(106.792)
28.066
(134.277)
(59.073)
(5.719)
(68.581)

134.858

(727.023)

31/12/2016 originalmente
apresentado

(305)
-

(305)

Ajustes

(6.313)
(6.313)
(5.985)
(5.985)
5.680
(305)

328

328

Ajustes

(69.932)
1.046

31/12/2016
(reapresentado)
(68.886)

(71.988)
(53.430)
10.172
2.141
(113.105)
22.081
(134.277)
(65.058)
(39)
(68.886)

135.186

(726.695)

31/12/2016
(reapresentado)
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343.013
49.522
102.881
37.372

Distribuição do valor adicionado
Remuneração direta encargos
Remuneração de capitais de terceiros
Lucros / (prejuízos) do exercício

1,5634
9,3806
1,5536
9,3806

Resultado por ação
Básico - ordinárias
Diluído - ordinárias

Básico - preferenciais
Diluído - preferenciais

31/12/2018 originalmente
apresentado

(746.162)
(93.992)
2.234
343.013

31/12/2018 originalmente
apresentado

140.742
(184.822)
(111.236)

Insumos adquiridos de terceiros
Depreciação Amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Valor adicionado total a distribuir

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades
operacionais
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos

31/12/2018 originalmente
apresentado

-

(7,6520)
(15,4790)

(2,5798)
(10,3970)

Ajustes

(15.264)
6.568
36.244
(58.076)

(9.448)
(4.734)
(1.082)
(15.264)

Ajustes

-

(1.448)

Ajustes

(6,0984)
(6,0984)

(1,0164)
(1,0164)

(reapresentado)

31/12/2018

327.749
56.090
138.425
(20.704)

31/12/2018
(reapresentado)
(755.610)
(98.726)
1.152
327.749

139.293
(184.822)
(111.236)

31/12/2018
(reapresentado)
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9.356
13.493
(4.137)

3.043
6.313
9.356

Ajustes

327.811
41.819
166.884
(34.256)

31/12/2017
(reapresentado)
(719.515)
(112.774)
1.210
327.811

110.470
(84.634)
(222.411)

31/12/2017
(reapresentado)

Consolidado

1.399
287

Ajustes

Consolidado

(1,8668)
(1,3147)

31/12/2017 originalmente
apresentado

(0,5008)
(1,0529)

Ajustes

-

(2,3676)
(2,3676)

(reapresentado)

31/12/2017

Controladora e Consolidado

318.455
41.819
153.391
(30.119)

(722.558)
(119.087)
1.210
318.455

31/12/2017 originalmente
apresentado

109.071
(84.634)
(222.698)

31/12/2017 originalmente
apresentado

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(4,5530)
(3,1370)

31/12/2016 originalmente
apresentado

274.308
44.962
150.810
(68.581)

(682.429)
(91.711)
2.141
274.308

31/12/2016 originalmente
apresentado

81.776
(203.386)
456.124

31/12/2016 originalmente
apresentado

0,0777
(1,3383)

Ajustes

(5.985)
(5.680)
(305)

328
(6.313)
(5.985)

Ajustes

673
1.012

Ajustes

-

(4,4753)
(4,4753)

(reapresentado)

31/12/2016

268.323
44.962
145.130
(68.886)

31/12/2016
(reapresentado)
(682.101)
(98.024)
2.141
268.323

82.449
(203.386)
457.136

31/12/2016
(reapresentado)
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.30. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Os principais ajustes efetuados para a reapresentação são: ajustes de conciliações de
caixa, impostos e contribuições sociais a recuperar e obrigações trabalhistas; recálculo de
depreciação e amortização; registro de complemento de provisão para demandas judiciais
e provisão de bônus; desreconhecimento de imposto de renda e contribuição social diferido
ativo sobre o prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social.

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer que a
administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes. A definição dos julgamentos, estimativas e premissas contábeis adotadas pela
Administração é elaborada com a utilização das melhores informações disponíveis na data das
referidas demonstrações financeiras, envolvendo experiência de eventos passados, previsão de
eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando aplicável. Contudo, a incerteza relativa
a essas premissas e estimativas podem levar a resultados que requeiram um ajuste significativo
ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco de causar
ajustes significativos no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são
apresentadas a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base
de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa
futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Estimativas e premissas--Continuação
Perda de crédito esperada de contas a receber
A Companhia determina o risco de crédito de um título de dívida pela análise do histórico de
pagamentos, condições financeiras e macroeconômicas atuais da contraparte quando aplicáveis,
avaliando assim cada título individualmente.
A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela
Companhia. A Companhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a
experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de deterioração de
condições econômicas previstas no próximo ano (por exemplo, o produto interno bruto), o que
pode levar a um aumento na inadimplência no setor manufatureiro, as taxas de perda históricas
são ajustadas. Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica observadas são
atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.
A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica observadas, as condições
econômicas previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A
quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas
condições econômicas previstas. A experiência histórica de perda de crédito do Grupo e a
previsão das condições econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no
futuro. As informações sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber e ativos
de contrato da Companhia estão divulgadas na Nota 6.
Impostos
As estimativas e premissas de recuperação dos créditos tributários estão suportadas pelas
projeções dos lucros tributáveis levando em consideração premissas de mercado, financeiras e
de negócios. Dessa forma, essas estimativas estão sujeitas às incertezas inerentes a essas
previsões.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não
puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o
método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles
praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo.
O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de
liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam
afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Estimativas e premissas--Continuação
Provisão para demandas judiciais
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

4. Combinações de negócios
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia e as investidas
WPA Park Participações S.A. e Capital Parking Estacionamentos de Veículos Ltda. efetuaram as
seguintes operações de combinação de negócios e apuraram de forma definitiva os valores
justos dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, conforme abaixo:
Empresas
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Outros créditos
Intangível
Imobilizado
Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento de clientes
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outras contas a pagar
Total dos ativos identificáveis líquidos
Compra vantajosa
Participação de não controladores
Ágio na aquisição
Total da contraprestação
Valor pago no exercício de 2018
Resumo:
Data de aquisição:
% de aquisição:
Setor de atuação:

Loop
Valor justo final

I-Park
Valor justo final

WPR
Valor justo final

1.837
261
207
984
2.147
1.408
6.491
13.335

110
39
85
223
45
5
1.333
14.056
15.896

359
14.201
508
230
1.745
17.043
(3.780)
72
3.708
-

411
20
23
63
42
10.656
49
11.264
4.632
4.632
-

22
1.542
1.564
(1.564)
1.564
-

9.579
421
10.000
5.000

13/01/2017
15,78%
Remarketing

30/06/2017
13,59%
Estacionamento

19/09/2017
100,00%
Holding

20/12/2018
100,00%
Estacionamento
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4. Combinações de negócios--Continuação
Loop / WPR
Em 13 de janeiro de 2017, a WPA adquiriu adicionais 15,78% de participação da Loop (vide nota
10). A aquisição apurou um ágio, no montante de R$3.708, o qual foi reconhecido no resultado
do período, na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais na Allpark.
Em 19 de setembro de 2017, a Companhia adquiriu 100% de participação da empresa WPR,
mediante liquidação do mútuo a receber no montante de R$1.542.
Em virtude desta aquisição, a Companhia passou a controlar diretamente a WPA. A WPA, por
sua vez, possuía 75% de participação na Loop. Com a operação, a Companhia passou a deter o
controle indireto da Loop.
Ainda em 2017, a WPA e a WPR foram incorporadas pela Allpark.
I-Park
Em 30 de junho de 2017, a investida Capital adquiriu 13,59% de participação na I-Park (a
Companhia já detinha 70% de seu capital) e, com isso passou a ter o controle do investimento. A
aquisição foi realizada por meio da integralização dos aumentos de capital realizados pela Capital
em detrimento da diluição da participação do acionista minoritário.
Calvitium
Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia adquiriu a empresa Calvitium. Os valores a pagar
decorrentes da aquisição estão registrados na rubrica de contas a pagar por aquisição de
investimentos (nota 17).
A Calvitium não contribuiu com o resultado do exercício no período findo em 31 de dezembro de
2018 e na data da aquisição.
As empresas adquiridas durante 2017 contribuíram com o prejuízo de R$6.742 da respectiva
data de aquisição até 31 de dezembro de 2017 para o resultado do exercício da Companhia,
sendo R$3.367 da Loop e R$3.375 da I-Park.
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5. Caixa e equivalentes de caixa
Indexador
Caixa e bancos
Equivalentes de caixa:
Certificado de Depósito Bancário (a)
Títulos de capitalização (b)
Fundos de investimento (c)

CDI
Poupança
CDI

Indexador
Caixa e bancos
Equivalentes de caixa:
Certificado de Depósito Bancário (a)
Títulos de capitalização (b)
Fundos de investimento (c)

CDI
Poupança
CDI

31/12/2018
(reapresentado)

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

01/01/2016
(reapresentado)

12.221

9.449

9.544

7.382

4.323
718
21
17.283

10.449
142.045
161.943

100.234
233.900
343.678

9.837
11.824
29.043

31/12/2018
(reapresentado)

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
01/01/2016
(reapresentado) (reapresentado)

21.341

19.091

15.100

23.330

15.067
1.008
3.884
41.300

36.929
142.045
198.065

145.640
233.900
394.640

14.214
20.897
58.441

(a) As aplicações em Certificado de Depósitos Bancários são atualizadas a uma taxa média de 60% do CDI.
(b) São títulos de capitalização e constituídos por um percentual do pagamento único de 93,49%, atualizada mensalmente na data de
aniversário, pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança da data de aniversário e capitalizada à taxa de
juros de 0,45% a.m., gerando o valor de resgate do título. O objetivo dos títulos são a constituição de um determinado capital, de
acordo com o plano aprovado, que será pago em moeda corrente ao titular. O valor do resgate será colocado à disposição do
titular em atéғ 15 dias úteis após o termino da vigência ou, ainda, após a solicitação por parte do titular no caso de resgate
antecipado.
(c) Refere-se a fundos de investimentos abertos. O objetivo dos fundos é obter uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa
CDI com alto grau de correlação (100,00% a 102,9% do CDI). O perfil de risco do fundo é baixo e não há prazo de carência para
resgate das quotas, que podem ser resgatadas a qualquer momento com o emissor, sem risco de perda substancial de
rendimento no resgate. Parte dos saldos são relacionados a fundos com partes relacionadas, conforme descrito na Nota 20.
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Clientes a receber
Prestação de serviços em eventos
Convênios "Tags"
Convênios e patrocínios
Cartões de débito e crédito
Contas a receber de franqueados

6. Contas a receber

(281)
47.177

18.343
1.124
16.849
2.370
7.179
1.593
47.458

31/12/2018
(reapresentado)

49.050

22.755
973
14.854
1.905
7.285
1.278
49.050
43.356

19.009
1.166
14.360
1.872
5.317
1.632
43.356

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

37.898

18.766
1.851
10.428
1.708
3.610
1.535
37.898

01/01/2016

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

(281)
54.204

19.961
1.331
18.276
2.370
10.850
1.697
54.485

31/12/2018
(reapresentado)

57.507

25.361
992
16.952
1.893
10.927
1.382
57.507

50.960

22.562
1.202
16.101
1.872
7.558
1.665
50.960

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

43.520

21.983
1.932
12.400
1.708
3.846
1.651
43.520

01/01/2016

376
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47.458
49.050
43.356
37.898

Total
54.485
57.507
50.960
43.520

31/12/2018 (reapresentado)
31/12/2017
31/12/2016
01/01/2016

Consolidado

31/12/2018 (reapresentado)
31/12/2017
31/12/2016
01/01/2016

49.921
41.527
38.771
35.718

Saldo ainda
não vencido

43.512
33.962
32.691
30.257

2.796
8.174
1.724
2.177

30 - 60 dias
432
1.760
1.417
1.532

60 - 90 dias

199
1.544
243
964

90 - 120 dias

211
2.682
6.241
1.769

> 120 dias

447
1.039
1.245
1.217

< 30 dias
2.971
8.202
1.899
2.179

30 - 60 dias

469
1.765
1.703
1.532

60 - 90 dias

234
1.552
254
977

90 - 120 dias

443
3.422
7.088
1.897

> 120 dias

Saldo vencido, mas sem perda por redução ao valor recuperável

308
928
1.040
1.199

< 30 dias

Saldo vencido, mas sem perda por redução ao valor recuperável

A Administração entende que os valores em aberto serão recebidos em sua maioria, pois existem negociações específicas para cada
valor em aberto. Por esse motivo, a Companhia não possui saldos de provisão de perdas para estes valores, exceto para 2018.
Renegociações devido à inadimplência já estão em curso e gerando resultados positivos. Mensalistas já foram notificados e com
planos de pagamento preestabelecidos. Além disso, a Administração exerce cobrança ativa sobre eventos esporádicos.

A operação básica da Companhia é a prestação de serviços que são liquidadas em dinheiro, boletos bancários ou por meio dos
principais cartões de crédito e débitos existentes no mercado. A Companhia considera que o risco de crédito é baixo.

Total

Controladora

Saldo ainda
não vencido

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a análise do vencimento de saldos de contas a receber é a seguinte:

6. Contas a receber--Continuação
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6. Contas a receber--Continuação
A movimentação da provisão de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa é assim
demonstrada:
Controladora e
Consolidado
Saldo em 1º de janeiro de 2016
Adições
Reversões
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Adições
Reversões
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Reversões
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)

(2.808)
2.527
(281)

7. Impostos e contribuições a recuperar
31/12/2018
(reapresentado)

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

01/01/2016

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
INSS e FGTS
PIS e COFINS
Outros impostos a recuperar

2.070
7.459
505
11.097
38.911
452
60.494

7.011
5
180
9.843
32.683
376
50.098

5.742
253
11.508
30.446
3.475
51.424

3.963
2.835
460
15.562
14.887
6.453
44.160

Ativo circulante
Ativo não circulante

35.303
25.191
60.494

24.739
25.359
50.098

23.720
27.704
51.424

33.192
10.968
44.160
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7. Impostos e contribuições a recuperar--Continuação
31/12/2018
(reapresentado)

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

01/01/2016

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
INSS e FGTS
PIS e COFINS
Outros impostos a recuperar

2.358
8.168
774
11.876
53.013
998
77.187

7.243
719
442
10.602
38.115
939
58.060

26
6.313
405
12.450
34.486
3.800
57.480

4.150
3.148
550
16.206
19.000
6.868
49.922

Ativo circulante
Ativo não circulante

40.340
36.847
77.187

30.189
27.871
58.060

26.955
30.525
57.480

36.762
13.160
49.922

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.

8. Cessão de direitos creditórios a receber
Em 23 de outubro de 2017, a Companhia firmou instrumento particular de cessão de direitos
creditórios com a Coesa Engenharia Ltda. pela cessão de precatórios no montante de R$55.171.
A Companhia se comprometeu a pagar a cedente o valor de R$20.000 a título de pagamento de
preço pela cessão dos precatórios após a verificação de todas as condições precedentes a
serem atendidas até 12 de dezembro de 2017, condições estas atendidas.
A Coesa Engenharia se obrigou a realizar a recompra dos créditos cedidos por um preço
equivalente ao preço de cessão corrigido a IPCA + 12% a.a. ao término do 13º mês após a data
do pagamento, descontando-se eventuais valores efetivamente recebidos pela Companhia. Em
31 de março de 2018 ocorreu a recompra dos créditos cedidos pelo valor de R$21.032.
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9. Propriedade para investimento
Controladora e Consolidado
2018
2017
2016
Saldo inicial em 1º de janeiro
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro

14.811
(337)
14.474

15.147
(336)
14.811

15.484
(337)
15.147

O montante registrado como propriedade para investimento refere-se ao valor do custo de
aquisição de lojas, restaurantes e cinema em um empreendimento na cidade de São Paulo.
Este empreendimento foi adquirido em 28 de dezembro de 2011 em conjunto com o
estacionamento do local.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor justo dessas propriedades para investimento é de
R$42.286 (R$46.094 em 2017 e R$55.242 em 2016), segundo a avaliação preparada por
consultores externos. A hierarquia do valor justo é considerada como Nível 3.
Abaixo demonstramos o resumo das técnicas de valorização utilizadas:
Média
2018

Média
2017

Média
2016

Método de fluxo de caixa descontado • Valor do aluguel estimado anual
R$8.500
• Reajuste
Inflação
• Taxa de crescimento da perpetuidade
4,0%
• Taxa de desconto
12,8%

R$8.849
Inflação
0,0%
12,2%

R$8.701
Inflação
5,5%
13,6%

Técnicas de valorização

Dados significativos não
observáveis

Os valores apurados com as receitas e gastos, registrados na rubrica de “Receitas”, são assim
compostos:
Controladora e Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Receita de aluguel derivada de propriedade para investimento
Gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manutenção)
gerando aluguel
Lucro decorrente das propriedades para investimento

6.563

6.284

6.153

(1.246)
5.317

(1.278)
5.006

(1.203)
4.950

Os aluguéis futuros a receber decorrentes da propriedade para investimento são:
31/12/2018
Pagamento mínimo de aluguéis:
Dentro de um ano
De 2 a 4 anos
De 5 a 10 anos

6.516
21.934
56.546
84.996

A propriedade é garantia das debêntures, conforme Nota 13.
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287.328

(1.079)
(1.079)

288.333
74
288.407

174.508

(373)
(373)

174.806
75
174.881

180.445

(42)
(42)

165.860
2.143
12.484
180.487

160.906

(585)
(681)
(1.266)

149.738
12.434
162.172

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
01/01/2016
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

29.331

-

29.331
29.331

31/12/2018
(reapresentado)

6.333

-

6.333
6.333

26.401

-

13.967
12.434
26.401

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

25.455

(681)
(681)

4.006
9.696
12.434
26.136

01/01/2016

Em 25 de setembro de 2018, a controlada Loop AC Participações Ltda., detentora de 100% das ações da Loop Gestão de Pátios S.A.,
celebrou, com a Webmotors S.A., acordo de investimento, parceria e outras avenças, por meio do qual emitiu 23.243.057 novas ações
para a Webmotors, no valor de R$23.900, correspondente à participação societária de 51% do capital social da Loop Gestão de
Pátios S.A., que passou a ter capital de R$46.231. Após a conclusão da operação, a Loop AC Participações Ltda. passou a possuir
49% do capital social da Loop Gestão de Pátios S.A.

Alteração de controle para controlada “influência significativa” de investimento ocorrido no período

Total investimentos

Passivo a descoberto:
Controladas
Coligadas
Total do passivo

Investimentos:
Controladas
Coligadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total do ativo

10. Investimentos

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

10. Investimentos--Continuação
A controlada concluiu que os direitos substantivos detidos pela Webmotors permitem que essa,
controle a Loop Gestão de Pátios S.A. e alterou o investimento de controle para influência
significativa. Em conformidade com o IAS 28, a controlada mantém direito a voto com mais de
20% sobre a investida. Adicionalmente, as principais atividades relevantes listadas no acordo, e
que requerem aprovação dos sócios, e avaliadas pela controlada como substantivas foram:
representação no Conselho de Administração; participação nos processos de elaboração de
políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições; e operações materiais
entre o investidor e a investida.
Com base nas premissas descritas acima, a controlada concluiu que os direitos substantivos
detidos por ela permitem que essa detenha influência significativa.
A mudança de controle para a influência significativa resultou em um ganho de R$28.750,
reconhecido ao resultado do período na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais” e está
demonstrado como segue:
Contraprestação aportada em caixa na Loop Gestão de 51%
Valor justo da parcela residual de 49% (a)

23.900
24.232
48.132

( + ) Passivos líquidos desreconhecidos
Ganho reconhecido na emissão de novas ações
Resultado na mensuração de investimento mantido
Baixa do ágio decorrente da perda de controle
Ganho reconhecido na demonstração do resultado

8.722
16.795
6.941
(3.708)
28.750

(a) Determinação do valor justo: o montante de caixa aportado na emissão de nova ações na Loop Gestão de Pátios S.A. para os
51%, valor de transação, foi utilizado como base na determinação do valor justo da parcela remanescente do investimento
mantido pela controlada Loop AC Participações Ltda. Não obstante a isto, a controlada realizou laudo de avaliação preparado por
consultoria independente com objetivo de corroboração do valor justo da participação mantida.

Em 30 de setembro de 2018, as informações da investida na data da alteração de controle para
influência significativa eram como segue:
Balanço patrimonial
Ativo
Circulante
Não circulante

2.882
6.329

Passivo
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido

Total ativo

9.211

Total passivo e patrimônio líquido
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10. Investimentos--Continuação
Para o passivo a descoberto de controladas, conforme detalhado no quadro abaixo, a
Companhia vai continuar a prover todo suporte financeiro necessário para suas operações.
Movimentação dos investimentos
Controladora

Consolidado

Saldos em 01/01/2016

160.906

25.455

Aumento de capital nas investidas
Equivalência patrimonial
Dividendos
Reclassificação para intangível
Outros
Saldo em 31/12/2016

53.106
(27.388)
(2.173)
(4.006)
180.445

4.809
2.141
(1.982)
(4.006)
(16)
26.401

Equivalência patrimonial
Dividendos
Perda na aquisição de investimento
Aquisição de investimento
Aumento de capital nas investidas
Incorporações
Saldos em 31/12/2017

(17.775)
(6.772)
(4.590)
24.654
(1.454)
174.508

1.210
(635)
(1.630)
(22.410)
3.397
6.333

Equivalência patrimonial
Dividendos
Aumento de capital nas investidas
Ganho reconhecido na emissão de novas ações
Resultado na mensuração de investimento mantido
Incorporação
Saldos em 31/12/2018

13.492
(3.764)
107.822
(4.729)
287.329

1.152
(1.890)
16.795
6.941
29.331
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383

69

Empresa incorporada durante o exercício de 2017 pela Allpark.

Perda de controle durante o exercício de 2018.

Empresa incorporada durante o exercício de 2016 pela Allpark.

(2)

(3)

(4)

Empresa incorporada durante o exercício de 2018 pela Allpark.

382
277

WPA Park Participações S.A. (2)
Consorcio Estacionamento Centro Cívico
Consorcio Estacionamento Novo Centro

(1)

239
4.092

13.307
251.234
16.807
4.050
2.194
25.886
4.092
266
17.100
860
-

Passivo a descoberto de controladas
Azera Parking Ltda.
Parking Tecnologia da Informação Ltda.

Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda.
Hora Park Sist. Estacionamento Rotativo Ltda.
Riopark Estacionamentos Ltda.
Minas Park Estacionamentos Ltda.
Primeira Estacionamentos Ltda.
Saepart Soc. Adm. Empreend. Part. Ltda.
Wellpark Estacionamentos e Serviços Ltda.
Omni Estacionamento do Nordeste Ltda. (1)
OW Estacionamentos e Participações Ltda. (4)
WPA Park Participações S.A. (2)
Parking Tecnologia da Informação Ltda.
Hospital Marcelino Champagnat Ltda.
Loop Gestão de Pátios S.A. (3)
Loop AC Participações Ltda.
SCP Estacionamento do Shopping Monte Carmo
Calvitium Participações S.A.

Controladora

196
277

699
4.711

453
19.231
10.617
506
1.714
5.523
4.710
221
320
-

186
-

(460)
(619)

12.854
232.003
6.190
3.544
480
20.363
(618)
45
17.100
540
-

794
196

152
-

3.565
139.925
176
1
434
21.143
1.679
3.232
823
-

457
99

(86)
(1.918)

(2.045)
(1.403)
3.482
(92)
431
(252)
(7.545)
223
(1.918)
1.436
(3.394)
24.023
534
-

Informação das controladas e coligadas (01/01 a 31/12/2018)
Total do
Resultado do
Total do
patrimônio
Receita
Total do ativo
passivo
líquido
líquida
período

Informação sobre controladas e da provisão para perdas em investimentos
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74
74

(460)
(619)
(1.079)

12.854
227.483
6.190
3.545
480
20.364
45
17.100
273
288.334

319
40
359

(86)
(1.918)
(2.004)

(2.045)
(1.403)
3.482
(92)
431
(252)
(7.554)
223
1.436
(3.394)
24.023
273
15.137

Resultado de
equivalência

31/12/2018
Saldo de
investimento

75
75

(373)
(373)

13.589
131.421
3.070
1.489
3.113
83
21.050
4.506
199
35
(3.749)
174.806

(443)
229
34
(180)

(332)
(332)

(8.703)
(4.958)
84
(155)
269
(332)
(3.181)
1.112
(2.593)
199
1.372
(737)
(17.263)

Resultado de
equivalência

31/12/2017
Saldo de
investimento

2.143
2.143

(42)
(42)

7.965
130.235
7.680
1.769
2.844
414
11.559
3.394
165.860

(85)
(85)

(272)
(272)

81
(17.676)
1.534
(614)
639
(1)
(4.726)
488
(7.979)
1.223
(27.031)

Resultado de
equivalência

31/12/2016
Saldo de
investimento

384
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2.598
5.173
10.463
2.274
794
196

853
1.393
7.030
1.006
457
99

2.157
3.959
18
23
23.101
74
29.331

427
557
394
50
(635)
319
40
1.152

2.830
3.401
5
23
74
6.333

396
(318)
(443)
854
388
71
229
34
1.210

1.734
19.956
2.143
2.548
20
26.401

927
(223)
(84)
1.000
443
78
2.141

31/12/2016
Saldo de
Resultado de
investimento
equivalência

A joint venture não apresenta passivos contingentes ou compromissos significativos não reconhecidos em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016.

Este investimento é classificado como empreendimento controlado em conjunto (joint venture), sendo contabilizado utilizando o método da equivalência patrimonial, de acordo com o CPC 18.

4.314
7.997
999
575
186
-

31/12/2017
Saldo de
Resultado de
investimento equivalência

Empresa incorporada durante o exercício de 2017 pela Allpark.

54
1.969
413
1.972
196
277

31/12/2018
Saldo de
Resultado de
investimento equivalência

(2)

4.368
9.966
1.412
2.547
382
277

Consolidado

Consórcio CCN Centro de Convenções Ltda. (1)
I-Park Soluções Inteligentes S.A.
WPA Park Participações S.A. (2)
Estacionamentos E.T.M. Curitiba S.A. (1)
Consórcio Eneas de Carvalho Ltda.
Consórcio Trianon Park Ltda.
Loop Gestão de Pátios S.A.
Consórcio Estacionamento Centro Cívico
Consórcio Estacionamento Novo Centro

Informação das coligadas (01/01 a 31/12/2018)
Total do
Total do
Receita
Resultado do
passivo
patrimônio
líquida
período

(1)

Total do
ativo

Informação sobre controladas e da provisão para perdas em investimentos--Continuação
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11. Imobilizado
Controladora
31/12/2018 (reapresentado)
Depreciação
Valor
Custo
acumulada
líquido
Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

31/12/2017
Depreciação
acumulada

Custo

Valor
líquido

Custo

31/12/2016
Depreciação
acumulada

Valor
líquido

1.310
94.112

(25.667)

1.310
68.445

1.310
87.984

(23.890)

1.310
64.094

1.310
85.684

(20.451)

1.310
65.233

108.390
71.880
6.717
10.823
9.325
20.782
323.339

(71.528)
(35.993)
(3.900)
(5.631)
(5.271)
(19.491)
(167.481)

36.862
35.887
2.817
5.192
4.054
1.291
155.858

88.390
64.228
6.359
9.500
8.329
18.952
285.052

(68.305)
(29.805)
(3.440)
(3.817)
(3.617)
(18.404)
(151.278)

20.085
34.423
2.919
5.683
4.712
548
133.774

80.941
59.570
6.104
8.857
7.670
17.804
267.940

(54.279)
(24.070)
(2.876)
(2.915)
(2.837)
(15.916)
(123.344)

26.662
35.500
3.228
5.942
4.833
1.888
144.596

Consolidado
31/12/2018 (reapresentado)
Depreciação
Valor
Custo
acumulada
líquido
Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

Custo

31/12/2017
Depreciação
acumulada

Valor
líquido

Custo

31/12/2016
Depreciação
acumulada

Valor
líquido

1.310
127.068

(40.870)

1.310
86.198

1.310
120.940

(39.032)

1.310
81.908

1.310
118.640

(35.417)

1.310
83.223

210.151
108.166
8.166
16.315
10.513
27.803
509.492

(102.074)
(61.532)
(4.724)
(8.527)
(5.866)
(21.619)
(245.211)

108.077
46.634
3.442
7.788
4.647
6.184
264.281

193.092
96.191
7.849
14.624
9.338
25.805
469.149

(94.330)
(50.696)
(4.208)
(5.695)
(4.061)
(20.334)
(218.356)

98.762
45.495
3.641
8.929
5.277
5.471
250.793

162.786
88.350
7.431
13.509
8.563
23.937
424.526

(68.840)
(39.635)
(3.553)
(4.299)
(3.186)
(17.035)
(171.965)

93.946
48.715
3.878
9.210
5.377
6.902
252.561

Movimentação - Controladora

Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

Saldo em
01/01/2018

Adições

1.310
64.094
20.085
34.423
2.919
5.683
4.712
548
133.774

20.035
7.666
372
1.388
1.052
1.892
32.405

71
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Baixas

Transferências (i)

(58)
(59)
(16)
(36)
(32)
(82)
(283)

5.677
89
85
12
50
5.913

Depreciação
(1.326)
(3.289)
(6.228)
(470)
(1.843)
(1.678)
(1.117)
(15.951)

Saldo em
31/12/2018
1.310
68.445
36.862
35.887
2.817
5.192
4.054
1.291
155.858

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
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11. Imobilizado--Continuação
Movimentação - Controladora--Continuação

Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

Saldo em
01/01/2017

Adições

1.310
65.233
26.662
35.500
3.228
5.942
4.833
1.888
144.596

2.300
7.485
4.658
257
645
664
1.230
17.239

Saldo em
01/01/2016

Adições

Baixas

1.310
68.570
33.895
33.695
3.508
4.920
4.859
5.299
156.056

256
8.082
7.550
291
1.879
745
538
19.341

(120)
(419)
(11)
(41)
(30)
(38)
(659)

Adições
22.501
12.342
460
1.758
1.231
2.620
40.912

Baixas

Transferências

-

-

Depreciação
(3.439)
(14.062)
(5.735)
(566)
(904)
(785)
(2.570)
(28.061)

Saldo em
31/12/2017
1.310
64.094
20.085
34.423
2.919
5.683
4.712
548
133.774
Saldo em
31/12/2016

Transferências

Depreciação

-

(3.593)
(15.195)
(5.326)
(560)
(816)
(741)
(3.911)
(30.142)

1.310
65.233
26.662
35.500
3.228
5.942
4.833
1.888
144.596

Baixas

Transferências (i)

Depreciação

Saldo em
31/12/2018

(4.750)
(129)
(106)
(38)
(35)
(478)
(5.536)

5.677
224
259
76
6.236

(1.387)
(8.660)
(11.333)
(553)
(2.861)
(1.826)
(1.505)
(28.124)

Movimentação - Consolidado
Saldo em
01/01/2018
Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

1.310
81.908
98.762
45.495
3.641
8.929
5.277
5.471
250.793
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1.310
86.198
108.077
46.634
3.442
7.788
4.647
6.184
264.281

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

11. Imobilizado--Continuação
Movimentação - Consolidado--Continuação
Saldo em
01/01/2017
Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

1.310
83.223
93.946
48.715
3.878
9.210
5.377
6.902
252.561

Saldo em
01/01/2016
Terrenos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Sistema de segurança
Outros imobilizados
Total

1.310
86.707
87.372
48.340
4.021
7.829
5.319
9.446
250.344

Adições
2.300
30.342
7.841
420
1.117
780
1.973
44.773

Baixas
(5)
(5)

Adições

Baixas

256
31.564
10.083
436
2.619
906
2.266
48.130

(183)
(486)
(11)
(43)
(30)
(566)
(1.319)

Transferências
-

Transferências
-

Depreciação
(3.615)
(25.526)
(11.061)
(657)
(1.398)
(880)
(3.399)
(46.536)

Depreciação
(3.740)
(24.807)
(9.222)
(568)
(1.195)
(818)
(4.244)
(44.594)

Saldo em
31/12/2017
1.310
81.908
98.762
45.495
3.641
8.929
5.277
5.471
250.793

Saldo em
31/12/2016
1.310
83.223
93.946
48.715
3.878
9.210
5.377
6.902
252.561

(i) Reclassificações efetuada para outros grupos do ativo, principalmente para o intangível.

A Companhia não possui compromissos contratuais advindos de aquisição de ativos
imobilizados. Adicionalmente, a Companhia não possui bens do ativo imobilizado como garantia
de operações efetuadas.
A Companhia não identificou indicadores de não recuperação do ativo imobilizado nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
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12. Intangível

Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Direito de exploração da
infraestrutura concedida
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

Custo

31/12/2018
Amortização
acumulada

50.192
436.860
122.168
10.230
109.787
692
729.929

(31.300)
(103.554)
(61.533)
(4.646)
(201.033)

Custo

31/12/2018
Amortização
acumulada

Valor
líquido

Custo

18.892
333.306
60.635
5.583
109.787
692
528.896

41.835
380.271
104.121
18.697
112.955
2.364
660.243

Valor
líquido

Controladora
31/12/2017
Amortização
acumulada
(24.316)
(67.491)
(51.921)
(2.380)
(146.108)

Valor
líquido
17.519
312.780
52.200
16.317
112.955
2.364
514.135

Consolidado
31/12/2017 (reapresentado)
Amortização
Valor
Custo
acumulada
líquido

31/12/2016 (reapresentado)
Amortização
Valor
Custo
acumulada
líquido
34.945
353.218
104.106
18.697
107.684
2.348
620.998

(18.098)
(37.069)
(39.505)
(1.204)
(95.876)

16.847
316.149
64.601
17.493
107.684
2.348
525.122

31/12/2016 (reapresentado)
Amortização
Valor
Custo
acumulada
líquido

59.576
594.208
117.751

(36.887)
(122.805)
(62.136)

22.689
471.403
55.615

51.945
436.271
104.121

(28.603)
(81.957)
(52.825)

23.342
354.314
51.296

40.888
405.594
104.106

(19.988)
(45.879)
(40.409)

20.900
359.715
63.697

135.377
23.145
118.884
1.412
1.050.352

(26.950)
(6.705)
(120)
(255.603)

108.427
16.440
118.884
1.292
794.749

135.377
31.612
118.664
3.262
881.252

(19.603)
(4.060)
(120)
(187.168)

115.774
27.552
118.664
3.142
694.084

135.377
31.612
116.781
2.761
837.119

(12.251)
(2.653)
(120)
(121.300)

123.126
28.959
116.781
2.641
715.819

Movimentação - Controladora

Valor contábil
Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

Valor contábil
Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

Saldo em
01/01/2018

Adições

17.519
312.780
52.200
16.317
112.955
2.364
514.135

8.586
60.837
9.579
420
79.422

Saldo em
01/01/2017

Adições

16.847
316.149
64.601
17.493
107.684
2.348
525.122

6.924
27.053
15
5.271
16
39.279

Baixas
(29)
200
(3.708)
(3.537)

Baixas
-
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Transferências (i)

Amortização

72
(7.542)
13.287
(9.850)
120
(1.672)
(5.585)

(7.256)
(32.969)
(14.431)
(884)
(55.540)

Transferências

Amortização

-

(6.252)
(30.422)
(12.416)
(1.176)
(50.266)

Saldo em
31/12/2018
18.892
333.306
60.635
5.583
109.787
692
528.896
Saldo em
31/12/2017
17.519
312.780
52.200
16.317
112.955
2.364
514.135

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
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12. Intangível--Continuação
Movimentação - Controladora--Continuação
Saldo em
01/01/2016
Valor contábil
Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

16.946
143.266
77.265
13.537
107.684
2.339
361.037

Adições

Baixas

5.939
192.941
4.006
9
202.895

(61)
(61)

Transferências
-

Amortização
(5.977)
(20.058)
(12.664)
(50)
(38.749)

Saldo em
31/12/2016
16.847
316.149
64.601
17.493
107.684
2.348
525.122

Movimentação - Consolidado
Saldo em
01/01/2018
Valor contábil
Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Direito de exploração da infraestrutura concedida
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

23.342
354.314
51.296
115.774
27.552
118.664
3.142
694.084
Saldo em
01/01/2017

Valor contábil
Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Direito de exploração da infraestrutura concedida
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

20.900
359.715
63.697
123.126
28.959
116.781
2.641
715.819
Saldo em
01/01/2016

Valor contábil
Softwares
Fundo de comércio
Contrato de arrendamento
Direito de exploração da infraestrutura concedida
Contrato de concessão
Ágio
Outros
Total

20.431
181.613
76.361
131.089
25.003
116.781
2.633
553.911

Adições

Baixas

Transferências (i)

(1.195)
221
(4.417)
(4.311)
(86)
(9.788)

72
(7.542)
14.316
(679)
(9.849)
120
(1.764)
(5.326)

Adições

Baixas

Transferências

11.091
30.677
15
8.222
501
50.506

(1)
(6.339)
(6.340)

Adições

Baixas

9.556
162.185
9.579
4.411
185.731

7.472
203.576
4.006
8
215.062

(i) Reclassificações efetuada para outros grupos do ativo, principalmente ativo imobilizado.
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(61)
(61)

-

Transferências
-

Amortização
(9.086)
(37.775)
(15.159)
(6.668)
(1.264)
(69.952)

Amortização
(8.649)
(36.078)
(12.416)
(7.352)
(1.407)
(65.902)

Amortização
(6.942)
(25.474)
(12.664)
(7.963)
(50)
(53.093)

Saldo em
31/12/2018
22.689
471.403
55.615
108.427
16.440
118.884
1.292
794.749
Saldo em
31/12/2017
23.342
354.314
51.296
115.774
27.552
118.664
3.142
694.084
Saldo em
31/12/2016
20.900
359.715
63.697
123.126
28.959
116.781
2.641
715.819

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

12. Intangível--Continuação
Teste de recuperação do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura e intangíveis com vida
útil indefinida
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio por expectativa de rentabilidade futura,
têm a recuperação do seu valor testada anualmente, independentemente de indicativos de perda
de valor. A Companhia realizou o teste de recuperação dos ágios com expectativa de
rentabilidade futura em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o
maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as
particularidades dos ativos da Companhia, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste
de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto quando especificamente indicado.
Este valor de uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado
das melhores estimativas da Companhia. Os fluxos de caixa, decorrentes do uso contínuo dos
ativos relacionados, são ajustados pelos riscos específicos e utilizam a taxa de desconto de
13,2% a.a. Esta taxa deriva da taxa estruturada no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC
Nominal). As principais premissas são em 31 de dezembro de 2018: avaliação econômico-financeira da Companhia, um horizonte projetado compreendendo entre os períodos de janeiro
de 2019 a dezembro de 2029, consideração do valor presente da perpetuidade do fluxo de caixa
projetado para o último ano com um crescimento constante nominal de 4,0% ao ano,
correspondente à expectativa de inflação de longo prazo, conforme projeções divulgadas pelo
Banco Central do Brasil. O teste de recuperação dos ativos intangíveis da Companhia não
resultou na necessidade de reconhecimento de perdas nos ativos intangíveis.
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4,50% a 18,86% a.a. + CDI
100% CDI + 4,50% a.a.
19,56% a.a.
118% CDI a.a.
100% CDI + 2,40% a.a.

Propriedade para investimento
Direitos creditórios cedidos
-

Garantias
Dez/27
Jun/19
Jun/20
-

Vencimento

234.443
48.047
282.490

106.215
27.752
151.122
(2.599)
282.490

31/12/2018

342.644
5.222
347.866

16.323
83.279
251.974
(3.710)
347.866
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436.758
16.322
453.080

29.001
27.627
13
139.440
260.626
(3.627)
453.080

Controladora
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)

A Companhia não capitalizou no ativo imobilizado custos de empréstimos no exercício.

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

Capital de giro
Capital de giro - swap
Leasing a pagar
Debêntures (6ª emissão)
Debêntures (7ª emissão)
Custos com captações

Taxa de juros

13. Empréstimos, financiamentos e debêntures

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)

38.460
398.027
436.487

36.593
64
144.133
260.483
(4.786)
436.487

01/01/2016

236.842
72.363
309.205

133.958
27.752
151.122
(3.627)
309.205

31/12/2018

342.903
42.226
385.129

49.184
4.586
36
83.279
251.974
(3.930)
385.129

466.893
42.758
509.651

61.338
52.006
130
139.440
260.626
(3.889)
509.651

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)

55.358
398.890
454.248

53.840
578
144.133
260.483
(4.786)
454.248

01/01/2016

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
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31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

13. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação
A movimentação dos empréstimos e financiamentos encontra-se abaixo:
Controladora
Em 1º de janeiro de 2016
Contratação
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Apropriação de juros
Variação cambial
Comissões
Em 31 de dezembro de 2016
Contratação
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Efeito combinação de negócio
Apropriação de juros
Variação cambial
Comissões
Em 31 de dezembro de 2017
Contratação
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Apropriação de juros
Variação cambial
Comissões
Efeito combinação de negócio
Em 31 de dezembro de 2018

436.487
63.016
(42.092)
(72.635)
71.444
(4.385)
1.246
453.080
(99.376)
(50.641)
45.735
(849)
(84)
347.866
100.000
(163.133)
(23.954)
20.599
1.113
282.490

Consolidado
454.248
119.542
(59.659)
(72.837)
77.071
(9.959)
1.246
509.651
5.818
(123.598)
(55.007)
4.922
48.797
(5.150)
(303)
385.129
100.000
(163.403)
(27.916)
24.327
1.045
40
(10.017)
309.205

Os empréstimos e financiamentos não possuem garantias reais atreladas.
Debêntures
As debêntures emitidas possuem as seguintes características:
6ª emissão
Emissão:
Valor total:
Séries:
Classe e conversibilidade:
Garantia:
Data de emissão:
Data de vencimento:
Cláusulas restritivas:

14.280
142.800
Única
Não conversíveis em ações da Companhia
Sim (imóvel hipotecado no valor de R$43.000)
09/06/2014
09/06/2019
Sim
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7ª emissão
26.000
260.000
Única
Não conversíveis em ações da Companhia
Direitos creditórios cedidos
25/06/2015
25/06/2020
Sim

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

13. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação
Debêntures--Continuação
As debêntures estão condicionadas às seguintes cláusulas restritivas (“Covenants”):
(a) Dívida líquida/Ebitda ajustado igual ou inferior a 3,0;
(b) Dívida líquida/patrimônio líquido igual ou inferior a 3;
(c) Ebitda ajustado/despesa financeira igual ou superior a 1.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia encontrava-se adimplente com as condições
estipuladas. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia encontrava-se adimplente com
as condições estipuladas “b” e “c”.
Para a condição “a”, o índice apurado pela Companhia superou o que estava previsto
contratualmente. Para esse índice especificamente, os debenturistas deliberaram e aprovaram,
em assembleia realizada em 21 de março de 2018, por unanimidade de votos, pela não
decretação de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures. Em virtude
de a Assembleia ter sido realizada posterior ao exercício 31 de dezembro de 2017 e 2016, a
Companhia reclassificou as debêntures para o passivo circulante.
Os gastos com emissão das debêntures em 31 de dezembro de 2018 totalizam R$2.598, os
quais foram alocados como redutores dos saldos a liquidar das debêntures, e são apropriados
mensalmente no resultado, ao longo do fluxo do vencimento pro rata dia, de acordo com a taxa
efetiva de juros.
A parcela não circulante em 31 de dezembro de 2018 possui os seguintes vencimentos:

2020
2021
2022
2023
2024 a 2027

Controladora

Consolidado

48.047
48.047

50.292
2.600
2.816
3.070
13.585
72.363
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14. Instrumentos financeiros derivativos
Controladora
2017

2018

2016

2018

Consolidado
2017

2016

Zilren Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Instrumentos financeiros derivativos "swap" de câmbio (a)
Instrumentos financeiros derivativos - opção de compra (b)

-

70.351
70.351

7.612
87.307
94.919

-

568
227
70.351
71.146

568
16.886
87.307
104.761

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

-

70.351
70.351

7.612
87.307
94.919

-

71.146
71.146

16.886
87.875
104.761

(a) Instrumentos financeiros derivativos para proteção do risco câmbio
Os instrumentos financeiros derivativos do tipo “swap” são contratados para proteger o risco
cambial dos empréstimos e financiamentos denominados em moeda estrangeria. A
Companhia não aplica a contabilidade de hedge “Hedge Accounting”.
Controladora
Ponta ativa:
Posição comprado dólar
Ponta passiva:
Posição vendida no CDI

Consolidado
Ponta ativa:
Posição comprado dólar
Ponta passiva:
Posição vendida no CDI

Valor principal (Notional)
2018
2017
2016

2018

Valor da curva
2017
2016

2018

Valor justo
2017

2016

Ganho/(perda) MTM
2018
2017
2016

-

-

32.636

-

-

36.220

-

-

28.608

-

-

(7.612)

-

-

32.636
-

-

-

27.627
8.593

-

-

27.627
981

-

-

(7.612)

Valor principal (Notional)
2018
2017
2016

2018

Valor da curva
2017
2016

2018

Valor justo
2017

2016

Ganho/(perda) MTM
2018
2017
2016

-

4.477

62.636

-

5.089

71.414

-

4.862

54.528

-

(227)

(16.886)

-

4.477
-

62.636
-

-

4.586
503

52.006
19.408

-

4.586
276

52.006
2.522

-

(227)

(16.886)

As operações de swap financeiros consistem na troca da variação cambial por uma correção
relacionada a um percentual da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo em
derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros de risco.
(b) Derivativo - Opção de compra
Com base no acordo de investimento realizado em 16 de setembro de 2016, o investidor
possui a opção de resgate antecipado até a data de seu vencimento em 31 de março de
2019. Em 28 de novembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a
conversão da opção de compra como capital social no montante R$41.600 vide Nota 23.

80

394

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

14. Instrumentos financeiros derivativos--Continuação
(b) Derivativo - Opção de compra--Continuação
Em 2018, a conversão foi realizada de acordo com as Assembleias Gerais Extraordinárias de
16 de setembro de 2016 e 23 de dezembro de 2016. Sendo assim, o valor de R$50.000
correspondente a 10% do investimento foi convertido em capital social, o valor de R$450.000
correspondente a 90% do investimento foi convertido em reserva de capital e o valor de
R$102.338 decorrentes do rendimento baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
- IPCA, acrescido de margem percentual mensal calculada com base em 4% a.a. e líquidos
do saldo a apropriar com os gastos na emissão das ações, foi convertido em reserva na
subscrição de ações.

15. Passivos financeiros conversíveis em ações
2018

Controladora e Consolidado
2017
2016

Passivo financeiro conversível em ações
Comissões emissão passivo financeiro

-

480.452
(7.567)
472.885

413.835
(10.180)
403.655

Passivo circulante
Passivo não circulante

-

472.885
472.885

403.655
403.655

Em 16 de setembro de 2016, a Companhia assinou um acordo de investimento com a Equity
International (“EI”), por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em Participações, do qual
foi acordado a realização de um investimento na Companhia mediante a criação e subscrição de
5.254.170 ações preferenciais resgatáveis, no valor de R$400.000 (“Investimento Inicial”), todas
nominativas e sem valor nominal.
Em 23 de dezembro de 2016, por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em
Participações, foi realizado o segundo investimento na Companhia mediante a criação e
subscrição de 1.313.542 ações preferenciais resgatáveis, no valor de R$100.000, todas
nominativas e sem valor nominal.
As ações preferenciais são automaticamente convertidas em ações ordinárias após o período de
rendimento fixo que se finda em 31 de março de 2019. Esse período de rendimento está baseado
na variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescida de
margem percentual mensal calculada com base em 4% a.a., a partir da data da assinatura do
acordo de investimento até 31 de março de 2019.
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15. Passivos financeiros conversíveis em ações--Continuação
Baseado nas IAS 32 e IFRS 9, o acordo de investimento é classificado como um passivo
financeiro conversível em ações ordinárias (“opção”) com derivativo embutido (vide Nota 14).
Em 28 de novembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a conversão do
passivo financeiro e a opção, atualizados, no montante de R$602.338.
A conversão foi realizada de acordo com as Assembleias Gerais Extraordinárias de 16 de
setembro de 2016 e 23 de dezembro de 2016. Sendo assim, o valor de R$50.000
correspondente a 10% do investimento foi convertido em capital social, o valor de R$450.000
correspondente a 90% do investimento foi convertido em reserva de capital e o valor de
R$102.338 decorrentes do rendimento baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPCA, acrescido de margem percentual mensal calculada com base em 4% a.a. e líquidos do
saldo a apropriar com os gastos na emissão das ações, este valor foi convertido em reserva na
subscrição de ações.

16. Obrigações com o poder concedente
31/12/2018

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
(reapresentado)

01/01/2016

Parcelas fixas (a)

84.138
84.138

94.936
94.936

109.297
109.297

117.772
117.772

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

9.461
74.677
84.138

10.393
84.543
94.936

11.681
97.616
109.297

12.405
105.367
117.772

(a) De acordo com o contrato de concessão da controlada E.W.S. Estacionamentos Salvador S.A., que possui natureza de
exploração de estacionamento, o pagamento do ônus fixo é subdividido em 240 parcelas fixas, mensais e consecutivas, com
vencimento a partir do mês de início da operação do estacionamento, reajustáveis anualmente pelo INPC. Em 31 de dezembro de
2018, restam 178 parcelas a vencer.
Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, foi introduzido o conceito de ajuste a valor
presente para as obrigações com o poder concedente considerando uma taxa de desconto de 14,13% ao ano. Similar à taxa de
juros atribuída às operações de empréstimos captadas pela Companhia.

Os vencimentos das parcelas não circulantes têm a seguinte distribuição por ano:
Consolidado
2020
2021
2022
2023
2024 a 2033

8.653
7.912
7.234
6.612
44.266
74.677
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16. Obrigações com o poder concedente--Continuação
A movimentação está demonstrada a seguir:
2018
Saldo inicial:
Adição
Variação monetária sobre as obrigações com o poder concedente
Pagamento principal e atualização
Saldo final

94.936
8.759
(19.557)
84.138

Consolidado
2017

2016

109.297
4.867
(19.228)
94.936

117.772
9.365
(17.840)
109.297

17. Contas a pagar por aquisição de investimentos

Contraprestação com sócios
Contraprestação com sócios

Controladora e Consolidado
2017
2016

Indexador

2018

IPCA
IGP-M

5.657
3.000
8.657

15.605
15.605

37.534
37.534

5.657
3.000
8.657

12.389
3.216
15.605

26.216
11.318
37.534

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

Referem-se às obrigações por aquisição de investimentos. No período findo em 31 de dezembro
de 2018, 2017 e 2016, essas obrigações tiveram atualização conforme seu indicador contratual
(IPCA e CDI) no montante de R$904 (R$832 em 2017 e R$4.220 em 2016), os quais foram
apropriados no resultado do exercício na conta de “Despesas financeiras”. Durante o exercício de
2018, a Companhia reverteu o montante de R$12.000 (R$10.782 em 2017 e R$13.534 em 2016)
pelo fato dos vendedores não terem atingido as metas contratuais.

18. Obrigações trabalhistas
31/12/2018
(reapresentado)
INSS e FGTS a recolher
Provisões trabalhistas

5.269
18.287
23.556

Controladora
31/12/2017 31/12/2016
5.590
16.598
22.188

01/01/2016

4.859
18.019
22.878

5.652
15.860
21.512
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31/12/2018
(reapresentado)
6.214
21.544
27.758

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016
6.566
20.168
26.734

5.804
23.098
28.902

01/01/2016
6.843
19.521
26.364
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19. Parcelamentos fiscais
Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia possui parcelamentos municipais e
federais conforme apresentado no quadro abaixo:
2018

Controladora
2017

Parcelamento Municipal - PPI/PAT/IPTU/taxas/multa
Parcelamento Federal - RFB/PGFN - PIS/COFINS/multa GFIP

279
108
387

824
132
957

1.116
1.116

377
334
711

1.039
405
1.444

1.371
1.371

Circulante
Não circulante

133
254

404
553

395
721

217
494

532
912

454
917

2018

Controladora
2017

2016

2018

Consolidado
2017

2016

57
169
525
1.370
700
805
1.487
744
511
5.856
3.957
16.181

234
175
541
244
649
541
393
18.148
278
21.203

2016

2018

Consolidado
2017

2016

13.340
1.119
1.234
10
15.703

228
228

958
958

1.119
1.234
10
2.363

2016

2018

Consolidado
2017

2016

20. Partes relacionadas
20.1. Ativo

Ativo circulante
Riopark Estacionamentos e Garagens Ltda.
Capital Parking Estacionamentos Ltda.
Saepart Soc. de Adm. Emp. e Part. Ltda.
Hora Park Sistema Estacionamentos Rotativos Ltda.
Azera Parking Ltda.
Hosp Marcelino Champagnat Ltda.
Wellpark Estacionamento e serviços Ltda.
Consórcio Estacionamento Novo Centro
Consórcio Centro Cívico
Shopping SCP Mogi Ltda.
Shopping SCP Monte Carmo
Shopping Granja Vianna Ltda.
Shopping da Ilha Ltda.
Shopping Leblon Ltda.
Shopping SCP Recreio Ltda.
Shopping SCP Mooca Plaza.
Shopping Metro Santa Cruz
Shopping Mestre Álvaro
Shopping Catuai Londrina
Shopping São Bernardo Plaza
Adiantamento a sócios
Outros

19
85
665
576
666
62
465
234
175
541
174
244
649
541
393
7.375
408
13.272

2018
Ativo não circulante
E.W.S. Estacionamentos Salvador S.A.
WPR Empreendimento Imobiliário Ltda.
WPA Park Participações S.A.
Loop Gestão de Pátios S.A.
Outros

15.127
228
15.355
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88
272
651
1.355
700
55
8
134
639
261
423
345
1.090
798
541
393
647
148
5.108
958
14.614
Controladora
2017
15.013
2.180
230
17.423

639
261
423
345
1.090
798
541
393
647
148
14.596
1.891
21.772

805
1.487
744
511
15.420
4.010
22.977
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20. Partes relacionadas--Continuação
20.2. Passivo
2018
Passivo circulante:
Riopark Estacionamentos e Garagens Ltda.
Saepart Soc. de Adm. Emp. e Part. Ltda.
Hora Park Sistema Estacionamentos Rotativos Ltda.
Wellpark Estacionamento e serviços Ltda.
Minas Park Aparecida Estacionamentos Ltda.
Consórcio Shopping Tamboré Ltda.
Consórcio Estacionamento Shopping ABC Ltda.
Shopping SCP Capim Dourado Ltda.
Shopping Catuai Maringá Ltda.
Shopping Catuai Londrina Ltda.
Shopping Estação BH Ltda.
Shopping Estação Curitiba Ltda.
Shopping SCP Vila da Serra Ltda.
Shopping SCP Monte Carmo Ltda.
Shopping SBC Plaza Ltda.
Outros

2
17
85
397
972
242
489
2.204

2018
Passivo não circulante:
Riopark Estacionamentos e Garagens Ltda.
Adiantamento para futuro aumento de capital

-

Controladora
2017
3
22
54
184
838
401
972
106
153
87
168
205
512
3.705
Controladora
2017
-

2016

2018

1
76
8
1.804
1.258
57
168
757
727
4.856

972
454
1.426

2016

2018

5.631
5.631

-

Consolidado
2017
401
972
97
106
153
87
168
205
437
2.626
Consolidado
2017

2016
1.804
1.258
57
168
757
899
4.943

2016

728
728

As operações entre as empresas referentes às contas a receber e às contas a pagar são
efetuadas em condições pactuadas entre as partes, equivalentes a valor de mercado, e
compreendem operações para cobertura de fluxo de caixa diário das empresas, sem
incidência de juros, tais como seguros, uniformes e rateios administrativos.
A Companhia não possui operação de compra e venda de serviços entre as empresas.
Fundo
A seguir demonstramos os saldos das transações do fundo em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016, e os efeitos no resultado dos períodos.
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20. Partes relacionadas--Continuação
20.2. Passivo--Continuação
Fundo--Continuação
Controladora
2017

2018
Fundo de investimento aberto (i)
Total

-

2018

Receitas
2017

2016

103.835
103.835

2.663
2.663

18.743
18.743

12.364
12.364

Consolidado
2017

2016

2018

Receitas
2017

2016

85.185
85.185

103.835
103.835

18.743
18.743

12.364
12.364

85.185
85.185

2018
Fundo de investimento aberto (i)
Total

2016

-

2.773
2.773

(i) O fundo aberto está representado pelo BTG Pactual CDB I FIC FI Renda Fixa Crédito Privado (anteriormente denominado
BTG PAC Corp I FIQ) que é um fundo de investimento de renda fixa sob a gestão, administração e custódia do Banco
BTG Pactual S.A.

Representados por aplicações financeiras em fundos de investimentos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo, para investimento ou outros fins. Durante
o período findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não foram reconhecidas perdas
relacionadas à expectativa de realização desses investimentos. Não existem quaisquer
compromissos quanto a prazos, condições especiais e valores a serem mantidos nesses
fundos.
A taxa de administração do fundo de investimento BTG Pactual CDB I FIC FI Renda Fixa
Crédito Privado é equivalente a uma percentagem anual de 0,15% sobre o valor do
patrimônio líquido do fundo (0,30% em 2017 e 2016), apropriada diariamente no valor da
quota. Para o período findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a despesa com
essa taxa de administração foi de R$39, R$36 e R$25, respectivamente.
Assim como as outras transações com partes relacionadas, nossas operações com o fundo
BTG Pactual CDB I FIC FI Renda Fixa Crédito Privado, foi efetuada em condições
pactuadas entre as partes.
Em 26 de setembro de 2016, a Companhia realizou o pagamento de R$8.855 para o Banco
BTG Pactual S.A. a título de honorários referente à operação realizada com o fundo
Riverside Fundo de Investimento em Participações.
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20. Partes relacionadas--Continuação
20.2. Passivo--Continuação
Aluguéis
A seguir demonstramos os valores pagos a título de aluguel durante os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:
2018
Aluguéis pagos
Total

Controladora e Consolidado
2017
2016

877
877

485
485

-

Assim como as outras transações com partes relacionadas, nossas operações com a
empresa Carmo Couri Engenharia e Construções Ltda., foi efetuada em condições
pactuadas entre as partes.
Transações com pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração compreende o presidente e os diretores.
A Companhia não tem a prática de conceder benefícios pós-emprego, de rescisão de
contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo, incluindo remuneração baseada
em ações.
A remuneração paga ao pessoal-chave da Administração, que inclui também bônus de
retenção do exercício, foi de R$14.205 no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(R$6.302 em 31 de dezembro de 2017 e R$12.131 em 31 de dezembro de 2016), e são
considerados benefícios de curto prazo.

21. Provisão para demandas judiciais
A Companhia e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos de
natureza cível, trabalhista e fiscal. As provisões para as eventuais perdas prováveis decorrentes
destas ações e procedimentos são estimadas e atualizadas pela Companhia, amparadas pela
opinião dos assessores legais externos.
Para as contingências tributárias, cíveis e trabalhistas, a Companhia registrou provisões para as
quais é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária
para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação.
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21. Provisão para demandas judiciais--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia matinha as seguintes provisões,
correspondentes a ações judiciais e procedimentos administrativos cujo risco de perda foi
considerado provável, como abaixo resumido:
Tributárias
Saldo em 1º de janeiro de 2016
Adições
Baixas (pagamento)
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Adições
Baixas (pagamento)
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas (pagamento)
Transferências
Saldo em 31 de dezembro de 2018

2.179
(2.004)
175
175
9
184

Controladora
Trabalhistas Cíveis
5.253
(1.266)
3.987
3.987
1.075
(940)
4.122

Total

5.825 13.257
(4.787) (8.057)
1.038
5.200
1.038
5.200
1.629
2.704
964
33
3.631
7.937

Tributárias
3.476
(2.519)
957
493
(1.156)
294
294

Consolidado
Trabalhistas Cíveis
6.478
(1.842)
4.636
4.636
2.704
(1.111)
6.229

8.145
2.392
10.537
191
10.728
1.457
1.137
13.322

Total
18.099
2.392
(4.361)
16.130
684
(1.156)
15.658
4.161
26
19.845

A natureza das principais causas provisionadas pela Companhia são:
x Trabalhistas: a Companhia e investidas reconhecem sua provisão para demandas judiciais
trabalhistas com base no percentual médio histórico de perda dos últimos três anos sobre a
melhor estimativa de valores sobre os processos em aberto. Os processos estão relacionados
com hora extras, verbas rescisórias, entre outros.
x Cíveis: a principal causa cível com probabilidade de perda provável trata-se de execução por
título extrajudicial proposto pela Infraero, em 26 de julho de 2005, com o objetivo de cobrar
valores relativos ao contrato de concessão de exploração do estacionamento no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro - Galeão. A mesma causa possui desmembramento de perda
possível.
Riscos possíveis
A Companhia e suas controladas são partes em ações judiciais de naturezas tributárias e cíveis,
que não estão provisionados, pois envolvem risco de perda classificado pela Companhia e por
seus assessores legais externos como possível. No Consolidado, as contingências passivas com
probabilidade de perda possível estão assim representadas:

Processos cíveis
Processos fiscais

2018

2017

2016

22.690
6.982
29.672

25.656
9.715
35.371

29.520
8.507
38.027
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21. Provisão para demandas judiciais--Continuação
Riscos possíveis--Continuação
x Processos cíveis: a principal causa cível com probabilidade de perda possível trata-se de
execução por título extrajudicial proposto pela Infraero, em 26 de julho de 2005, com o objetivo
de cobrar valores relativos ao contrato de concessão de exploração do estacionamento no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão.
Depósitos recursais e judiciais
A Companhia está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições e obrigações
trabalhistas e efetuou depósitos para recursos (vinculados), de montantes equivalentes
pendentes das decisões legais finais.
Tributária
Saldo em 1º de janeiro de 2016
Adições (depósitos)
Desfecho desfavorável
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Adições (depósitos)
Desfecho desfavorável
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições (depósitos)
Desfecho desfavorável
Desfecho favorável
Atualização monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2018

1.003
221
1.224
116
(318)
1.022
(49)
(461)
49
561

Controladora
Trabalhistas
Cível
831
350
1.181
598
(38)
1.741
1.048
(119)
(148)
30
2.552

89

403

2.578
(1.781)
797
375
(367)
805
6
(53)
(13)
13
758

Total

Tributária

4.412
571
(1.781)
3.202
1.089
(723)
3.568
1.054
(221)
(622)
92
3.871

1.003
221
1.224
116
(318)
1.022
(49)
(461)
49
561

Consolidado
Trabalhistas
Cível
896
611
1.507
1.062
(38)
2.531
1.196
(1.419)
(176)
84
2.216

4.454
(2.183)
2.271
588
(367)
2.492
3
(60)
(13)
15
2.437

Total
6.353
832
(2.183)
5.002
1.766
(723)
6.045
1.199
(1.528)
(650)
148
5.214

404

90

(3)
(3)

(1)
(1)

(1)

(17.041)

(9.312)
1.097
1.478

(69.931)
23.777

2016
(reapresentado)

(2.450)
1.602
(848)

(848)

(6.683)

392
24
(1.331)

(19.856)
6.751

(2.908)
(2.908)

(2.908)

(17.434)

411
1.450
2.006

(31.348)
10.658

Consolidado
2018
2017
(reapresentado) (reapresentado)

(3.789)
(39)
(3.828)

(3.828)

(28.244)

728
1.206
362

(65.058)
22.120

2016
(reapresentado)

Em 31 de dezembro de 2018, os prejuízos fiscais e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido da
Companhia totalizavam aproximadamente R$353.760. A Companhia não reconheceu o potencial crédito tributário de imposto de
renda e contribuição social diferidos, em função de não atender todas as premissas para reconhecimento de créditos fiscais diferidos,
tais como, histórico de rentabilidade e não encontrar-se em fase pré-operacional, conforme requerido pela instrução CVM nº371/2002.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

1.602
1.602

Corrente
Diferido

(3)

(12.973)

(7.832)
1.602

(6.044)
659
5.765

(37.028)
12.589

4.587
146
(3.519)

(24.174)
8.219

Despesa com imposto de renda e contribuição social

Diferenças permanentes:
Equivalência patrimonial
Impacto fiscal gerado pelas SCPs
Outras diferenças permanentes
Diferenças temporárias:
Provisões diferido no exercício

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal nominal - 34%

Controladora
2018
2017
(reapresentado) (reapresentado)

A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal nos períodos findos em
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 estão demonstrados a seguir:

Imposto de renda e contribuição social

22. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
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23. Patrimônio líquido
Segundo estabelecido no Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital
social até o limite de 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias, sendo o Conselho de
administração o órgão competente para deliberar sobre o aumento e a consequente emissão de
novas ações, dentro do limite do capital autorizado.
Em 1º de março de 2016, foi aprovado em reunião de Conselho de Administração o aumento de
capital social da Companhia mediante emissão de 56.977 novas ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, a um preço total de emissão de R$1.170.
Em 16 de setembro de 2016, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de
capital social da Companhia mediante a emissão de 5.254.170 novas ações preferenciais
resgatáveis nominativas e sem valor nominal, a um preço total de emissão de R$400.000. Para
fins contábeis, essa transação foi considerada como um passivo financeiro. Vide Nota 15.
Em 23 de dezembro de 2016, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de
capital social da Companhia mediante a emissão de 1.313.542 novas ações preferenciais
resgatáveis nominativas e sem valor nominal, a um prelo total de emissão de R$100.000. Para
fins contábeis, essa transação foi considerada como um passivo financeiro. Vide Nota 15.
Em 30 de dezembro de 2016 como parte de reestruturação societária, foi aprovado os termos e
condições para o processo de incorporação reversa da Newpark II Participações S.A. e TSEMF
IV (Brasil) Participações Ltda., incorporando benefício fiscal no montante de R$23.312.
Em 28 de novembro de 2018, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a conversão da
opção atualizado no montante de R$602.338. Vide Nota 15.
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23. Patrimônio líquido--Continuação
A conversão foi realizada de acordo com as Assembleias Gerais Extraordinárias de 16 de
setembro de 2016 e 23 de dezembro de 2016, atualizadas em 28 de novembro de 2018. Sendo
assim, (i) o valor de R$50.000 correspondente a 10% do investimento foi convertido em capital
social; (ii) o valor de R$450.000 correspondente a 90% do investimento foi convertido em reserva
de capital; e (iii) o valor de R$102.338 decorrentes do rendimento baseado no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - IPCA, acrescido de margem percentual mensal calculada com base em
4% a.a. e líquidos do saldo a apropriar com os gastos na emissão das ações, este valor foi
convertido em reserva na subscrição de ações.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social, totalmente subscrito e integralizado de R$212.153
(R$162.153 em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016). A quantidade de ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal e ações preferencias nominativas e sem valor
nominal está representada conforme abaixo:
2018
Ações ordinárias
Ações preferenciais

15.640.472
6.567.712
22.208.184

2017

2016

15.640.472
15.640.472

15.640.472
15.640.472

Reserva de capital
Referem-se à contrapartida das despesas do plano de opção de compra de ações conforme
Nota 33, reserva de ágio e reserva de capital para investimentos futuros.
Dividendos
O Estatuto Social da Companhia determina que os acionistas têm direito a um dividendo anual
não cumulativo em montante correspondente a 25% do lucro líquido correspondente a 25% do
lucro líquido do exercício calculado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
O saldo remanescente do lucro líquido, após as disposições legais e a destinação prevista de
dividendos, será destinado para a reserva de capital, que não excederá a 100% do capital social
da Companhia. Após o saldo da reserva especial de lucros atingir o seu limite, a destinação do
resultado remanescente será determinada pela Assembleia Geral de Acionistas.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houve distribuição de
dividendos na controladora. A controlada Cinelândia distribui dividendos de R$360 em 2018,
R$512 em 2017 e R$3.133 em 2016.

92

406

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar)
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

24. Receita líquida dos serviços prestados
Receita:
Exploração de estacionamentos
Prestação de serviços de administração
Exploração de Zona Azul
Aluguel de espaços
Receitas como agente
Receitas com prestação de serviços de eventos
Receitas de remarketing
Outras receitas com prestação de serviços
Deduções:
PIS - 0,65% e 1,65%
COFINS - 3,00% e 7,65%
ISS - 2% a 5%
Outras deduções

2018

Controladora
2017

2016

2018

Consolidado
2017

2016

834.572
33.007
7.908
431
9.628
11.568
897.114

814.590
28.580
7.362
2.294
9.219
8.577
870.622

717.073
27.311
6.762
3.702
7.886
9.431
772.165

1.006.557
34.019
53.795
8.062
431
10.793
6.446
13.068
1.133.171

983.965
29.632
55.638
7.581
2.341
10.218
6.669
9.514
1.105.558

890.970
29.797
47.923
7.426
3.952
8.600
10.501
999.169

(14.077)
(64.832)
(42.726)
(613)
(122.248)

(14.324)
(65.972)
(41.529)
(712)
(122.537)

(12.683)
(58.406)
(36.617)
(107.706)

(17.808)
(82.016)
(52.961)
(1.153)
(153.938)

(17.987)
(82.832)
(51.557)
(988)
(153.364)

(16.126)
(74.340)
(46.817)
(5)
(137.288)

774.866

748.085

664.459

979.233

952.194

861.881

25. Custos e despesas por natureza
2018
(reapresentado)

Controladora
2017
(reapresentado)

2016
(reapresentado)

2018
(reapresentado)

Consolidado
2017
(reapresentado)

2016
(reapresentado)

Folha de pagamento e encargos
Aluguéis
Serviços de pessoas físicas e jurídicas
Gerais
Utilidades
Manutenção
Seguros
Depreciação
Reversão contas a pagar por aquisição
de investimento (Nota 17)
Ganho na perda de controle (Nota 10)
Outros custos e despesas
Total

(264.008)
(311.639)
(27.038)
(26.764)
(11.055)
(10.979)
(6.640)
(16.289)

(241.966)
(303.375)
(22.920)
(24.527)
(10.435)
(8.374)
(6.175)
(28.061)

(233.845)
(282.976)
(22.652)
(22.070)
(9.004)
(5.026)
(6.499)
(30.142)

(314.090)
(399.863)
(38.284)
(44.155)
(15.111)
(14.303)
(7.860)
(28.774)

(288.878)
(390.937)
(35.659)
(40.032)
(14.209)
(11.412)
(7.321)
(46.536)

(290.101)
(365.935)
(33.986)
(29.142)
(12.867)
(7.630)
(7.536)
(44.594)

12.000
(14.704)
(677.116)

10.782
(6.234)
(641.285)

13.534
(6.791)
(605.471)

12.000
28.750
(15.724)
(837.414)

10.782
(11.624)
(835.826)

13.534
(10.254)
(788.511)

Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
Total

(605.460)
(82.561)

(589.659)
(61.710)

(558.748)
(57.017)

(781.257)
(99.529)

(766.051)
(74.023)

(726.695)
(71.988)

10.905
(677.116)

10.085
(641.285)

10.294
(605.471)

43.371
(837.414)

4.248
(835.826)

10.172
(788.511)

Ganho
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26. Resultado financeiro
Receitas financeiras

Juros sobre aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros ativos
Variação monetária
Variação cambial
Ajuste a valor justo do “swap”
Ajuste a valor justo das opções
Juros sobre mútuos

2018

Controladora
2017

2016

2018

Consolidado
2017

2016

6.223
68
492
1.402
35.703
420
44.308

26.259
62
1.097
273
1.656
20.819
2.135
52.301

16.679
51
669
439
7.394
8.926
3.364
37.522

7.358
422
554
1.674
654
969
35.703
428
47.762

27.056
282
1.238
539
1.263
20.819
2.135
53.332

17.192
281
756
525
16.125
8.926
3.333
47.138

Despesas financeiras
2018
(reapresentado)
Juros
IOF
Ajuste a valor justo do “swap”
Ajuste a valor justo das opções
Fiança bancária
Comissões
Variação cambial
Tarifas bancárias
Outras despesas financeiras

(108.519)
(681)
(6.952)
(6.679)
(1.002)
(351)
(124.184)

Controladora
2017
(reapresentado)

2016
(reapresentado)

(111.844)
(12)
(1.524)
(3.862)
(8.319)
(824)
(1.015)
(352)
(127.752)

(77.108)
(514)
(14.577)
(3.140)
(3.236)
(728)
(664)
(99.967)
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2018
(reapresentado)
(120.642)
(785)
(192)
(6.952)
(4)
(8.084)
(2.142)
(1.387)
(449)
(140.637)

Consolidado
2017
(reapresentado)
(122.967)
(104)
(2.555)
(3.862)
(24)
(8.652)
3.885
(1.398)
(343)
(136.020)

2016
(reapresentado)
(87.032)
(643)
(32.721)
(1.850)
(3.477)
(6.346)
(1.005)
(1.203)
(134.277)
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27. Resultado por ação
Ordinárias
Numerador básico
Prejuízo do exercício
Denominador básico
Média ponderada básica do número de ações em milhares

Controladora e Consolidado
31/12/2018
Preferenciais
Total
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

(15.897)

(6.675)

15.640.472

1.094.619

Prejuízo básico por ação

(1,0164)

(6,0984)

Numerador básico
Prejuízo do exercício

(15.897)

(6.675)

Denominador básico
Média ponderada básica do número de ações
ordinárias - em milhares
Opções de ações (Nota 33) - em milhares
Média ponderada básica do número de ações
preferenciais (Nota 15) - em milhares
Média ponderada diluída do número de ações
Prejuízo diluído por ação

(22.572)

16.735.091

(22.572)

(37.031)

15.640.472

31/12/2016
(reapresentado)
(69.932)

15.626.228

(2,3676)

(4,4753)

(37.031)

(69.932)

15.640.472
99.407

-

15.640.472
99.407

15.640.472
99.407

15.626.228
99.407

15.640.472

1.094.619
1.094.619

1.094.619
16.735.091

6.567.712
15.640.472

6.567.712
15.626.228

(1,0164)

(6,0984)

(2,3676)

(4,4753)

Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 a Companhia apresentou efeito antidilutivo
relacionado a: (i) opções de compras de ações, com efeito de R$0,0064 em 2018, R$0,6927 em
2017 e R$1,3101 em 2016; e (ii) conversão de ações preferenciais, com efeito de R$5,0820 em
2018, R$0,0074 em 2017 e R$0,0141 em 2016.

28. Informações por segmento (reapresentado)
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios internos
fornecidos aos principais tomadores de decisões operacionais para fins de avaliação de
desempenho de cada segmento e alocação de recursos.
Um segmento operacional é definido como um componente de uma Companhia que atua em
atividades comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas. Cada
segmento operacional é diretamente responsável pelas receitas e despesas relacionadas às
suas operações. Os principais tomadores de decisões operacionais avaliam o desempenho de
cada segmento operacional usando informações sobre sua receita e margem de contribuição, e
não avalia as operações usando informações de ativos e passivos.
Não há transações entre os segmentos, e a Companhia não aloca, despesas administrativas,
receitas e despesas financeiras e imposto de renda e contribuição social para os segmentos
operacionais.
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28. Informações por segmento (reapresentado)--Continuação
A reapresentação das informações da nota explicativa ocorreu devido a abertura dos segmentos
Concessions - On e Off-Street que eram anteriormente apresentados em uma única coluna e
melhoria da divulgação dos rateios por segmento.
Os segmentos são reportados internamente como: alugadas e administradas (Leased and Managed
Locations), operações próprias (Owned Locations), concessões públicas (Concessions - On e
Off-Street), contratos privados de longo prazo (Long-term Contracts) e outros (Others). Vale ressaltar
que esse modelo sofre alterações ao longo do tempo, dependendo de como a administração vê os
negócios e no caso de uma mudança metodológica, os períodos anteriores serão reclassificados
para fins de comparabilidade. A Companhia não avalia o desempenho dos segmentos considerando
os saldos de ativos e passivos, bem como de regiões geográficas.
x Alugadas e administradas (Leased and Managed Locations): engloba contratos firmados com a
iniciativa privada com prazo de até 10 anos onde há operações das áreas de estacionamento
nos mais diversos segmentos, como: edifícios comerciais, shoppings, hospitais, instituições de
ensino, bancos e terrenos. Os contratos podem ser de locação (aluguel fixo, variável ou
combinação de ambos) e administração (taxa fixa ou variável).
x Operações próprias (Owned Locations): consistem em contratos de aquisição de ativos
imobiliários (garagens ou vagas de estacionamentos) como unidade autônoma do
empreendimento em que se situa.
x Concessões públicas (Off-Street): engloba contratos com a Administração Pública,
conquistados através de processos licitatório com prazos que podem varia entre 5 anos e
35 anos e podem ter perfil de infraestrutura, demandando volumes expressivos de
investimentos. São contratos que se situam fora das vias públicas, incluindo, principalmente,
aeroportos e garagens subterrâneas.
x Concessões públicas (On-Street): são contratos de gestão de estacionamentos rotativos em
vias públicas firmados com as prefeituras municipais que concedem o direito de exploração por
um período de 5 ou 10 anos (renováveis por período igual). A contrapartida inclui investimentos
em parquímetros, infraestrutura, sinalização e outorgas iniciais nos municípios de Araraquara,
Belo Horizonte, Itajaí, Itatiba, Jacareí, Jaraguá do Sul, Juiz de Fora, Limeira, Mauá, Mogi das
Cruzes, Pindamonhangaba, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oestes, Santo André, São
Carlos, São João da Boa Vista, São Paulo e Vila Velha.
x Contratos privados de longo prazo (Long-term Contracts): engloba contratos firmados com a
iniciativa privada com prazo superior a 10 anos e que demandam investimentos em
infraestrutura e/ou uma outorga inicial. Destacam-se operações de estacionamento nos
segmentos de: edifícios comerciais, aeroportos, instituições de ensino, dentre outros.
x Outros (Others): consiste em receitas acessórias que não são especificamente identificáveis
para um segmento operacional, tais como operação da investida na Loop, receitas de franquias
e operações específicas consideradas como extraordinárias.
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49.627

(41.303)
49.627

9.765
90.930

469.974
81.165

63.477

(38.745)
63.477

10.172
102.222

531.175
92.050

8.670

7.464

(5.161)
7.464

2

(972)
22.945

27.648
(635)
23.917

(2.002)

(927)
(2.002)

822
(442)
(1.075)

7.078
(1.455)

1.306

1.306

(85)
1.306

1.546
1.391

2016

-

(99.529)

(99.529)
(99.529)

2018

(690)
1.602
(191.492)

7.583

(5.883)
8.670

12.625

7.219
(3.096)

11.849

(2.461)
11.849

360
14.310

29.340
13.951

Consolidado

(1.652)
17.529

(29.070)
19.181

48.251

186.514
48.251

Imposto de renda e contribuição social corrente (b)
Imposto de renda e contribuição social diferido
Prejuízo do exercício

(4.860)
7.583

Depreciação e amortização
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro

14.552

42.405
12.625

Outros
2017

(1.425)
69.453

(35.606)
70.878

106.485

309.627
106.485

47.762
(140.637)
(192.404)

12.444

Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes da depreciação e amortização

49.181
14.552

2018

(1.308)
72.024

(37.354)
73.332

110.686

330.337
110.686

(1.136)
(157.847)

53.332
(136.020)
(156.711)

(74.023)

(74.023)
(74.023)

-

Não alocado
2017

8.486

(4.904)
8.486

263
13.390

26.802
13.127

(1.811)
(39)
(160.978)

47.138
(134.277)
(159.127)

(71.988)

(71.988)
(71.988)

-

2016

6.738

(3.888)
6.738

(10)
10.626

19.121
10.636

Consolidado
Contratos de longo prazo
Operações próprias
2018
2017
2016
2018
2017
2016

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social

47.477
12.444

Concessões - On-street
2018
2017
2016

Receita líquida dos serviços prestados
Lucro bruto

Imposto de renda e contribuição social corrente (b)
Imposto de renda e contribuição social diferido
Prejuízo do exercício

51.051

(33.397)
51.051

Depreciação e amortização
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social

11.734
84.448

470.453
72.715

Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes da depreciação e amortização

Receita líquida dos serviços prestados
Lucro bruto

Alugadas e administradas
2018
2017
2016

(2.450)
1.602
(20.704)

47.762
(140.637)
(19.856)

(98.726)
73.019

(99.529)
43.371
1.152
171.744

979.233
226.750

2018

(452)
5.335

(19.681)
5.787

3.990
1.428
25.467

94.406
20.050

(2.908)
(34.256)

53.332
(136.020)
(31.347)

(112.773)
51.341

(74.023)
4.248
1.210
164.114

952.194
232.678

Total
2017

(347)
(10.642)

(24.150)
(10.295)

(6.339)
1.391
13.855

89.532
18.803

(3.789)
(39)
(68.886)

47.138
(134.277)
(65.058)

(98.024)
22.081

(71.988)
10.172
2.141
120.105

861.881
179.780

2016

(326)
(4.423)

(21.160)
(4.097)

2.236
17.063

81.120
14.827

Concessões - Off-street
2018
2017
2016

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, as informações por segmento operacional estão assim
apresentadas:
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Adições
Capital investido
em imobilizado
Capital investido
em intangível
Total do capital
investido

Intangível
Ágio
Demais intangíveis:
Custo de aquisição
Amortização
Saldo

Imobilizado
Custo de aquisição
Depreciação
Saldo

12.167

13.984

26.151

15.549

33.719

123.368
(58.232)
168.059

18.170

102.924

132.056
(73.905)
161.075

142.924
(87.713)
55.212

102.924

156.669
(98.103)
58.566

26.242

10.829

15.413

118.230
(37.733)
183.421

102.924

133.220
(74.394)
58.826

Alugadas e administradas
2018
2017
2016

85.960

71.098

14.862

425.264
(89.215)
338.134

2.084

65.562
(37.389)
28.173

26.384

22.680

3.704

341.237
(56.264)
287.058

2.084

52.154
(33.133)
19.022

199.599

193.875

5.724

321.640
(36.277)
287.447

2.084

48.888
(23.260)
25.628

Contratos de longo prazo
2018
2017
2016

1.055

214

841

2.356
(497)
1.859

-

93.539
(25.129)
68.410

5.317

2.345

2.972

8.467
(774)
7.693

-

83.176
(22.097)
61.078

380

134

246

6.426
(607)
5.819

-

80.266
(18.420)
61.846

Operações próprias
2018
2017
2016

95.476

92.492

2.984

289.402
(49.567)
250.923

11.088

130.347
(47.516)
82.831

21.260

2.910

18.350

214.086
(36.273)
184.972

7.160

128.012
(41.002)
87.010

31.679

9.481

22.198

206.449
(22.748)
195.474

11.773

109.685
(28.987)
80.698

Concessões Off-Street
2018
2017
2016

6.109

2.136

3.973

17.287
(4.767)
12.520

-

35.194
(20.813)
14.380

2.715

1.012

1.703

7.053
(3.366)
3.687

-

30.951
(17.458)
13.493

5.295

745

4.550

7.335
(2.725)
4.610

-

28.087
(12.979)
15.108

Concessões On-Street
2018
2017
2016

645

250

395

65.104
(37.652)
30.240

2.788

28.182
(16.260)
11.921

2018

7.393

1.516

5.877

75.156
(32.261)
49.391

6.496

31.933
(16.954)
14.979

Outros
2017

-

-

-

60.258
(21.210)
39.048

-

24.379
(13.925)
10.455

2016

2016

118.664

116.781

469.149
424.526
(218.356) (171.965)
250.793
252.561

Total
2017

222.964

181.739

41.225

89.220

44.447

44.773

263.195

215.064

48.131

931.469
769.367
720.337
(255.603) (187.171) (121.300)
794.750
700.860
715.819

118.884

509.492
(245.211)
264.281

2018

A alocação do imposto de renda e da contribuição social corrente somente para empresas que possuem apenas um segmento.

(b)

Informações relevantes sobre os ativos

A Administração monitora separadamente os resultados operacionais das unidades de negócios, para tomar decisões sobre alocação de recursos e avaliar desempenho. O desempenho dos segmentos é avaliado com base na receita e na
margem de contribuição. As despesas administrativas, os resultados financeiros da Companhia e os impostos sobre o lucro são administrados sob o âmbito do Grupo, não são alocados aos segmentos operacionais.

(a)

28. Informações por segmento (reapresentado)--Continuação

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
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(Em milhares de reais)
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

29. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro
Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016 são principalmente, os seguintes:
x Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são compostos basicamente por operações em CDB
(Certificado de Depósito Bancário), Títulos de Capitalização (Poupança) e Fundos de
Investimento, os quais são atualizadas por percentuais da variação do CDI.
x Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos estão sujeitos às taxas descritas na Nota 13.
x Debêntures
As debêntures estão sujeitas a variação do CDI (100% e 118%), acrescidas de um percentual
médio de 2,4% ao ano, conforme divulgado na Nota 13.
x Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos sujeitos às taxas descritas na Nota 14.
x Passivos financeiros conversíveis em ações
Os passivos financeiros conversíveis em ações estão sujeitos à taxa descrita na Nota 15.
x Contas a pagar por aquisição de investimentos
As contas a pagar por aquisição de investimentos estão indexadas ao IPCA, sendo atualizadas
no decorrer do exercício, conforme divulgado na Nota 17.
A Administração revisa e estabelece políticas para gestão de cada um desses riscos, os quais
são resumidos abaixo:
Risco de crédito
A operação básica da Companhia é a prestação de serviços que são liquidadas em dinheiro ou
por meio dos principais cartões de crédito e débitos existentes no mercado. A Companhia
considera que o risco de crédito é baixo.
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29. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Risco de mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento
financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam
três tipos de risco: risco de taxa de juros, risco cambial e risco de preço. As obrigações sujeitas a
taxas de juros variáveis deixam a Companhia exposta ao risco de mudança nas taxas de juros de
mercado. Essas obrigações e seus indexadores estão descritos no quadro abaixo:
Nota

Indexador

2018

Ativos financeiros:
Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

5.041
21
5.062

Passivos financeiros:
Capital de giro
Capital de giro - swap
Leasing
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Passivo financeiro conversível em ações
Contas a pagar por aquisição de investimento

13
13
13
13
14
15
17

CDI
Dólar (i)
CDI
CDI
CDI
IPCA
IPCA/IGP-M

106.214
176.276
8.657
291.147

(i)

Controladora
2017

Consolidado
2017

2016

2018

2016

10.449
142.045
152.494

100.234
233.900
334.134

16.075
3.885
19.960

36.929
142.045
178.974

145.640
233.900
379.540

16.322
331.543
70.351
472.885
15.605
906.707

29.003
27627
13
396.437
94.919
403.655
37.534
989.188

132.931
176.275
8.657
317.863

48.964
4.586
36
331.543
71.146
472.885
15.605
944.765

61.078
52.006
130
396.437
104.761
403.655
37.534
1.055.601

Apesar do empréstimo ser denominado em US$, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI. Vide Nota 14.

Risco de liquidez
A Administração da Companhia acompanha continuamente as necessidades de liquidez da
Companhia para assegurar que se tenha caixa suficiente para atender as necessidades
operacionais.
Devido a dinâmica dos negócios da Companhia e suas controladas, o objetivo da
Tesouraria é manter o saldo entre a continuidade dos recursos e a flexibilidade através de capital
de giro.
Além disso, a Tesouraria monitora o nível de liquidez consolidado, considerando o fluxo de caixa
esperado.
A tabela a seguir demonstra os riscos de liquidez dos principais passivos financeiros por faixa de
vencimento e refletem o fluxo financeiro não descontado da Companhia em 31 de dezembro de
2018, 2017 e 2016:
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29. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Risco de liquidez--Continuação

Em 31 de dezembro de 2018
Empréstimos e financiamentos e
debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de
investimentos

Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos e
debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de
investimentos
Instrumentos financeiros derivativos
Passivo financeiro conversível em ações

Em 31 de dezembro de 2016
Empréstimos e financiamentos e
debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de
investimentos
Instrumentos financeiros derivativos
Passivo financeiro conversível em ações

1 a 12
meses

Controladora
1a5
> de 5
anos
anos

Total

1 a 12
meses

Consolidado
1a5
> de 5
anos
anos

Total

234.443
46.415

48.047
5.361

-

282.490
51.776

236.842
59.473

72.363
5.505

-

309.205
64.977

5.657
286.515

3.000
56.408

-

8.657
342.923

5.657
301.972

3.000
80.868

-

8.657
382.839

Total

1 a 12
meses

1 a 12
meses

Controladora
1a5
> de 5
anos
anos

Consolidado
1a5
> de 5
anos
anos

Total

342.644
40.431

5.222
507

-

347.866
40.938

342.903
51.227

42.226
650

-

385.129
51.877

12.389
395.464

3.216
70.351
472.885
552.181

-

15.605
70.351
472.885
947.645

12.389
406.519

3.216
71.146
472.885
590.123

-

15.605
71.146
472.885
996.642

Total

1 a 12
meses

Consolidado
1a5
> de 5
anos
anos

453.080
101.361

466.893
113.049

42.758
145

-

509.651
113.194

37.534
94.919
403.655
- 1.090.549

26.216
16886
623.044

11.318
87.875
403.655
545.751

-

37.534
104.761
403.655
1.168.795

1 a 12
meses

Controladora
1a5
> de 5
anos
anos

436.758
101.361

16.322
-

26.216
7612
571.947

11.318
87.307
403.655
518.602

-

Total

Gestão de capital
O objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é a manutenção da capacidade de
investimento, permitindo viabilizar seu processo de crescimento e oferecer retorno aos seus
investidores.
Dessa forma, o índice de alavancagem financeira é o resultado da divisão da dívida líquida pelo
patrimônio líquido. A dívida líquida resulta na somatória dos empréstimos, financiamentos,
debêntures e leasing e passivo financeiro conversível em ações (circulante e não circulante)
subtraído do total de caixa e equivalentes de caixa.
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29. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Gestão de capital--Continuação
Demonstramos abaixo as bases para os índices em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:

Empréstimos e financiamentos
Leasing
Debêntures
Passivo financeiro conversível em ações
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida
Patrimônio líquido

Nota

2018

Controladora
2017

2016

2018

Consolidado
2017

2016

13
13
13
15
5

106.214
176.276
(17.283)
265.207
770.809

16.322
331.543
472.885
(161.943)
658.807
187.335

56.630
13
396.438
403.655
(343.678)
513.058
218.315

132.931
176.275
(41.300)
267.906
775.934

53.550
36
331.543
472.885
(198.065)
659.949
191.623

113.084
130
396.438
403.655
(394.640)
518.667
221.575

23

Não houve alterações nos objetivos, políticas e processos de gestão de capital no decorrer dos
exercícios apresentados.
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
A análise de sensibilidade para cada tipo de mercado considerado relevante pela Administração
está apresentada na tabela abaixo.
Para o cenário provável segundo avaliação efetuada pela Administração foi considerado um
horizonte de um ano. Adicionalmente dois outros cenários (A) e (B) são demonstrados. A
Companhia assume um aumento de 25% (cenário A) e de 50% (cenário B - cenário de situação
extrema) na projeção de mercado para a taxa do CDI e IPCA do cenário provável.
Controladora
Projeções de mercado
Cenário A
Cenário B

Nota

Indexador

2018

Provável

Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos

13
13
17

CDI
CDI
IPCA

106.214
176.276
8.657
291.147

113.012
187.558
8.882
309.452

114.711
190.378
8.938
314.027

116.411
193.198
8.995
318.604

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

5.041
21
5.062

5.364
22
5.386

5.444
23
5.467

5.525
23
5.548

Exposição líquida total
Perda

286.085
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29. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros--Continuação
Controladora
Indexador

2017

Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Passivo financeiro conversível em ações

13
13
17
15

CDI
CDI
IPCA
IPCA

16.323
331.543
15.605
472.885
836.356

17.364
352.696
16.198
490.855
877.113

17.624
357.984
16.346
495.347
887.301

17.884
363.272
16.495
499.840
897.491

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

10.449
142.045
152.494

11.116
151.107
162.223

11.282
153.373
164.655

11.449
155.639
167.088

683.862

714.890
(31.028)

722.646
(38.784)

730.403
(46.541)

Cenário A

Cenário B

Exposição líquida total
Perda

Provável

Projeções de mercado
Cenário A
Cenário B

Nota

Nota

Indexador

2016

Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos - swap
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Passivo financeiro conversível em ações

13
13
13
17
15

CDI
Dólar (i)
CDI
IPCA
IPCA

29.003
27.627
396.438
35.148
403.655
891.871

31.831
30.321
435.091
36.905
423.838
957.986

32.538
30.994
444.754
37.345
428.883
974.514

33.245
31.667
454.417
37.784
433.929
991.042

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

100.234
233.900
334.134

110.007
256.705
366.712

112.450
262.407
374.857

114.893
268.108
383.001

557.737

591.274
(33.537)

599.657
(41.920)

608.041
(50.304)

Exposição líquida total
Perda

Provável

Consolidado
Projeções de mercado
Cenário A
Cenário B

Nota

Indexador

2018

Provável

Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos

13
13
17

CDI
CDI
IPCA

132.931
176.275
8.657
317.863

141.439
187.557
8.882
337.878

143.565
190.377
8.938
342.880

145.692
193.197
8.995
347.884

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

16.075
3.885
19.960

17.104
4.134
21.238

17.361
4.196
21.557

17.618
4.258
21.876

297.903

316.640
(18.737)

321.323
(23.420)

326.008
(28.105)

Exposição líquida total
Perda
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29. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros--Continuação
Consolidado
Indexador

2017

Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos - swap
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Passivo financeiro conversível em ações

13
13
13
17
15

CDI
Dólar (i)
CDI
IPCA
IPCA

49.000
4.586
331.543
15.605
472.885
873.619

52.126
4.879
352.696
16.198
490.855
916.754

52.908
4.952
357.984
16.346
495.347
927.537

53.689
5.025
363.272
16.495
499.840
938.321

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

36.929
142.045
178.974

39.285
151.107
190.392

39.874
153.373
193.247

40.463
155.639
196.102

694.645

726.362
(31.717)

734.290
(39.645)

742.219
(47.574)

Provável

Cenário A

Cenário B

Exposição líquida total
Perda

Provável

Projeções de mercado
Cenário A
Cenário B

Nota

Nota

Indexador

2016

Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos - swap
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Passivo financeiro conversível em ações

13
13
13
17
15

CDI
Dólar (i)
CDI
IPCA
IPCA

61.078
52.006
396.438
35.148
403.655
948.325

67.033
57.077
435.091
36.905
423.838
1.019.944

68.522
58.344
444.754
37.345
428.883
1.037.848

70.011
59.612
454.417
37.784
433.929
1.055.753

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de investimento

5
5

CDI
CDI

145.640
233.900
379.540

159.840
256.705
416.545

163.390
262.407
425.797

166.940
268.108
435.048

568.785

603.399
(34.614)

612.051
(43.266)

620.705
(51.920)

Exposição líquida total
Perda
(i)

Apesar do empréstimo ser denominado em US$, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI. Vide Nota 13.

O efeito líquido total dos cenários acima mencionados é basicamente devido à exposição da
Companhia ao CDI e IPCA.
As taxas de CDI utilizadas nos cenários Provável, (A) e (B) foram, respectivamente, 6,40%,
8,00% e 9,60% a.a. As taxas de IPCA utilizadas nos cenários Provável, (A) e (B) foram,
respectivamente, 2,60%, 3,25% e 3,90% a.a. A projeção da taxa CDI e IPCA foi extraída do site
do Tesouro Nacional do Brasil.
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30. Valor justo
Metodologia de cálculo do valor justo dos instrumentos financeiros
Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo
liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento.
Hierarquização em três níveis para a mensuração do valor justo, sendo que a mensuração do
valor justo é baseada nos inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem
dados de mercado obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem
as premissas de mercado da Companhia.
Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo apresentada a seguir:
Nível 1: preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos;
Nível 2: preços cotados em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados para
instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação para os
quais inputs são observáveis; e
Nível 3: instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis.
Apresentamos abaixo os valores justos dos ativos e passivos financeiros versus os saldos
contábeis, os quais são classificados como “Nível 2” na hierarquia do valor justo.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia
ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda
ou liquidação forçada.
Controladora

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Passivos financeiros
Empréstimos, financiamentos e debentures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos financeiros conversíveis em ações
Total

Nota

2018

Valor contábil
2017

5
6

17.283
47.177
64.460

161.943
49.050
210.993

343.678
43.356
387.034

17.283
47.177
64.460

161.943
49.050
210.993

343.678
43.356
387.034

13

282.490
51.776
8.657
342.923

347.866
40.939
15.605
70.351
472.885
947.646

453.080
101.361
37.534
94.919
403.655
1.090.549

282.490
51.776
8.657
342.923

347.866
40.939
15.605
70.351
472.885
947.646

453.080
101.361
37.534
94.919
403.655
1.090.549

17
14
15
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30. Valor justo--Continuação
Metodologia de cálculo do valor justo dos instrumentos financeiros--Continuação
Consolidado

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Passivos financeiros
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos financeiros conversíveis em ações
Total

Nota

2018

Valor contábil
2017

5
6

41.300
54.204
95.504

198.065
57.507
255.572

394.640
50.960
445.600

41.300
54.204
95.504

198.065
57.507
255.572

394.640
50.960
445.600

13

309.205
64.978
8.657
382.840

385.129
51.877
15.605
71.146
472.885
996.642

509.651
113.194
37.534
104.761
403.655
1.168.795

309.205
64.978
8.657
382.840

385.129
51.877
15.605
71.146
472.885
996.642

509.651
113.194
37.534
104.761
403.655
1.168.795

17
14
15

2016

2018

Valor justo
2017

2016

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 não houve
transferências entre avaliações de valor justo Nível 1 e Nível 2 nem transferência entre
avaliações de valor justo Nível 3 e Nível 2.

31. Cobertura de seguros
As coberturas de seguros encontram-se demonstradas a seguir:
Tipo de cobertura
Seguros de veículos
Seguro empresarial e incêndio nas instalações
Seguros contra acidentes nas garagens
Seguros contra roubo de valores nas garagens
Total

Cobertura
825
30.603
2.500
100
34.028

A Companhia mantém seus seguros, nas coberturas contratadas consideradas suficientes pela
Administração para cobrir eventuais riscos inerentes à operação e de seus ativos e/ou
responsabilidades.
Em sua principal apólice, a Companhia cobre todos os pontos operacionais, isto inclui: as filiais,
empresas ligadas e afiliadas.
Atualmente, é mantido internamente um departamento de sinistros gerenciando as necessidades
da Companhia para contratação e efetivo acionamento das franquias junto às seguradoras.
Nos exercícios de 2018, 2017 e 2016, a Companhia contratou a seguradora Tokio Marine (2018
e 2017) e Porto Seguro (2016) para cobertura de suas atividades operacionais, os demais
seguros são efetuados em seguradoras de primeira linha, levando em consideração o valor de
prêmio, riscos e política de sinistros.
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32. Compromissos - arrendamentos mercantis operacionais
Em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia possui arrendamentos operacionais
das garagens. Esses arrendamentos são em média de um a cinco anos, com opção de
renovação do arrendamento após esse período. Os pagamentos de arrendamentos são
reajustados periodicamente conforme o respectivo contrato, de acordo com os aluguéis de
mercado. A Companhia possui ainda aluguéis com pagamentos contingentes, que variam de
acordo com faixas e percentuais sobre o faturamento dos estacionamentos.
Os aluguéis mínimos futuros a pagar sobre os arrendamentos mercantis operacionais não
canceláveis estão demonstrados abaixo:
2018
Dentro de um ano
Após um ano, mas menos de cinco anos
Mais de cinco anos

134.716
437.755
341.241
913.712

Controladora
2017
150.777
484.164
404.284
1.039.225

2016
153.111
765.556
918.667
1.837.334

2018
201.815
691.004
517.901
1.410.720

Consolidado
2017
216.585
728.341
621.916
1.566.842

2016
218.241
1.091.205
1.309.446
2.618.892

33. Plano de remuneração baseado em ações
Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações
Em 30 de agosto de 2011, durante Assembleia Geral da Companhia foi aprovada a criação de
um plano de opção de compra de ações de emissão da Companhia (“Primeiro Plano”).
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 3 de julho de 2013, aprovou o Primeiro
Programa de Opção de Compra de Ações (“Segundo Programa”), por meio do qual outorgou ao
beneficiário uma opção de compra de ações a serem emitidas ou vendidas pela Companhia.
O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo
Black & Scholes de precificação de opções, considerando as premissas: (i) preço da ação;
(ii) preço de exercício da opção; (iii) taxa de juro livre de risco; (iv) volatilidade esperada do preço
da ação; e (v) prazo até a expiração da opção, detalhadas no quadro a seguir.
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33. Plano de remuneração baseado em ações--Continuação
Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações--Continuação
As informações do programa de opções de ações e premissas utilizadas para valorização são
como segue:
Lote
Data de emissão
Data de vesting
Preço de exercício
Strike price (estimado) na data do balanço
Taxa de juros, isenta de riscos %
Tempo contratual de exercício por lote (dias)
Rendimento esperado do dividendo
Volatilidade das ações no mercado
Quantidade total de opções em aberto
Quantidade total de opções vestidas
Quantidade total de opções perdidas/expiradas
Quantidade de opções exercidas
Quantidade de opções outorgadas/a exercer
Valor justo estimado (R$/ação)

06/03/2013
06/03/2013
16,33
30,72
8,2%
941
0%
24,2%
99.407
99.407
18,63

A expectativa de vida média remanescente da série possui o prazo máximo de exercício de até
540 dias após a data que o mesmo deixar de exercer o cargo de administrador da Allpark e/ou
sociedades controladas pelo Grupo. As opções quando exercidas serão convertidas em ações.

34. Transações não caixa
Durante 2018, 2017 e 2016, a Companhia teve transações que não representaram desembolso
de caixa e, portanto, não foram apresentadas nas Demonstrações do Fluxo de Caixa, conforme
abaixo:
x Alteração de controle de investimento Loop conforme informado na Nota Explicativa nº 10.
x Conversão da opção para capital social e reserva de capital em 2018 conforme informado na
Nota Explicativa nº 23.
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35. Eventos subsequentes
Segundo Programa de Opção de Compra de Ações
Em 2 de janeiro de 2019, por meio de Assembleia Geral, foi aprovada a criação de um plano de
opção de compra de ações de emissão da Companhia (“Plano”).
Em 4 de março de 2019, por meio de Assembleia Geral, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou o Segundo Programa de Opção de Compra de Ações (“Segundo Plano”),
por meio do qual outorgou ao Optante uma opção onerosa de compra de ações a serem emitidas
ou vendidas pela Companhia.
O valor justo de cada opção concedida é estimado na data da concessão usando o modelo
Black & Scholes de precificação de opções, considerando as premissas: (i) preço da ação;
(ii) preço de exercício da opção; (iii) taxa de juro livre de risco; (iv) volatilidade esperada do preço
da ação; e (v) prazo até a expiração da opção, detalhadas no quadro a seguir. As opções
quando exercidas serão convertidas em ações.
As informações do programa de opções de ações e premissas utilizadas para valorização são
como segue:

Data de emissão
Data de vesting
Preço de exercício
Strike price (estimado) na data do balanço
Taxa de juros, isenta de riscos %
Tempo contratual de exercício por lote (dias)
Rendimento esperado do dividendo
Volatilidade das ações no mercado
Quantidade total de opções em aberto
Quantidade total de opções vestidas
Quantidade total de opções perdidas/expiradas
Quantidade de opções exercidas
Quantidade de opções outorgadas/a exercer
Valor justo estimado (R$/ação)

Primeiro lote

Segundo lote

Terceiro lote

Quarto lote

04/01/2019
31/03/2019
74,77
90,46
7,4%
214
0%
31%
205.425
205.425
25,26

04/01/2019
01/10/2019
76,3
90,46
8,2%
397
0%
27,9%
65.780
30.745
96.525
28,72

04/01/2019
01/04/2020
77,83
90,46
8,2%
580
0%
27,5%
78.200
18.325
96.525
31,78

04/01/2019
01/10/2020
79,36
90,46
8,3%
762
0%
27,5%
83.473
13.052
96.525
34,72
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35. Eventos subsequentes--Continuação
Segundo Programa de Opção de Compra de Ações--Continuação

Data de emissão
Data de vesting
Preço de exercício
Strike price (estimado) na data do balanço
Taxa de juros, isenta de riscos %
Tempo contratual de exercício por lote (dias)
Rendimento esperado do dividendo
Volatilidade das ações no mercado
Quantidade total de opções em aberto
Quantidade total de opções vestidas
Quantidade total de opções perdidas/expiradas
Quantidade de opções exercidas
Quantidade de opções outorgadas/a exercer
Valor justo estimado (R$/ação)

Primeiro lote

Segundo lote

Terceiro lote

04/03/2019
31/03/2019
74,44
90,46
7,4%
214
0%
31%
13.200
13.200
25,26

04/03/2019
01/10/2019
76,3
90,46
8,2%
397
0%
27,9%
10.203
1.497
11.700
28,72

04/03/2019
01/04/2020
77,83
90,46
8,2%
580
0%
27,5%
10.898
802
11.700
31,78

Quarto lote
04/03/2019
01/10/2020
79,36
90,46
8,3%
762
0%
27,5%
11.153
547
11.700
34,72

Quinto lote
04/03/2019
01/04/2021
80,9
90,46
8,3%
945
0%
27,5%
11.284
416
11.700
37,40

Os participantes adquiriram o direito de exercer o primeiro lote de suas opções a partir de 4 de
janeiro de 2019 (“Vesting inicial”), sendo os demais lotes exercíveis em 31 de março de 2019, 30
de setembro de 2019, 31 de março de 2020, 30 de setembro de 2020, 31 de março de 2021 e 30
de setembro de 2021, sendo certo que para fins dessa participação será considerado “Período de
Vesting”, em relação a cada lote, o transcurso integral dos períodos.
A expectativa de vida média remanescente das séries em aberto é de 1.365 dias em 4 de janeiro
de 2019.
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35. Eventos subsequentes--Continuação
Celebração do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso de Área do Complexo
Aeroportuário Internacional de Salvador
Em 28 de agosto de 2019, a controlada E.W.S. Estacionamentos Salvador S.A., celebrou o
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Uso de Área do Complexo Aeroportuário,
decorrente da sub-rogação do contrato relativo ao Aeroporto Internacional de Salvador,
anteriormente firmado com a Infraero. Com isso, o contrato de concessão celebrado em 28 de
julho de 2017 não está mais em vigor, sendo substituído pelo contrato assinado em 28 de agosto
de 2019.
O novo contrato mantém o mesmo escopo do anterior que consiste na exploração da área
aeroportuária, bem como, mantém as mesmas garantias e direitos, exceto pela exploração da
atividade de publicidade que não será mais explorada pela Companhia, com parcelas a serem
pagas ao novo administrador (Concessionária do Aeroporto de Salvador) mensuradas
mensalmente sobre valores fixos e variáveis (os quais reajustados para refletir uma parcela
mensal fixa menor e parcelas variáveis maiores que aqueles anteriormente acordados),
mantendo o mesmo prazo contratual (até 2033).
Esta sub-rogação foi realizada unicamente devido ao fato do órgão público (Infraero) ter realizado
a concessão do seu serviço aeroportuário a uma entidade privada (Concessionária) e, por
conseguinte e como de praxe, todos os contratos de terceiros (incluindo o contrato da EWS)
foram sub-rogados para esta entidade privada. Desta maneira, em 30 de agosto de 2019 a
Companhia remensurou o passivo de obrigações a pagar com o poder concedente (Nota 16)
considerando os novos termos contratuais no montante de R$29.704 em contrapartida do ativo
intangível de direito de exploração da infraestrutura concedida (Nota 12).
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Acionistas da
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Allpark Empreendimentos,
Participações e Serviços S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo,
a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita
A Companhia e suas controladas reconhecem receita decorrente da prestação de serviços de
estacionamento de veículos a clientes rotativos ou mensalistas, do fornecimento de mão de obra, da
administração de estacionamentos e da exploração de áreas de zona azul. A receita por
estabelecimento (estacionamento) é bastante pulverizada. Os critérios de reconhecimento de receitas
e montantes reconhecidos (total da receita) estão divulgados na nota explicativa 2.6.
Esse tema foi considerado um relevante para a nossa auditoria devido à relevância dos valores
envolvidos, bem como a diversidade nos meios de recebimento e multilocalidade na geração de
receitas.
Como nossa auditoria tratou esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria, visando confirmar o adequado reconhecimento dessas receitas,
incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho e operação dos controles internos implementados
pela Companhia para o processo de reconhecimento das diferentes receitas por natureza e
localidades; (ii) a avaliação das políticas contábeis de reconhecimento de receita da Companhia e
suas controladas e a adequação destas políticas em relação às normas contábeis vigentes; (iii) teste
documental, por amostragem, de transações de serviços realizadas para avaliar se a receita foi
reconhecida com exatidão de valores e no período de competência adequado. Adicionalmente,
avaliamos as respectivas divulgações nas demonstrações.
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que as políticas de
reconhecimento de receita da Companhia e suas controladas, assim como as respectivas
divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas como um todo.
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Recuperabilidade do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos
A Companhia e suas controladas reconhecem valores relativos a imposto de renda e contribuição
social diferidos sobre (i) prejuízos fiscais e bases negativas, acumuladas e (ii) diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus respectivos valores
contábeis. Em 31 de dezembro de 2017, o valor dos tributos diferidos ativos apresentados nas
demonstrações financeiras é de R$66.192 mil (consolidado) e R$58.551 mil (controladora). A
Companhia e suas controladas avaliaram a recuperabilidade do saldo de imposto de renda e
contribuição social diferidos com base em projeções de lucros tributáveis.
Consideramos que este é um dos principais assuntos de auditoria pois requer avaliação rigorosa e
alto grau de julgamento profissional por parte da Administração, na definição premissas, regularmente
subjetivas, afetadas por expectativas futuras sobre o comportamento de mercado e condições
econômicas.
Como nossa auditoria tratou esse assunto:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) o envolvimento de especialistas para
nos auxiliar na avaliação dos planos de negócios da Companhia e suas controladas bem como das
premissas e metodologia usadas pela Administração relacionadas às estimativas de lucros tributáveis
futuros, que incluem as taxas de descontos aplicadas; (iii) a avaliação das projeções para realização
dos referidos créditos tributários considerando o plano de negócios; e (iv) avaliação se o plano de
negócios considerado pela Companhia e suas controladas para elaboração das projeções foi
devidamente aprovado pelo Conselho de Administração. Adicionalmente, avaliamos as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras, incluídas nas notas explicativas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o recuperabilidade do ativo,
que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas
de valor recuperável do respectivo ativo, assim como as respectivas divulgações nas nota explicativa
22, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Avaliação do valor recuperável de ágio
A Companhia apresenta, conforme nota explicativa 12, em 31 de dezembro de 2017, um saldo de
ágio de R$ 118.947 mil (consolidado) e R$109.247mil (controladora) representando 8% e 9% do total
do ativo consolidado e controladora, respectivamente, nessa data. Nos termos das práticas contábeis
adotadas no Brasil e IFRS, a Companhia e suas controladas analisam, anualmente, o valor
recuperável do ágio para determinar se houve perda no valor recuperável.
Esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria, devido a magnitude dos valores
envolvidos e a avaliação envolver julgamentos significativos na determinação das premissas
utilizadas nas projeções dos fluxos de caixa, incluindo taxas de crescimento e de desconto.
Distorções na determinação do valor recuperável do ágio podem resultar em impacto relevante nas
demonstrações financeiras.
Como nossa auditoria tratou esse assunto:
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Nossos procedimentos de auditoria para confirmar o adequado registro e controle desses ativos
incluíram, dentre outros: (i) a avaliação dos critérios utilizados para identificação e mensuração do
valor recuperável das unidades geradoras de caixa da Companhia e suas controladas; (ii) com o
auxílio de nossos especialistas avaliamos o modelo de fluxo de caixa descontado e as premissas e
metodologias utilizadas pela Companhia e suas controladas, especificamente a expectativa de
crescimento, taxa de desconto, resultados e margens projetados comparando com informações
macroeconômicas, da indústria e relatórios de analistas. Comparamos os orçamentos preparados e
aprovados, pela Companhia e suas controladas, no exercício anterior com seus valores reais com o
objetivo de avaliar a precisão histórica do processo de elaboração dos orçamentos por parte da
Administração; (iii) comparamos o valor recuperável apurado pela Administração, com base nos
fluxos de caixa descontados, por unidade geradora de caixa, com o respectivo valor contábil do ágio;
(iv) avaliamos a adequação das divulgações da Companhia sobre as premissas mais sensíveis
utilizadas no teste de recuperação, ou seja, aquelas que tem efeito mais significativo na determinação
do valor recuperável do ágio. Nossos procedimentos de auditoria resultaram na identificação de
ajuste de auditoria indicando a necessidade de redução ao valor recuperável de ágio e intangível, o
qual não foi ajustado pela Administração em decorrência da sua imaterialidade sobre as
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados no teste de valor recuperável do
ágio, e nas evidências de auditoria obtidas que suportam os nossos testes, incluindo nossa análise de
sensibilidade, consideramos que a avaliação do valor recuperável do ágio, assim como as
divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas como um todo.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 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 nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
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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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 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 obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
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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 e suas controladas. 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
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.
São Paulo, 29 de março de 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Catliane Tomiyama Cassemiro
Contador CRC-1SP237960/O
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
Notas
explicativas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Cessão de direitos creditórios a receber
Despesas do exercício seguinte
Adiantamento a fornecedores
Adiantamento a funcionários
Adiantamento a aluguéis
Partes relacionadas
Outros créditos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições a recuperar
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Despesas antecipadas
Adiantamento a aluguéis
Propriedade para investimento
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

5
6
7
8

20.1

22
7
20.1
21
9
10
11
12

Total do ativo
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Controladora
31/12/2017 31/12/2016

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

161.943
49.050
24.739
20.000
1.925
464
1.567
5.118
14.614
1.178
280.598

343.678
43.356
23.720
2.655
322
1.735
5.166
16.181
1.087
437.900

198.065
57.507
30.189
20.000
5.269
3.230
1.979
5.818
21.772
1.425
345.254

396.326
50.960
26.955
5.037
4.141
2.119
6.072
22.977
1.214
515.801

58.551
25.359
17.423
3.568
1.231
6.721
14.811
190.210
133.774
510.427
962.075

52.506
27.704
15.703
3.202
7.945
15.147
183.155
144.596
531.435
981.393

66.192
27.871
958
6.045
1.231
6.721
14.811
6.333
250.793
694.367
1.075.322

52.982
30.525
2.363
5.002
8.485
15.147
26.401
252.561
722.132
1.115.598

1.242.673

1.419.293

1.420.576

1.631.399

Notas
explicativas
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Fornecedores
Obrigações com o poder concedente
Contas a pagar por aquisição de
investimentos
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos fiscais
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
Provisão para perda em empresas investidas
Outros débitos
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Passivo financeiro conversível em ações
Fornecedores
Obrigações com o poder concedente
Contas a pagar por aquisição de
investimentos
Parcelamentos fiscais
Partes relacionadas
Provisão para demandas judiciais
Outros débitos
Total do passivo não circulante

13
14
16
17
18
19
20.2
10

13
14
15
16
17
20.2
21

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de ágio
Prejuízos acumulados
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Participação de não controladores

Total do passivo e patrimônio líquido

Controladora
31/12/2017 31/12/2016
342.644
40.431
-

105.856
7.612
101.361
-

342.903
51.227
10.393

135.991
16.886
113.049
11.175

12.389
22.188
9.151
404
126
3.705
373
1.645
433.056

26.216
22.878
6.170
395
177
4.856
42
1.798
277.361

12.389
26.734
11.783
532
4.930
2.626
6.508
470.025

26.216
28.902
8.882
454
4.778
4.943
4.612
355.888

5.222
70.351
472.885
507
-

347.224
87.307
403.655
-

42.226
71.146
472.885
650
84.543

373.660
87.875
403.655
145
97.616

3.216
553
5.200
226
558.160

11.318
721
5.631
5.200
223
861.279

3.216
912
728
15.658
489
692.453

11.318
917
16.130
282
991.598

991.216

1.138.640

1.162.478

1.347.486

162.153
175.358
69.308
(155.362)
251.457

162.153
175.358
69.308
(126.166)
280.653

162.153
175.358
69.308
(155.362)
251.457

162.153
175.358
69.308
(126.166)
280.653

251.457

280.653

6.641
258.098

3.260
283.913

1.242.673

1.419.293

1.420.576

1.631.399

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais), exceto o resultado por ação
Notas
explicativas

Controladora
31/12/2017 31/12/2016

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

748.085
(590.510)

664.459
(560.443)

952.194
(769.094)

861.881
(727.023)

157.575

104.016

183.100

134.858

(61.710)
(56.915)

(57.017)
(32.773)

(74.023)
(72.551)

(71.988)
(47.117)

12.925
(11.663)
(117.363)

10.294
(25.750)
(105.246)

13.428
1.210
(131.936)

10.172
2.141
(106.792)

40.212

(1.230)

51.164

28.066

52.301
(127.752)
(75.451)

37.522
(99.967)
(62.445)

53.332
(136.020)
(82.688)

47.138
(134.277)
(87.139)

(35.239)

(63.675)

(31.524)

(59.073)

6.042
6.042

(5.952)
(5.952)

(2.908)
4.313
1.405

(3.789)
(5.719)
(9.508)

Prejuízo do exercício

(29.197)

(69.627)

(30.119)

(68.581)

Atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(29.197)
-

(69.627)
-

(29.197)
(922)

(69.627)
1.046

(1,8668)
(1,3147)

(4,4553)
(3,1370)

Receita líquida dos serviços prestados
Custo dos serviços prestados

24
25

Lucro bruto
Receita (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Amortização de intangíveis
Outras receitas (despesas) operacionais,
liquidas
Resultado de equivalência patrimonial

25

10

Lucro/(prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

26
26

Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

Resultado por ação
Básico
Diluído

22
22

27
27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Prejuízo do exercício
Registros e efeitos aos resultados
abrangentes

(29.197)

Total do resultado abrangente do exercício

(29.197)

(69.627)

(30.119)

(68.581)

(29.197)
(29.197)

(69.627)
(69.627)

(29.197)
(922)
(30.119)

(69.627)
1.046
(68.581)

Atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

-

(69.627)

(30.119)
-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(68.581)
-

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
Acionistas controladores
Reservas
Nota
explicativa
Saldos em 1º de janeiro de 2016:
Aumento de capital
Reserva de ágio em incorporação
Dividendos
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2016:
Dividendos
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017:

23

Capital
social

Capital

Ágio

Prejuízos
acumulados

Total

Participação
de não
controladores

Total

160.983

175.358

45.996

(56.539)

325.798

5.347

331.145

1.170
-

-

23.312
-

(69.627)

1.170
23.312
(69.627)

(3.133)
1.046

1.170
23.312
(3.133)
(68.581)

162.153

175.358

69.308

(126.166)

280.653

3.260

283.913

-

-

-

(29.197)

(29.197)

4.303
(922)

4.303
(30.119)

162.153

175.358

69.308

(155.362)

251.457

6.641

258.098

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo antes do imp osto de renda e contribuição social
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa:
Depreciações e amortizações
Provisão/(Reversão) para demandas judiciais
Baixa de ativo imobilizado e intangíveis
Baixa de contas a pagar por aquisição de investimento
Perda na aquisição de investimento
Provisão para bônus
Resultado de equ ivalência patrimonial
Marcação a mercado de derivativos
Valor justo das opções
Juros provisionados
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores
Adiantamento a funcionários
Adiantamento de aluguéis
Depósitos judiciais
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Bônus pagos
Pagamento de contingências
Imposto de renda e contribuição social
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos fiscais
Juros pagos
Adiantamento de clientes
Outros débitos

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

(35.239)

(63.675)

(31.524)

(59.073)

84.976
(10.782)
1.156
2.451
11.663
1.523
(16.957)
116.889
155.680

62.915
(2.510)
720
(13.534)
25.750
7.612
1.143
70.498
88.919

119.086
(472)
7
(10.782)
1.630
2.451
(1.210)
2.593
(16.957)
123.233
188.055

91.711
(5.392)
1.380
(13.534)
(2.141)
16.886
(4.346)
88.287
113.778

(4.795)
1.702
(637)
(142)
168
(1.929)
(366)
(2.118)

(5.458)
(940)
(569)
304
(77)
(355)
1.210
14.830

(5.369)
345
(1.785)
1.738
120
(1.183)
(1.043)
3.143

(7.440)
(1.234)
(689)
(156)
(534)
583
1.351
12.889

(64.444)
(2.451)
4
(1.464)
2.981
(293)
(50.641)
(51)
(1.391)
(125.867)
29.813

3.441
(11.268)
(5.494)
1.366
(3.816)
(480)
(74.013)
117
2.030
(79.172)
9.747

(65.804)
(2.643)
98
(2.906)
(3.205)
2.599
(256)
(55.294)
132
(2.965)
(134.278)
53.777

2.615
(11.268)
(5.494)
(3.789)
2.538
(4.864)
456
(73.849)
818
(17.784)
(105.851)
7.927

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado
Dividendos recebidos
Recebimento de empréstimos a partes relacionadas
Empréstimos a partes relacionadas
Aquisição de intangível
Aumento de capital em investidas
Aquisição de investimentos
Direitos creditórios
Caixa adquirido de combinações de negócios
Caixa líquido aplicados nas atividades de Investimentos:
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Pagamento de comissões financeiras
Pagamento de dividendos
Passivo financeiro conversível em ações
Pagamento ao poder concedente
Caixa líquido (aplicado nas) provenientes das atividades de financiamentos:
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa:

(17.239)
1.344
(26.794)
(24.653)
(10.029)
(20.000)
(97.371)

(21.971)
2.173
1.775
(770)
(136.842)
(53.107)
(903)
(209.645)

(23.818)
635
(28.603)
(3.397)
(10.029)
(20.000)
578
(84.634)

(50.532)
1.982
180
(295)
(149.010)
(4.809)
(902)
(203.386)

(108.512)
(5.664)
(114.176)
(181.734)

63.016
(42.092)
(8.937)
500.000
511.987
312.089

5.818
(148.344)
(5.138)
(512)
(19.228)
(167.404)
(198.261)

119.542
(59.659)
(8.937)
(3.133)
500.000
(17.840)
529.973
334.514

Caixa e equivalentes de caixa no início do período:
Caixa e equivalentes de caixa no final do período:

343.678
161.943

31.589
343.678

396.326
198.065

61.812
396.326

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

870.621
870.621
-

772.165
772.165
-

(562.449)
(553.775)
(8.674)

(530.302)
(526.652)
(3.650)

(722.558)
(710.307)
(12.251)

(682.429)
(676.686)
(5.743)

Valor adicionado bruto

308.172

241.863

383.000

316.741

Depreciação e amortização

(84.976)

(62.915)

(119.087)

(91.711)

Valor adicionado líquido produzido pela
Companhia:

223.196

178.948

263.913

225.030

Valor adicionado recebido em transferência:
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

40.638
(11.663)
52.301

11.772
(25.750)
37.522

54.542
1.210
53.332

49.279
2.141
47.138

Valor adicionado total a distribuir:

263.834

190.720

318.455

274.309

Distribuição do valor adicionado:

263.834

190.720

318.455

274.309

30.400
3.376
2.253

31.329
3.034
2.007

35.081
4.070
2.668

38.604
3.841
2.517

Receitas:
Receita dos serviços prestados
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros:
Custos dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

1.105.558
1.105.558
-

999.170
999.170
-

Remuneração direta e encargos:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estatuais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros:
Juros
Aluguéis
Outros

80.296
710
41.529

77.041
228
36.616

100.819
989
51.557

99.974
326
46.817

127.752
4.044
2.671

99.967
4.254
5.872

136.020
4.872
12.498

134.277
4.959
11.575

Remuneração de capitais próprios:
Prejuízos do exercício

(29.197)
(29.197)

(69.627)
(69.627)

(30.119)
(30.119)

(68.581)
(68.581)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (a seguir designada como
“Controladora”, “Allpark”, ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com
sede localizada na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830, Torre III, 3° andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, foi constituída no ano de 1982 e possui como objetos sociais a
administração, exploração e/ou controle da atividade de estacionamentos de veículos, prestação
de serviços técnicos de administração, assessoria e planejamento, tudo pertinente a
estacionamento de veículos, seja em imóveis próprios ou de terceiros, para empresas privadas
ou públicas, inclusive em áreas especiais para estacionamento rotativo de veículos, localizadas
em vias e logradouros públicos, execução de projetos, implantação e manutenção de sinalização
vertical e horizontal para sistema de transporte e a participação em outras sociedades.
Em 31 de dezembro de 2017, eram acionistas da Companhia o BTG Pactual Beta Participações
S.A, o FIP Brasil de Governança Corporativa, a TSEMF IV (Brazil) S.A.R.L., a TSEMF IV (Brazil)
2 S.A.R.L., a Riverside Fundo de Investimento em Participações, Hélio Francisco Alves
Cerqueira, Armando Carmo Couri, Emilio Odebrecht de Queiroz, Francisco Peltier Queiroz e
André Roberto Gomes Rossetto.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía 641 estacionamentos (683 em 2016) e 90
franquias (82 em 2016) localizados nas principais praças de São Paulo, Rio Grande do Sul,
Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Paraíba e Distrito Federal.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia efetuou importantes
transações envolvendo combinações de negócios conforme divulgado na Nota explicativa 4.

2. Políticas contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standars Board - IASB.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 26
de fevereiro de 2018.
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Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de
acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidos pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantadas no Brasil através do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações
(“OCPC”).
A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e
está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
operacional dos negócios da Companhia.
2.1. Consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das
seguintes empresas controladas que possuem os mesmos objetivos sociais da Companhia,
cuja participação percentual na data dos balanços são assim resumidas:
Razão social

Notas

Riopark Estacionamentos Ltda. ("Riopark")
Hora Park Sist. Estacionamento Rotativo Ltda. ("Hora Park")
Saepart Soc. Adm. Empreend. Part. Ltda. ("Saepart")
Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda. ("Capital")
Primeira Estacionamentos Ltda. ("Primeira")
Minas Park Estacionamentos Ltda. (“M inas Park”)
Azera Parking Ltda. ("Azera")
Empresa Brasileira de Estacionamentos Ltda. ("Autopark")
Cellopark Estacionamentos Ltda. ("Cellopark")
Estacionamentos Cinelândia S.A. ("Cinelândia")
Hospital Marcelino Champagnat Ltda. ("Marcelino")
OW Estacionamentos e Participações S.A. ("OW")
Omni Estacionamentos do Nordeste Ltda. ("Omni")
Wellpark Estacionamentos e Serviços Ltda. ("Wellpark")
E.W.S Estacionamentos Salvador S.A. ("EWS")
Parking Tecnologia da Informação Ltda. ("Parking TI")
I-Park estacionamentos Intelignetes S.A. ("I-Park")
Loop Gestão de Pátios S.A. ("Loop")
(a) Empresa controlada pela Hora Park.
(b) Empresa incorporada em 2016 pela Allpark.
(c) Empresa controlada pela Hora Park (50%) e Wellpark (50%).
(d) Empresa controlada pela Capital
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(a)
(a)
(a)
(b)
(c)
(d)

% - 31/12/2017
Direta
Indireta
99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
99,90%
75,50%

99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
83,59%
-

% - 31/12/2016
Direta
Indireta
99,99%
100,00%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-

99,99%
100,00%
80,00%
100,00%
-

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.1. Consolidação--Continuação
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a
data na qual a Companhia obtém o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em
que esse controle deixe de existir. As demonstrações financeiras das controladas são
elaboradas para o mesmo período de divulgação que o da Controladora, utilizando políticas
contábeis consistentes. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas
não realizados, oriundos de transações intragrupo, são eliminados na consolidação.
Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de controle
é contabilizada como uma transação entre acionistas no patrimônio líquido.
As principais informações contábeis dos investimentos acima apresentados estão
divulgadas na nota explicativa 10.
2.2. Investimento em coligadas e em joint ventures
Coligada é uma investida sobre a qual a Companhia exerce influência significativa.
Influência significativa é o poder de participar nas decisões sobre políticas operacionais da
investida, não sendo, no entanto, controle ou controle conjunto sobre essas políticas.
Joint venture é um tipo de acordo conjunto por meio do qual as partes que tenham controle
conjunto sobre o acordo têm direitos aos ativos líquidos da joint venture. Controle conjunto
é o compartilhamento contratualmente acordado de um controle, existente apenas quando
decisões sobre as atividades pertinentes exigirem consentimento unânime das partes que
estiverem compartilhando o controle.
Os investimentos da Companhia em coligadas e joint venture são contabilizados com base
no método da equivalência patrimonial.
Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento em coligadas e joint
venture são reconhecidos inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é ajustado
para fins de reconhecimento das variações na participação da Companhia no patrimônio
líquido das coligadas e da joint venture a partir da data de aquisição.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.2. Investimento em coligadas e em joint ventures--Continuação
As demonstrações do resultado refletem a participação da Companhia nos resultados
operacionais das coligadas e da joint venture. Eventual variação em outros resultados
abrangentes dessas investidas é apresentada como parte de outros resultados
abrangentes da Companhia. Adicionalmente, quando houver variação reconhecida
diretamente no patrimônio das coligadas e joint venture, a Companhia reconhece sua
participação em quaisquer variações, quando aplicável, na demonstração das mutações do
patrimônio líquido. Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre a
Companhia e as coligadas e joint venture são eliminados em proporção à participação nas
coligadas e joint venture.
A soma da participação da Companhia nos resultados das coligadas e joint venture são
apresentadas na demonstração do resultado, representando o resultado após os impostos
e participações de não controladores nas controladas das coligada e da joint venture.
As demonstrações financeiras das coligadas e joint ventures são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que o da Companhia. Quando necessário, são feitos ajustes para
que as políticas contábeis fiquem alinhadas com as da Companhia.
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da
Companhia em suas coligadas e joint venture. A Companhia determina, em cada data de
fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o investimento nas
coligadas e joint venture sobre perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, a
Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a
diferença entre o valor recuperável das coligadas e joint venture e o valor contábil e
reconhece a perda na demonstração do resultado.
Ao perder influência significativa sobre aas coligadas e joint venture, a Companhia mensura
e reconhece qualquer investimento retido ao valor justo. Eventual diferença entre o valor
contábil das coligadas e joint venture, no momento da perda de influência significativa, e o
valor justo do investimento retido e dos resultados da alienação serão reconhecidos no
resultado.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.2. Investimento em coligadas e em joint ventures--Continuação
As participações percentuais em coligadas e joint venture na data-base dos balanços são
assim resumidas:
Razão social

Notas

CCN Centro de Convenções Ltda. ("CCN")
WPA Park Participações S.A. ("WPA")
Estacionamento E.T.M. Curitiba S.A. ("ETM")
I-Park Estacionamentos Intelignetes S.A. ("I-Park")
Consórcio Enéias de Carvalho Ltda. ("Enéias")
Consórcio Trianon Park Ltda. ("Trianon")
Consórcio Estacionamento Centro Civico ("Centro Civico")
Consórcio Estacionamento Novo Centro ("Novo Centro")

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e)

% - 31/12/2017
Direta Indireta

% - 31/12/2016
Direta Indireta

50,00%
50,00%
58,00%
40,00%
40,00%
70,00%
5,60%
5,60%
5,00%
5,00%
70,00%
70,00%
60,00%
-

(a) Joint venture da empresa Riopark.
(b) Empresa incorporada em 2017 pela Allpark.
(c) Joint venture da empresa Hora Park.
(d) Aquisição do controle em 2017 pela Capital Parking.
Vide Nota 4.
(e) Coligada da empresa Primeira.

As principais informações contábeis dos investimentos acima apresentados estão
divulgadas na nota explicativa 10.
2.3. Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base
no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores
na adquirida. Para cada combinação de negócio, a Companhia mensurou a participação de
não controladores na adquirida pela parte que lhes cabe pelo valor justo ou com base na
sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
Se a combinação de negócios for realizada em estágios, o valor justo na data de aquisição
da participação societária previamente detida no capital da adquirida é reavaliado a valor
justo na data de aquisição, sendo os impactos reconhecidos na demonstração do resultado.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.3. Combinação de negócios--Continuação
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida a
valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo é
reconhecido, de acordo com o CPC 38 (IAS 39), na demonstração do resultado ou em
outros resultados abrangentes. Se a contraprestação contingente for classificada como
patrimônio, não é reavaliada até que seja finalmente liquidada no patrimônio.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos líquidos e os
passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos
líquidos adquiridos, a diferença é reconhecida como ganho por compra vantajosa na
demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio
adquirido em uma combinação de negócio é, a partir da data de aquisição, alocado a cada
uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas
pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da
adquirida ser atribuídos a essas unidades.
Quando um ágio faz parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade
é alienada, o ágio associado à parcela alienada é incluído no custo da operação ao apurarse o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com
base nos valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de
caixa mantida. Ágios e outros ativos intangíveis com vida útil indefinida não são
amortizados, porém a perda de valor recuperável é testada anualmente.
2.4. Classificação circulante e não circulante
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na
classificação circulante e não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
 Espera-se realizá-los ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal;
 For mantido principalmente para negociação;
 Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
 Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua troca ou seja
utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de
divulgação.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.4. Classificação circulante e não circulante--Continuação
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado
no circulante quando:
 Espera-se liquidá-lo no ciclo operacional normal;
 For mantido principalmente para negociação;
 Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou
 Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12
meses após o período de divulgação.
A Companhia classifica todos os demais passivos como não circulante. Os ativos e
passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante.
2.5. Mensuração do valor justo
A Companhia mensura instrumentos financeiros, bem como ativos não financeiros tais
como propriedades para investimento para fins de divulgação, a valor justo em cada data
de fechamento do balanço patrimonial. Outrossim, os valores justos de instrumentos
financeiros mensurados a custo amortizado são divulgados na Nota 29.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência
de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação
para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá:
 No mercado principal para o ativo ou passivo; ou
 Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o
passivo.
O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo
que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.5. Mensuração do valor justo--Continuação
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a
capacidade de um participante do mercado gerar benefícios econômicos por meio da
utilização ideal do ativo ou vendendo-o a outra participante do mercado que também
utilizaria o ativo de forma ideal.
A Companhia utiliza técnicas de avaliação adequadas nas circunstâncias e para as quais
haja dados suficientes para mensuração do valor justo, maximizando o uso de informações
disponíveis pertinentes e minimizando o uso de informações não disponíveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado nas demonstrações
financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base
na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como
um todo:
 Nível 1 - Preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos
 Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável
 Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras de forma recorrente, a
Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a
categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo como um todo) ao final de cada período de divulgação.
A Companhia determina as políticas e procedimentos para mensuração do valor justo,
como propriedades para investimento e ativos financeiros não cotados e disponíveis para
venda, e para mensuração não recorrente, tais como ativos mantidos para distribuição em
operação descontinuada.
Os avaliadores externos estão envolvidos na avaliação de ativos significativos, como por
exemplo propriedades e ativos financeiros disponíveis para venda e passivos significativos.
O envolvimento de avaliadores externos é decidido pela Administração da Companhia,
após discussão com o Conselho de Administração. Os critérios de seleção incluem
conhecimentos de mercado, reputação, independência e verificação se as normas
profissionais são cumpridas.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.5. Mensuração do valor justo--Continuação
Em cada data de divulgação, a Administração analisa as movimentações nos valores dos
ativos e passivos que devem ser mensurados ou realizados de acordo com as políticas
contábeis da Companhia. Para fins desta análise, a Administração confirma as principais
informações utilizadas na última avaliação, confrontando as informações constantes no
cálculo da avaliação com os contratos e demais documentos relevantes.
A Administração, em conjunto com os avaliadores externos da Companhia, também
compara cada movimentação no valor justo de cada ativo e passivo com as respectivas
fontes externas com o objetivo de determinar se a movimentação é aceitável.
Para fins de divulgação do valor justo, a Companhia determinou classes de ativos e
passivos como base na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da
hierarquia do valor justo, conforme acima explicado.
2.6. Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão
gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é
mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos,
abatimentos e impostos ou encargos sobre os serviços prestados.
A Companhia, suas controladas diretas e indiretas auferem receita por meio da prestação
de serviços de estacionamento a clientes rotativos ou mensalistas, do fornecimento de mão
de obra, da administração de estacionamentos e da exploração de áreas de zona azul.
As receitas com clientes rotativos e mensalistas são reconhecidas com base na prestação
de serviço de estacionamento. As receitas com fornecimento de mão de obra e
administração de estacionamento são reconhecidas ao final de cada mês quando da
apuração dos valores a serem faturados pelos serviços prestados incorridos. As receitas
com exploração de área azul são reconhecidas quando da utilização dos parquímetros,
sendo diariamente feita a coleta dos valores. As receitas como agentes com Sociedades
em Conta de Participações (“SCP”) e Consórcios são reconhecidas ao final de cada mês
quando da apuração dos valores mensais pelos serviços prestados incorridos.
2.7. Subvenções governamentais
A Companhia não possui subvenções governamentais.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.8. Impostos
2.8.1. Impostos sobre serviços prestados
As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas
seguintes alíquotas básicas:
 Programa de Integração Social (PIS) - 0,65% e 1,65%;
 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3,00% e
7,65%;
 Impostos sobre serviços (ISS) - 2% a 5%.
Esses encargos são apresentados como dedução das receitas na demonstração do
resultado.
2.8.2. Impostos de renda e contribuição social - corrente
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais.
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social.
O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável de 15%, acrescido do
adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 mil no período de 12 meses,
enquanto que a contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro
tributável reconhecido pelo regime de competência.
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.
A compensação de prejuízos fiscais está limitada a 30% do lucro tributável e não
possui prazo de prescrição para sua utilização.
2.8.3. Impostos de renda e contribuição social - diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferido são gerados por diferenças
temporárias, nas datas dos balanços, entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.8. Impostos--Continuação
2.8.3. Impostos de renda e contribuição social - diferidos--Continuação
São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social diferido ativos
referentes a todas as diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais não
utilizados, na medida em que seja provável que haverá lucro tributável contra o qual
se possa deduzir as diferenças temporárias e prejuízos fiscais não utilizados, exceto
quando o imposto de renda e contribuição social diferidos ativo referente à diferença
temporária dedutível resulte do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios e que, no momento da
operação, não afete o lucro contábil, nem o lucro ou prejuízo fiscal.
Impostos diferidos ativos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base
nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e
baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser
utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis
futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados.
2.9. Imobilizado
Benfeitorias em imóveis de terceiros, equipamentos e outros ativos imobilizados são
apresentados ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de
parte do imobilizado, quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Quando
partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia reconhece essas
partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica.
Todos os demais custos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração do
resultado, quando incorridos. O valor presente do custo esperado da desativação do ativo
após a sua utilização é incluído no custo do correspondente ativo se os critérios de
reconhecimento para uma provisão forem satisfeitos. O valor residual e a vida útil estimada
dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.9. Imobilizado--Continuação
A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam
em consideração a vida útil estimada dos bens ou o prazo de locação, no caso de
benfeitorias em imóveis de terceiros, como segue:
Anos
Imóveis
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Letreiros e placas
Parquímetros
Computadores e periféricos
Veículos

25
10
10
10
10
10
10
5
5

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do
ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Os custos de empréstimos e financiamentos diretamente atribuídos à aquisição, construção
ou produção de um ativo e que necessariamente exigem período de tempo substancial
para que esteja pronto para o uso ou venda são capitalizados como parte do ativo.
2.10. Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação
de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição.
Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos
amortização acumulada e perdas acumuladas e valor recuperável. Ativos intangíveis
gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento, não são capitalizados e o
gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.10. Ativos intangíveis--Continuação
Direito de exploração de infraestrutura
A infraestrutura, dentro do alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de
Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato
de concessão prevê apenas s cessão de posse desses bens para a prestação de serviços
públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente após o encerramento do respectivo
contrato. O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura para a
prestação dos serviços públicos em nome da concedente, nas condições previstas no
contrato.
Nos termos do contrato de concessão dentro do alcance desta interpretação, o
concessionário atua como prestador de serviços, construindo ou melhorando a
infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um serviço público,
além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado
prazo.
Se o concessionário presta serviços de construção ou melhoria, a remuneração recebida
ou a receber pelo concessionário é registrada pelo valor justo. Essa remuneração pode
corresponder a direito sobre um ativo intangível, um ativo financeiro ou ambos. O
concessionário reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização)
de cobrar os usuários pela prestação dos serviços públicos. O concessionário reconhece
um ativo financeiro na medida em que tem o direito contratual incondicional de receber
caixa ou outro ativo financeiro da concedente pelos serviços de construção.
Tais ativos financeiros são mensurados pelo valor justo no reconhecimento inicial e após
são mensurados pelo custo amortizado.
Caso a Companhia seja remunerada pelos serviços de construção parcialmente através de
um ativo financeiro e parcialmente por um ativo intangível, então cada componente da
remuneração recebida ou a receber é registrado individualmente e é reconhecida
inicialmente pelo valor justo da remuneração recebida ou a receber.
A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado do
exercício de acordo com a curva de benefício econômico esperado ao longo do prazo de
concessão, tendo sido adotado a curva linear do contrato como base para a amortização.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.10. Ativos intangíveis--Continuação
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e
avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização
para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada
exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios
econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou
método de amortização, conforme o caso, sendo tratados como mudanças de estimativas
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo
intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a
mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
A tabela a seguir apresentada um resumo das políticas aplicadas aos ativos intangíveis da
Companhia:

Softwares
Vida útil

Definida
5 anos

Método de amortização utilizado

Gerados internamente ou adquiridos

Contrato de
arrendamento
Definida
10 a 20 anos

Contrato de
concessão

Direito de
exploração da
infraestrutura
concedida

Ágio

Outros

Definida
4 a 26 anos

Definida
20 anos

Indefinida
-

Definida
5 a 10 anos

Amortização
Amortização
linear ao longo
linear ao longo
do prazo de
do prazo de
contrato
contrato

Amortização
linear ao
longo do
prazo de
contrato

Amortização
linear pelo
prazo de
contrato de
concessão

Não amortiza

Amortização
linear ao
longo do
prazo de
contrato

Adquiridos

Adquiridos em
PPA

Adquiridos

Adquiridos em
PPA

Adquiridos

Adquiridos em
PPA
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
i)

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como ativos financeiros
a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos
até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda, ou derivativos
classificados como instrumentos de hedge, conforme a situação. Todos os ativos
financeiros são reconhecidos a valor justo, acrescido, no caso de ativos financeiros não
contabilizados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que são
atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.
Os principais ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber, aplicações financeiras, partes relacionadas e depósitos judiciais.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em
quatro categorias:
 Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
 Empréstimos e contas a receber
 Investimentos mantidos até o vencimento
 Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado
Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado incluem ativos financeiros
mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a
valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como mantidos
para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo.
Derivativos, incluindo os derivativos embutidos que não estão intimamente
relacionados ao contrato principal e que devem ser separados, são também
classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam classificados como
instrumentos de hedge eficazes. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes
ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado--Continuação
Derivativos embutidos em contratos principais são contabilizados como derivativos
separados quando os seus riscos e características econômicas não são intimamente
relacionados com aqueles dos contratos principais e os contratos principais não forem
contabilizados a valor justo por meio do resultado. Esses derivativos embutidos são
mensurados a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas resultantes de
variações no valor justo reconhecidos na demonstração do resultado.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos
fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial,
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método
de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou
“prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros
efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As
perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira
no resultado.
Investimentos mantidos até o vencimento
Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e
vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando a
Companhia tiver manifestado intenção e capacidade financeira para mantê-los até o
vencimento. Após a avaliação inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são
avaliados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, menos
perdas por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em
consideração qualquer desconto ou prêmio sobre a aquisição e taxas ou custos
incorridos. A amortização dos juros efetivos é incluída na rubrica receitas financeiras,
na demonstração do resultado. As perdas originadas da redução ao valor recuperável
são reconhecidas como despesa financeira no resultado. A Companhia não possui
investimentos mantidos até o vencimento durante os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos financeiros não
derivativos que não são classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b)
investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros pelo valor justo por
meio do resultado. Esses ativos financeiros incluem instrumentos patrimoniais e de
títulos de dívida. Títulos de dívida nessa categoria são aqueles que se pretendem
manter por um período indefinido e que podem ser vencidos para atender às
necessidades de liquidez ou em resposta às mudanças nas condições de mercado.
Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados a
valor justo, com ganhos e perdas não realizados, reconhecidos diretamente na reserva
de disponíveis para venda dos outros resultados abrangentes até a baixa do
investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos juros
calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variação
cambial sobre ativos monetários que são reconhecidos no resultado do período.
Quando o investimento é desreconhecido ou quando for determinada perda por
redução ao valor recuperável, os ganhos ou perdas cumulativos anteriormente
reconhecidos em outros resultados abrangentes devem ser reconhecidos no resultado.
A Companhia não possui ativos disponíveis para venda durante os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

ii)

Redução do valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que
determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é recuperável. Uma
perda só existe se, e somente se, houver evidência objetiva de ausência de
recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido
depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” incorrido) e tenha
impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos
financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução
ao valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do
empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira relevante.
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2.11. Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Redução do valor recuperável de ativos financeiros--Continuação
Ativos financeiros ao custo amortizado
Em relação aos ativos financeiros apresentados ao custo amortizado, a Companhia
inicialmente avalia individualmente se existe evidência clara de perda por redução ao
valor recuperável de cada ativo financeiro que seja individualmente significativa, ou em
conjunto para ativos financeiros que sejam individualmente significativos. Se a
Companhia concluir que não existe evidência de perda por redução ao valor
recuperável para um ativo financeiro com características de risco de crédito
semelhantes e é avaliado em conjunto em relação à perda por redução ao valor
recuperável. Ativos que são avaliados individualmente para fins de perda por redução
ao valor recuperável e para os quais uma perda por redução ao valor recuperável, seja,
ou continue a ser, reconhecida não são incluídos em uma avaliação conjunta de perda
por redução ao valor recuperável.
O valor de qualquer perda por redução ao valor recuperável é mensurado como a
diferença entre o valor do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo perdas de créditos futuras esperadas ainda não ocorridas). O
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados é descontado pela taxa de juros
efetiva original para o ativo financeiro.
O valor contábil do ativo é reduzido por meio de uma provisão, e o valor da perda é
reconhecido na demonstração do resultado. Os empréstimos, juntamente com a
correspondente provisão, são baixados quando não há perspectiva realista de sua
recuperação futura e todas as garantias tenham sido realizadas ou transferidas para a
Companhia. Se, em um exercício subsequente, o valor da perda estimada de valor
recuperável aumentar ou diminuir devido a um evento ocorrido após o reconhecimento
da perda por redução ao valor recuperável, a perda anteriormente reconhecida é
aumentada ou reduzida ajustando-se a provisão. Em caso de eventual recuperação
futura de um valor baixado, essa recuperação é reconhecida na demonstração do
resultado.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
iii) Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Passivos financeiros são classificados, como reconhecimento inicial, como passivos
financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou
como derivativos classificados como instrumento de hedge. A Companhia determina a
classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial.
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente
relacionado.
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, outras
contas a pagar, empréstimos e financiamentos, partes relacionadas, e instrumentos
financeiros derivativos.
Mensuração subsequente
A mensuração subsequente dos passivos financeiros depende da sua classificação,
que pode ser da seguinte forma:
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio de resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação quando forem
adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos
financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os critérios de
contabilização de hedge definidos pelo CPC 38 (IAS 39). Derivativos, incluído os
derivativos embutidos que não são relacionados ao contrato principal e que devem ser
separados, também são classificados como mantidos para negociação, a menos que
sejam designados como instrumentos de hedge efetivos.
Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do
resultado.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
iii) Passivos financeiros--Continuação
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado--Continuação
A Companhia não apresentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio do
resultado.
Empréstimos e financiamentos
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no
momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo
método da taxa de juros efetivos.
2.12. Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos a termo de
moeda para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio.
Os instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na
data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente
também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o
valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor for
negativo.
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante
o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado.
2.13. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.13. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos
que reflita o custo médio ponderado de capital para a empresa em que opera a unidade
geradora de caixa. O valor líquido da prestação de serviço é determinado, sempre que
possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas,
entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do
ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um
mercado ativo, ou preço da transação mais recente com ativos semelhantes.
O seguinte critério é também aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável
de ativos específicos:
Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 31 de
dezembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor
contábil.
Ativos intangíveis
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao
valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil.
2.14. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo, para investimento ou outros fins. A Companhia considera
equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de
valor, sendo resgatável com o próprio emissor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto
prazo, a contar da data da contratação e quando não há risco de redução em seu valor de
liquidação se realizado antes do prazo de vencimento. A abertura desses saldos está
apresentada na Nota 5.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.15. Passivo financeiro conversível em ações
Ações preferenciais conversíveis são segregadas em componentes do passivo financeiro
conversível em ações ordinárias e de derivativos com base nos termos contratuais.
Na emissão das ações preferenciais conversíveis, o valor justo do componente do passivo
é determinado utilizando uma taxa de mercado para um título de dívida não conversível
equivalente; sendo esse valor classificado como um passivo financeiro mensurado ao custo
amortizado (líquido dos custos da transação) até ser eliminado na conversão ou resgate.
O restante dos valores é alocado à opção de conversão reconhecida e incluída nos
derivativos, liquido dos custos da transação.
Os custos de transação são alocados aos componentes do passivo e do derivativo das
ações preferencias conversíveis com base na alocação de valores no reconhecimento
inicial dos instrumentos.
2.16. Provisões
Geral
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou
não formalizada) em consequência de um evento passado, quando for 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 ativo separado, mas apenas
quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é
apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia é parte de alguns processos judiciais e administrativos. Provisões são
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.17. Benefícios a funcionários
São reconhecidos em conta passiva de salários e encargos sociais, os valores
correspondentes aos benefícios a funcionários decorrentes do programa de participação
nos resultados. Para o programa existe plano formal e os valores a serem pagos podem ser
estimados razoavelmente, antes da época da elaboração das informações, e são liquidados
no curto prazo. A Companhia não possui planos de benefícios do tipo Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e/ou Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) durante e pósemprego.
2.18. Moeda funcional
A moeda funcional da Companhia e de suas controladas diretas, indiretas, com controle
compartilhado, e coligada domiciliadas no Brasil é o Real (“R$”), mesma moeda de
preparação e apresentação das demonstrações financeiras da Controladora e do
Consolidado.
2.19. Transações envolvendo pagamentos em ações
O custo de transações com funcionários liquidadas com instrumentos patrimoniais, e com
prêmios outorgados, é mensurado com base no valor na data em que ocorrer outorgas.
Não ocorreram outorgas até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de
2017 e 2016.
2.20. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os elementos integrantes do ativo e passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou
de curto prazo, quando há efeitos relevantes, são ajustados a valor presente com base em
taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações atuais do mercado. A Administração
efetuou análise dos valores de ativo e passivo, não tendo identificado saldos e transações
para os quais o ajuste a valor presente seja aplicável e relevante para efeito das
demonstrações financeiras.
2.21. Propriedades para investimento
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da
transação e são depreciadas pela vida útil de 50 anos. A Companhia determinou o valor de
custo como forma de mensuração das propriedades para investimento e está divulgando
seu valor justo na Nota 9.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.21. Propriedades para investimento--Continuação
Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade
para investimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum
benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido na venda
e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no exercício da
baixa.
Transferências são feitas para a conta de propriedade para investimento, ou desta conta,
apenas quando houver uma mudança no seu uso. Se a propriedade ocupada por
proprietário se tornar uma propriedade para investimento, a Companhia e suas controladas
contabilizam a referida propriedade de acordo com a política descrita no item de
imobilizado até a data da mudança no seu uso.
2.22. Custo dos empréstimos
Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida são
mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado durante o processo de
amortização pelo método da taxa de juros efetivos.
2.23. Arrendamento mercantil
Os contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado e
no passivo de empréstimos e financiamentos, pelo menor valor entre o valor presente das
parcelas mínimas obrigatórias do contrato e o valor justo do ativo, acrescidos, quando
aplicável, dos custos iniciais diretos incorridos na transação. Os montantes registrados no
ativo imobilizado são depreciados pela vida útil-econômica estimada dos bens ou a duração
prevista do contrato de arrendamento, dependendo das características específicas de cada
transação. Os juros implícitos no passivo reconhecido de empréstimos e financiamentos
são apropriados ao resultado de acordo com a duração do contrato pelo método da taxa
efetiva de juros. Os contratos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos
como despesa numa base sistemática que represente o período em que o benefício sobre
o ativo arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos nessa base.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.24. Resultado por ação
A Companhia efetua os cálculos do resultado por ação utilizando o número médio
ponderado das ações ordinárias, durante o período correspondente ao resultado conforme
a IAS 33 (CPC 41).
2.25. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e está
apresentado de acordo o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos
de Caixa, emitido pelo CPC e com a IAS 7.
2.26. Informações por segmento
A Companhia desenvolve suas atividades de negócio considerando um único segmento
operacional que é utilizado como base para a gestão da entidade e para a tomada de
decisões.
2.27. Demonstração do valor adicionado
Esta demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia, conforme
requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações
financeiras individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs.
A demonstração do valor adicionado foi preparada com base em informações obtidas dos
registros contábeis que servem de base preparação das demonstrações financeiras e
seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
2.28. Novas normas, alterações e interpretações de normas
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia são abaixo representadas. A Companhia
pretende adotar essas normas, se aplicável, quando entrarem em vigência.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.28. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
 A IFRS 9 Instrumentos Financeiros: Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da
IFRS 9, que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne todos os três
aspectos da contabilização de instrumentos financeiros do projeto: classificação e
mensuração, perda por redução ao valor recuperável e contabilização de hedge. A IFRS
9 está em vigência para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018 ou após essa
data, sendo permitida a aplicação antecipada. Exceto para contabilidade de hedge, é
exigida aplicação retrospectiva, não sendo obrigatório, no entanto, a apresentação de
informações comparativas.
A Companhia está avaliando os impactos da adoção dessa norma para principalmente os
derivativos decorrentes do passivo financeiro conversíveis em ações.
 IFRS 15 - Receitas de contratos com clientes: substituiu o IAS38, IFRIC13 e SIC31
(CPC30 R1), IAS11 (CPC17 R1), IFRIC15 (ICPC02) e IFRIC18. A IFRS15 estabelece um
modelo de cinco etapas que se aplicam sobre a receita obtida a partir de um contrato com
cliente, independentemente do tipo de transação de receita ou da indústria. Aplica-se a
todos os contratos de receita e fornece um modelo para o reconhecimento e mensuração
de ganhos ou perdas com a venda de alguns ativos não financeiros que estão ligadas as
atividades ordinárias da Companhia. Extensas divulgações são também requeridas por
esta norma. A IFRS15 deverá ser aplicado para períodos anuais com início em ou após 1º
de janeiro de 2018, com aplicação antecipada permitida. A Companhia concluiu a
avaliação e não identificou impactos em suas demonstrações financeiras.
 IFRS 16 - Arrendamento Mercantil: A nova norma estabelece os princípios, tanto para o
cliente (o locatário) e o fornecedor (locador), sobre o fornecimento de informações
relevantes acerca das locações de maneira que seja demonstrado nas demonstrações
financeiras, de forma clara, as operações de arrendamento mercantil. Para atingir esse
objetivo, o locatário é obrigado a reconhecer os ativos e passivos resultantes de um
contrato de arrendamento. A Administração está avaliando o impacto total de sua adoção.
Este pronunciamento deverá ser aplicado para períodos anuais com início em ou após 1º
de janeiro de 2019, ou após essa data.
Considerando as atuais operações da Companhia e de suas controladas, exceto quanto ao
IFRS 16, a Administração não espera que as demais alterações produzam efeitos
relevantes sobre as demonstrações financeiras a partir de sua adoção.
Adicionalmente as seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram
emitidas pelo IASB, porém a Administração não espera impactos relevantes sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.28. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
 Alterações na IFRS 2 - As alterações endereçam áreas envolvendo mensuração,
classificação e modificação de termos e/ou condições de tais transações e estarão em
vigor a partir de períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018.
 Alterações na IFRS 4 - As alterações endereçam preocupações sobre a adoção do IFRS
9 e estarão em vigor a partir de períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018.
A Companhia pretende adotar tais normas quando elas entrarem em vigor divulgando e
reconhecendo os impactos nas demonstrações financeiras que possam ocorrer quando da
aplicação de tais adoções.
Considerando as atuais operações da Companhias e de suas controladas, a Administração
não espera que estas alterações produzam efeitos relevantes sobre as demonstrações
financeiras a partir de sua adoção.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam,
na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia.

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas
premissas e estimativas podem levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco de causar
ajustes significativos no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são
apresentadas a seguir:
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Estimativas e premissas--Continuação
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é
baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado
no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base
de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de
caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Impostos
As estimativas e premissas de recuperação dos créditos tributários estão suportadas pelas
projeções dos lucros tributáveis levando em consideração premissas de mercado, financeiras e
de negócios. Dessa forma, essas estimativas estão sujeitas às incertezas inerentes a essas
previsões.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não
puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o
método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles
praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações
sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade.
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos
instrumentos financeiros.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Estimativas e premissas--Continuação
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com
base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

4. Combinações de negócios
Durante o exercício de 2017, a Companhia e as investidas WPA Park Participações S.A. e
Capital Parking efetuaram as seguintes operações de combinação de negócios:
Empresas
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Outros créditos
Impostos diferidos
Intangível
Imobilizado

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Adiantamentos de clientes
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outras contas a pagar
Total dos ativos identificáveis líquidos
Compras vantajosa
Ágio
Participação de não controladores
Total da contraprestação
Resumo:
Data de aquisição:
% de aquisição:
Setor de atuação:

Loop
Valor justo final

WPR
Valor justo final

I-Park
Valor justo final

1.837
261
207
984
2.147
6.548
1.408
6.491
19.883

469
256
44
1.481
1.243
315
6.548
1.632
6.644
18.633

110
39
85
223
45
5
2.348
16.427
14.054
33.338

359
14.201
508
230
1.745
17.043
2.840
(2.826)
(14)
-

275
10.087
245
244
2.826
1.734
15.412
3.221
1.563
(4.784)
-

411
20
23
63
42
10.656
49
11.264
22.074
22.074

13/01/2017
15,78%
Remarketing

19/09/2017
100,00%
Holding

30/06/2017
13,59%
Estacionamento
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4. Combinações de negócios--Continuação
A apuração dos valores justos dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos da Loop,
WPR e I-Park foram efetuados de forma definitiva.
As empresas adquiridas contribuíram com o prejuízo de R$6.742 da respectiva data de aquisição
até 31 de dezembro de 2017 para o resultado do exercício da Companhia, sendo R$3.367 da
Loop e R$3.375 da I-Park. Se a combinação tivesse ocorrido no início do referido exercício, o
prejuízo seria de R$7.999, sendo R$4.222 da Loop e R$3.777 da I-Park, respectivamente.
Os custos oriundos das aquisições, no total de R$67, foram tratados como despesas e incluídos
na rubrica de outras despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício findo em
31 de dezembro de 2017.

5. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Caixa e bancos
Certificado de Depósito Bancário (a)
Fundo de Investimento aberto (b)
Fundo de Investimento aberto (c)
Fundo de Investimento aberto (d)

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

9.449

9.544

19.091

16.786

10.449
85.185
56.860
161.943

100.234
103.835
77.669
52.396
343.678

36.929
85.185
56.860
198.065

145.640
103.835
77.669
52.396
396.326

(a) As aplicações em Certificado de Depósitos Bancários são atualizadas a uma taxa média de 60,00% do CDI.
(b) O fundo aberto está representado pelo PAC Corp I FIQ que é um fundo de investimento de renda fixa sob a gestão, administração
e custódia do Banco BTG Pactual S.A. O objetivo do fundo é obter uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa CDI com
alto grau de correlação (102,50% do CDI). O perfil de risco do fundo é baixo e não há prazo de carência para resgate das quotas,
que podem ser resgatadas a qualquer momento com o emissor, sem risco de perda substancial de rendimento no resgate.
(c) O fundo aberto está representado pelo Bradesco FI RF Referenciado DI Premium que é um fundo de investimento de renda fixa
sob a gestão, administração e custódia do banco Bradesco S.A. O objetivo do fundo é obter uma rentabilidade que acompanhe a
variação da taxa CDI com alto grau de correlação (99,50% do CDI). O perfil de risco do fundo é baixo e não há prazo de carência
para resgate das quotas, que podem ser resgatas a qualquer momento com o emissor, sem risco de perda substancial de
rendimento no resgate.
(d) O fundo aberto está representado pelo Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI que é um fundo de investimento de
renda fixa sob gestão, administração e custódia do banco Santander S.A. O objetivo do fundo é obter uma rentabilidade que
acompanhe a variação da taxa CDI com alto grau de correlação (102,00% do CDI). O perfil de risco do fundo é baixo e não há
prazo de carência para resgate das quotas, que podem ser resgatadas a qualquer momento com o emissor, sem risco de perda
substancial de rendimento no resgate.
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6. Contas a receber
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
22.755
973
14.854
1.905
7.285
1.278
49.050

Clientes a receber
Prestação de serviços em eventos e hóspedes
Convênios "Tags"
Convênio e patrocínio
Cartões de débito e crédito
Contas a receber de franqueados

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
25.361
992
16.952
1.893
10.927
1.382
57.507

19.009
1.166
14.360
1.872
5.317
1.632
43.356

22.562
1.202
16.101
1.872
7.558
1.665
50.960

Em 31 de dezembro, a análise do vencimento de saldos de contas a receber é a seguinte:
Controladora

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Total

Saldo ainda não
vencido e sem
perda por redução
ao valor recuperável

49.050
43.356

33.962
32.691

Total

Saldo ainda não
vencido e sem
perda por redução
ao valor recuperável

57.507
50.960

41.527
38.771

Saldo vencido, mas sem perda por redução ao valor
recuperável
30 - 60
60 - 90
90 - 120
< 30 dias
dias
dias
dias
> 120 dias
928
1.040

8.174
1.724

1.760
1.417

1.544
243

2.682
6.241

Consolidado

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Saldo vencido, mas sem perda por redução ao valor
recuperável
30 - 60
60 - 90
90 - 120
< 30 dias
dias
dias
dias
> 120 dias
1.039
1.245

8.202
1.899

1.765
1.703

1.552
254

3.422
7.088

A Administração entende que os valores vencidos há mais de 90 dias serão recebidos, pois
existem negociações específicas para cada valor em aberto. Por este motivo, a Companhia não
constituiu provisão de perdas para estes valores. Renegociações devido a inadimplência já estão
em curso e gerando resultados positivos. Mensalistas já foram notificados e com planos de
pagamento pré-estabelecidos. Além disso, a Administração exerce cobrança ativa sobre eventos
esporádicos.
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7. Impostos e contribuições a recuperar
Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ
Contribuição social sobre lucro líquido - CSLL
INSS e FGTS
PIS e COFINS
Outros impostos a recuperar

7.011
5
180
9.843
32.683
376
50.098

5.742
253
11.508
30.446
3.475
51.424

7.243
719
442
10.602
38.115
939
58.060

26
6.313
405
12.450
34.486
3.800
57.480

Ativo circulante
Ativo não circulante

24.739
25.359
50.098

23.720
27.704
51.424

30.189
27.871
58.060

26.955
30.525
57.480

8. Cessão de direitos creditórios a receber
Em 23 de outubro de 2017 a Companhia firmou instrumento particular de cessão de direitos
creditórios com a Coesa Engenharia Ltda. pela cessão de precatórios no montante de R$55.171.
A Companhia se comprometeu a pagar a cedente o valor de R$20.000 a título de pagamento de
preço pela cessão dos precatórios após a verificação de todas as condições precedentes a
serem atendidas até 12 de dezembro de 2017, condições estas atendidas.
A Coesa Engenharia se obriga a realizar a recompra dos créditos cedidos por um preço
equivalente ao preço de cessão corrigido a IPCA + 12% a.a. ao término do décimo terceiro mês
após a data do pagamento, descontando-se eventuais valores efetivamente recebidos pela
Companhia.

9. Propriedade para investimento
Controladora e Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
15.147
(336)
14.811

Saldo inicial em 1º de janeiro
Depreciação
Saldo final em 31 de dezembro

15.484
(337)
15.147

O montante registrado como propriedade para investimento refere-se ao valor do custo de
aquisição de lojas, restaurantes e cinema em um empreendimento na cidade de São Paulo. Este
empreendimento foi adquirido em 28 de dezembro de 2011 em conjunto com o estacionamento
do local.
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9. Propriedade para investimento--Continuação
Em 31 de dezembro de 2017 o valor justo dessas propriedades para investimento é de R$46.094
(R$55.242 em 2016), segundo avaliação preparada por consultores externos.
Abaixo demonstramos o resumo das técnicas utilizadas de valorização:
Dados significativos
não observáveis

Técnicas de valorização
Mall:

Método de fluxo de caixa descontado

* Valor do aluguel estimado anual
* Reajuste
* Taxa de desconto perpetuidade
* Taxa de desconto

Média
R$8.849
Inflação
0,0%
12,24%

Os valores apurados com as receitas e gastos, registrados na rubrica de receitas é assim
composto:
Controladora e Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
Receita de aluguel derivada de propriedade para investimento
Gastos operacionais diretos (Incluindo reparos e manutenção) gerando
aluguel
Lucro decorrente das propriedades para investimento

6.284

6.153

(1.278)
5.006

(1.203)
4.950

Os alugueis futuros a receber decorrente da propriedade para investimento são:
31/12/2017
Pagamento mínimo de aluguéis:
Dentro de um ano
Após um ano, mas menos de cinco anos
Mais de cinco anos

7.157
32.604
64.785
104.546
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10. Investimentos
A composição dos investimentos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 está demonstrada a seguir:
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Investimentos:
Controladas
Coligadas
Adiantamento para investimentos:
Adiantamento para futuros
investimentos
Total ativo
Passivo a descoberto de controladas
e coligadas:
Controladas
Coligadas
Total passivo
Total investimentos

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

190.135
75

168.528
2.143

6.332

13.967

190.210

12.484
183.155

6.332

12.434
26.401

-

-

6.332

26.401

(373)
(373)
189.837

(42)
(42)
183.113

O passivo a descoberto de coligadas se justifica pelo fato de que a Companhia vai continuar a
prover todo suporte financeiro necessário para suas operações.
Movimentação dos investimentos
Controladora

Consolidado

Saldos em 31/12/2015:
Aumento de capital nas investidas
Equivalência patrimonial
Dividendos
Reclassificação para intangível
Outros
Saldos em 31/12/2016:

161.936
53.106
(25.750)
(2.173)
(4.006)
183.113

25.455
4.809
2.141
(1.982)
(4.006)
(16)
26.401

Equivalência patrimonial
Dividendos
Perda na aquisição de investimento
Aquisição de investimento
Aumento de capital nas investidas
Incorporações
Saldos em 31/12/2017:

(11.663)
(6.722)
1.959
24.654
(1.454)
189.837

1.210
(635)
(1.630)
(22.410)
3.397
6.333

Os percentuais de participações estão divulgados na nota explicativa 2.1.
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10. Investimentos--Continuação
Informação sobre controladas e da provisão para perdas em investimentos
Controladora

Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda.
Hora Park Sist. Estacionam ento Rotativo Ltda.
Riopark Estacionamentos Ltda.
Minas Park Estacionamentos Ltda.
Primeira Estacionamentos Ltda.
Saepart Soc. Adm Empreend. Part. Ltda.
OW Estacionam entos e Participações Ltda. (1)
Wellpark Estacionamentos e Serviços Ltda.
Omni Estacionamento do Nordeste Ltda.
WPA Park Participações S.A. (3)
Parking Tecnologia da Informação Ltda.
Hospital Marcelino Champagnat Ltda.
Loop Gestão de Patios S.A.

Informação das controladas e coligadas (01 /01 a 31/12/2017)
Total do
Total do
Total do
Receita
Resultado
ativo
passivo
patrimônio
liquida
do período
19.404
1.824
17.580
2.704
(4.712)
156.918
19.433
137.485
133.851
(2.478)
12.245
9.175
3.070
224
84
1.511
22
1.489
102
(155)
3.579
466
3.113
198
269
1.458
1.375
83
337
(332)
26.309
5.259
21.050
21.553
(3.181)
5.098
592
4.506
5.614
1.112
155
(2.593)
6.214
6.015
199
199
250
215
35
3.109
1.372
18.310
14.601
3.709
5.954
4.459

Passivo a descoberto de controladas
Azera Parking Ltda.

331

704

(373)

WPA Park Participações S.A. (3)
Consorcio Estacionamento Centro Civico
Consorcio Estacionamento Novo Centro

56
153

31
136

25
17

(5)
155
515
140

(332)
(2.593)
317
44

31/12/2017
Saldo de
Resultado de
investimento equivalência
17.580
(4.712)
136.210
(2.478)
3.070
84
1.489
(155)
3.113
269
83
(332)
21.050
(3.181)
4.506
1.112
(2.593)
199
199
35
1.372
2.800
(737)
190.135
(11.151)
(373)
(373)

(332)
(332)

75
75

(443)
229
34
(180)
(11.663)

(1) Empresa incorporada durante o exercício de 2016 pela Allpark.
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31/12/2016
Saldo de
Resultado de
investimento equivalência
7.965
81
132.903
(16.038)
7.680
1.534
1.769
(614)
2.844
639
414
(1)
(7.979)
11.559
(4.726)
3.394
488
1.223
168.528
(25.393)
(42)
(42)
2.413
2.413

(272)
(272)
(85)
(85)
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10. Investimentos--Continuação
Informação sobre controladas e da provisão para perdas em investimentos--Continuação
Consolidado
Total do
ativo
Consórcio CCN Centro de Convenções
Ltda. (2)
I-Park Soluções Inteligentes S.A.
WPA Park Participações S.A. (3)
Estacionamentos E.T.M. Curitiba S.A.
Consorcio Eneas De Carvalho Ltda.
Consorcio Trianon Park Ltda.
Consorcio Estacionamento Centro Civico
Consorcio Estacionamento Novo Centro

5.730
15.758
8.557
1.506
2.436
56
153

Informação das coligadas (01/01 a 31/12/2017)
Total do
Total do
Receita
passivo
patrimônio
liquida
157
1.260
1.605
407
1.815
31
136

5.573
14.498
6.952
1.099
621
25
17

2.784
800
155
5.593
10.550
2.736
515
140

Resultado do
período
792
4.519
(2.593)
2.134
6.925
1.421
317
44

31/12/2017
Saldo de
Resultado de
investimento
equivalência
2.830
3.401
5
23
74
6.333

396
(318)
(443)
854
388
71
229
34
1.210

(2)

Este investimento é classificado como empreendim entos controlados em conjunto (Joint Venture) sendo contabilizado utilizando o método da equivalência patrimonial, de acordo com o CPC 18.

(3)

Empresa incorporada durante o exercício de 2017 pela Allpark.

31/12/2016
Saldo de
Resultado de
investimento
equivalência

1.734
19.956
2.143
2.548
20
26.401

As joint ventures não apresentam passivos contingentes ou compromissos de capital em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
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927
(223)
(85)
1.000
443
78
2.141
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11. Imobilizado
Controladora

Custo:
Em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Depreciação:
Em 31 de dezembro de 2015
Despesas de depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Despesas de depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Valor residual líquido:
Em 31 de dezembro de 2016
Em 31 de dezembro de 2017

Benfeitorias
em
imóveis de
terceiros

Letreiros
e placas

52.502
7.550
(482)
59.570
4.658
64.228

5.828
291
(15)
6.104
257
(2)
6.359

7.024
1.879
(46)
8.857
645
(2)
9.500

6.959
745
(34)
7.670
664
(5)
8.329

17.323
538
(57)
17.804
1.230
(82)
18.952

249.398
19.341
(799)
267.940
17.239
(127)
285.052

(39.129)
(15.195)
45
(54.279)
(14.062)
36
(68.305)

(18.807)
(5.326)
63
(24.070)
(5.735)
(29.805)

(2.320)
(560)
4
(2.876)
(566)
2
(3.440)

(2.104)
(816)
5
(2.915)
(904)
2
(3.817)

(2.100)
(741)
4
(2.837)
(785)
5
(3.617)

(12.024)
(3.911)
19
(15.916)
(2.570)
82
(18.404)

(93.342)
(30.142)
140
(123.344)
(28.061)
127
(151.278)

26.662
20.085

35.500
34.423

3.228
2.919

5.942
5.683

4.833
4.712

1.888
548

144.596
133.774

Imóveis

1.310
1.310
1.310

85.428
256
85.684
2.300
87.984

73.024
8.082
(165)
80.941
7.485
(36)
88.390

(16.858)
(3.593)
(20.451)
(3.439)
(23.890)
65.233
64.094

1.310
1.310

Máquinas e
equipamento
s

Móveis e
utensilios

Terrenos
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Sistema
de segurança

Outros
imobilizados

Total
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11. Imobilizado--Continuação
Consolidado

Custo:
Em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Depreciação:
Em 31 de dezembro de 2015
Despesas de depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Despesas de depreciação
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Valor residual líquido:
Em 31 de dezembro de 2016
Em 31 de dezembro de 2017

Benfeitorias em
imóveis de
terceiros

Móveis e
utensilios

Letreiros
e placas

78.816
10.083
(549)
88.350
7.841
96.191

7.010
436
(15)
7.431
420
(2)
7.849

10.938
2.619
(48)
13.509
1.117
(2)
14.624

7.691
906
(34)
8.563
780
(5)
9.338

22.794
2.266
(1.123)
23.937
1.973
(105)
25.805

378.393
48.130
(1.997)
424.526
44.773
(150)
469.149

(44.078)
(24.807)
45
(68.840)
(25.526)
36
(94.330)

(30.476)
(9.222)
63
(39.635)
(11.061)
(50.696)

(2.989)
(568)
4
(3.553)
(657)
2
(4.208)

(3.109)
(1.195)
5
(4.299)
(1.398)
2
(5.695)

(2.372)
(818)
4
(3.186)
(880)
5
(4.061)

(13.348)
(4.244)
557
(17.035)
(3.399)
100
(20.334)

(128.049)
(44.594)
678
(171.965)
(46.536)
145
(218.356)

93.946
98.762

48.715
45.495

3.878
3.641

9.210
8.929

5.377
5.277

6.902
5.471

252.561
250.793

Terrenos

Imóveis

1.310
1.310
1.310

118.384
256
118.640
2.300
120.940

131.450
31.564
(228)
162.786
30.342
(36)
193.092

(31.677)
(3.740)
(35.417)
(3.615)
(39.032)
83.223
81.908

1.310
1.310

Máquinas e
equipamentos

Sistema
de segurança

Outros
imobilizados

Total

A Companhia não possui compromissos contratuais advindos de aquisição de ativos imobilizados.
A Companhia não identificou indicadores de não recuperação dos ativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
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12. Intangível--Continuação
Controladora

Custo:
Em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Amortização:
Em 31 de dezembro de 2015
Despesas de amortização
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Despesas de amortização
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Valor residual líquido:
Em 31 de dezembro de 2016
Em 31 de dezembro de 2017

Softwares

Fundo de
comércio

Contrato de
arrendamento

29.110
5.939
(104)
34.945
6.924
(34)
41.835

160.277
192.941
353.218
27.053
380.271

104.106
104.106
15
104.121

14.691
4.006
18.697
18.697

(12.164)
(5.977)
43
(18.098)
(6.252)
34
(24.316)

(17.011)
(13.745)
(30.756)
(36.735)
(67.491)

(26.841)
(12.664)
(39.505)
(12.416)
(51.921)

(1.154)
(50)
(1.204)
(1.176)
(2.380)

16.847
17.519

322.462
312.780

64.601
52.200

17.493
16.317
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Contrato de
Concessão

Ágio

Outros

Total

107.684
107.684
1.563
109.247

2.339
9
2.348
16
2.364

418.207
202.895
(104)
620.998
35.571
(34)
656.535

-

-

(57.170)
(32.436)
43
(89.563)
(56.579)
34
(146.108)

107.684
109.247

2.348
2.364

531.435
510.427
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12. Intangível--Continuação
Consolidado

Custo:
Em 31 de dezembro de 2015
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Amortização:
Em 31 de dezembro de 2015
Despesas de amortização
Baixas
Em 31 de dezembro de 2016
Despesas de amortização
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Valor residual líquido:
Em 31 de dezembro de 2016
Em 31 de dezembro de 2017

Softwares

Fundo de
comércio

Contrato de
arrendamento

Direito de
exploração
da
infraestrutura
concedida

33.520
7.472
(104)
40.888
11.091
(35)
51.944

202.018
203.576
405.594
30.677
436.271

104.106
104.106
15
104.121

135.377
135.377
135.377

27.606
4.006
31.612
31.612

(13.089)
(6.942)
43
(19.988)
(8.649)
34
(28.603)

(20.405)
(19.161)
(39.566)
(42.391)
(81.957)

(27.745)
(12.664)
(40.409)
(12.416)
(52.825)

(4.288)
(7.963)
(12.251)
(7.352)
(19.603)

(2.603)
(50)
(2.653)
(1.407)
(4.060)

20.900
23.341

366.028
354.314

63.697
51.296

123.126
115.774

28.959
27.552
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Contrato de
Concessão

Ágio

Outros

Total

116.781
116.781
2.166
118.947

2.752
9
2.761
502
3.263

622.160
215.063
(104)
837.118
44.451
(35)
881.535

-

(120)
(120)
(120)

(68.249)
(46.780)
43
(114.987)
(72.215)
34
(187.167)

116.781
118.947

2.642
3.144

722.132
694.367
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12. Intangível--Continuação
Teste de recuperação do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura e intangíveis com vida
útil indefinida
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio por expectativa de rentabilidade futura,
têm a recuperação do seu valor testada anualmente, independentemente de haver indicativos de
perda de valor. A Companhia realizou o teste de recuperação dos ágios com expectativa de
rentabilidade futura em 31 de dezembro de 2017 e 2016, para o qual não foi apresentado
nenhum indicativo de perda por redução do valor recuperável.
Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o
maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as
particularidades dos ativos da Companhia, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste
de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto quando especificamente indicado.
Este valor de uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado
das melhores estimativas da Companhia. Os fluxos de caixa, decorrentes do uso contínuo dos
ativos relacionados, são ajustados pelos riscos específicos e utilizam a taxa de desconto de
11,31% a.a.. Esta taxa deriva da taxa estruturada no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC
Nominal). As principais premissas são: avaliação econômico-financeira da Companhia, um
horizonte projetivo compreendendo entre os períodos de janeiro de 2018 a dezembro de 2028,
consideração do valor presente da perpetuidade do fluxo de caixa projetado para o último ano
com um crescimento constante nominal de 4,0% ao ano, correspondente à expectativa de
inflação de longo prazo, conforme projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil. O teste de
recuperação dos ativos intangíveis da Companhia não resultou na necessidade de
reconhecimento de perdas nos ativos intangíveis.

13. Empréstimos e financiamentos
Taxa de juros
Capital de giro
Capital de giro - Swap
Leasing a pagar
Debêntures (6ª emissão)
Debêntures (7ª emissão)
Comissões emissão das debêntures

4,50% a 18,86% a.a + CDI
100% CDI + 4,50% a.a.
19,56% a.a.
118% CDI a.a.
100% CDI + 2,40% a.a.

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total
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Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

16.322
83.279
251.974
(3.710)
347.866

29.003
27.627
13
139.440
260.626
(3.629)
453.080

48.964
4.586
36
83.279
251.974
(3.710)
385.129

61.078
52.006
130
139.440
260.626
(3.629)
509.651

342.644
5.222
347.866

105.856
347.224
453.080

342.903
42.226
385.129

135.991
373.660
509.651

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
A Companhia não capitalizou no ativo imobilizado custos de empréstimos durante os exercícios.
As debêntures emitidas possuem as seguintes características:
6ª emissão
Emissão:
Valor total:
Séries:
Classe e conversibilidade:
Garantia:
Data de emissão:
Data de vencimento
Cláusulas restritivas:

14.280
142.800
Única
Não conversíveis em ações da
Companhia
Sim (Imóvel hipotecado no valor de
R$43.000).
09/06/2014
09/06/2019
Sim

7ª emissão
26.000
260.000
Única
Não conversíveis em ações da
Companhia
Direitos creditórios cedidos
25/06/2015
25/06/2020
Sim

As debêntures estão condicionadas às seguintes cláusulas restritivas (“Covenants”):
(a) Dívida líquida/Ebitda ajustado igual ou inferior a 3;
(b) Dívida líquida/Patrimônio líquido igual ou inferior a 3; e
(c) Ebitda ajustado/Despesa financeira igual ou superior a 1.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia encontra-se adimplente com as condições
estipuladas (b) e (c).
Para a condição (a), o índice apurado pela Companhia superou o que estava previsto
contratualmente. Para esse índice especificamente, os debenturistas deliberaram e aprovaram,
em assembleia realizada em 21 de março de 2018, por unanimidade de votos, pela não
decretação de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures. Em virtude
de a assembleia ter sido realizada posterior a 31 de dezembro de 2017, a Companhia
reclassificou as Debêntures para o passivo circulante.
Os gastos com emissão das debêntures em 31 de dezembro de 2017 totalizam R$3.710, os
quais foram alocados como redutores dos saldos a liquidar das debêntures, e são apropriados
mensalmente no resultado, ao longo do fluxo do vencimento pró-rata dia, de acordo com a taxa
efetiva de juros.
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13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
A parcela não circulante em 31 de dezembro de 2017 possui os seguintes vencimentos:
Controladora
2019
2020
2021
2022
2023 a 2027

Consolidado

5.222
5.222

7.430
11.877
2.743
2.960
17.217
42.226

14. Derivativos
Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Zilren Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Derivativos "swap" de câmbio (a)
Derivativo - Opção de compra (b)

70.351
70.351

7.612
87.307
94.919

568
227
70.351
71.146

568
16.886
87.307
104.761

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

70.351
70.351

7.612
87.307
94.919

71.146
71.146

16.886
87.875
104.761

(a) Instrumentos derivativos para proteção do risco câmbio
A Companhia classifica os derivativos em financeiros que são derivativos do tipo “swap” contratados para proteger o risco cambial dos empréstimos
e financiamentos denominados em moeda estrangeria. A Companhia não aplica a contabilidade de hedge “Hedge Accounting”.
Controladora
Ponta ativa:
Posição comprado dolar
Ponta passiva:
Posição vendida no CDI

Consolidado
Ponta ativa:
Posição comprado dolar
Ponta passiva:
Posição vendida no CDI

Valor principal (Notional)
31/12/2017
31/12/2016

Valor da curva
31/12/2017
31/12/2016

Valor justo
31/12/2017
31/12/2016

Ganho/(Perda) MTM
31/12/2017
31/12/2016

-

32.636

-

36.220

-

28.608

-

(7.612)

-

32.636
-

-

27.627
8.593

-

27.627
981

-

(7.612)

Valor principal (Notional)
31/12/2017
31/12/2016

Valor da curva
31/12/2017
31/12/2016

Valor justo
31/12/2017
31/12/2016

Ganho/(Perda) MTM
31/12/2017
31/12/2016

4.477

62.636

5.089

71.414

4.862

54.528

(227)

(16.886)

4.477
-

62.636
-

4.586
503

52.006
19.408

4.586
276

52.006
2.522

(227)

(16.886)

As operações de swap financeiros consistem na troca da variação cambial por uma correção relacionada a um percentual da variação do Certificado
de Depósito Interbancário - CDI.
Para os instrumentos financeiros derivativos mantidos por sua controlada em 31 de dezembro de 2017, devido ao fato dos contratos serem
efetuados diretamente com instituições financeiras e não por meio da BM&FBovespa, não há depositos como garantia das referidas operações.
(b) Derivativo - Opção de compra
Com base no acordo de investimento realizado em 16 de setembro de 2016, o investidor possui a opção de resgate antecipado até a data de seu
vencimento em 31 de março de 2019. A Companhia utilizou o modelo de Black, Scholes e Merton para o cálculo de estimativa do valor justo da
opção de venda detida pelo investidor.
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15. Passivos financeiros conversível em ações
Controladora e Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
Passivo financeiro conversível em ações
Comissões emissão passivo financeiro
Passivo não circulante

480.452
(7.567)
472.885

413.835
(10.180)
403.655

Em 16 de setembro de 2016, a Companhia assinou um acordo de investimento com a Equity
International (“EI”), por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em Participações do qual
foi acordada a realização de um investimento na Companhia mediante a criação e subscrição de
5.254.170 ações preferenciais resgatáveis, no valor de R$400.000 (“investimento Inicial”), todas
nominativas e sem valor nominal.
Em 23 de dezembro de 2016, por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em
Participações foi realizado o segundo investimento na Companhia mediante a criação e
subscrição de 1.313.542 ações preferenciais resgatáveis, no valor de R$100.000, todas
nominativas e sem valor nominal.
As ações preferenciais serão automaticamente convertidas em ações ordinárias após o período
de rendimento fixo que se finda em 31 de março de 2019. Este período de rendimento está
baseado na variação mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
acrescida de margem percentual mensal calculada com base em 4% a.a., a partir da data da
assinatura do acordo de investimento até 31 de março de 2019.
Baseado nas IAS32 e IAS39, o acordo de investimento é classificado como um passivo financeiro
conversível em ações ordinárias (“opção”) com derivativo embutido (vide nota 14).
Em 31 de dezembro de 2017 o valor justo do investimento (“opção”) é de R$105.093, segundo
avaliação preparada por especialistas contratados pela Companhia. Este valor é estimado
baseado na projeção na variação mensal do IPCA, acrescida de margem percentual mensal de
4% descontado a valor presente pela taxa 12,12% a.a.
Os gastos com emissão em 31 de dezembro de 2017 totalizam R$7.567, os quais foram
alocados como redutores dos saldos a liquidar do investimento a valor justo, e são apropriados
mensalmente no resultado, ao longo do fluxo do vencimento pró-rata dia, de acordo com a taxa
efetiva de juros.
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16. Obrigações com o poder concedente
Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
Parcelas fixas (a)

94.936
94.936

108.791
108.791

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

10.393
84.543
94.936

11.175
97.616
108.791

(a) De acordo com o contrato de concessão da controlada E.W.S. Estacionamentos Salvador S.A., o pagamento do ônus fixo é
subdividido em 240 parcelas fixas, mensais e consecutivas, com vencimento a partir do mês de início da operação do
estacionamento, reajustáveis anualmente pelo INPC. Em 31 de dezembro de 2017, restam 190 parcelas a vencer.
Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, foi introduzido o conceito de ajuste a valor
presente para as obrigações das obrigações com o poder concedente considerando uma taxa de desconto de 14,13% ao ano.
Similar à taxa de juros atribuído às operações de empréstimos captada pelo Companhia.

Os vencimentos das parcelas não circulantes têm a seguinte distribuição por ano:
31/12/2017
9.506
8.694
7.950
7.269
51.123
84.543

2019
2020
2021
2022
2023 a 2033

A movimentação está demonstrada a seguir:

Saldo inicial:
Adição
Variação monetária sobre as obrigações com o poder concedente
Pagamento principal e atualização
Saldo final:
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31/12/2017

31/12/2016

108.791

117.772
8.859
(17.840)
108.791

5.373
(19.228)
94.936
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17. Contas a pagar por aquisição de investimentos
Indexador
Contraprestação com sócios

IPCA

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

15.605

37.534

15.605

37.534

15.605

37.534

15.605

37.534

12.389
3.216
15.605

26.216
11.318
37.534

12.389
3.216
15.605

26.216
11.318
37.534

Referem-se às obrigações por aquisição de investimentos. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016 essas obrigações tiveram atualização conforme seus indicadores
contratuais (IPCA) no montante de R$832 (R$4.220 - 2016), os quais foram apropriados no
resultado do exercício na conta de despesas financeiras. Durante o exercício de 2017 a
Companhia reverteu o montante de R$10.782 pelo fato dos vendedores não terem atingido as
metas contratuais.

18. Obrigações trabalhistas
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
INSS e FGTS a recolher
Provisões trabalhistas

5.590
16.598
22.188

4.859
18.019
22.878

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
6.566
20.168
26.734

5.804
23.098
28.902

19. Obrigações tributárias
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
COFINS
PIS
ISS
IRRF, IRPJ e CS
Outras obrigações

3.730
808
3.607
896
110
9.151
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3.422
734
644
1.182
188
6.170

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
4.414
956
4.560
1.736
117
11.783

4.067
876
1.517
2.062
360
8.882
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20. Partes relacionadas
20.1. Ativo
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Riopark Estacionamentos e Garangens Ltda.
Capital Parking Estacionamentos Ltda.
Saepart Soc. de Adm. Emp. e Part. Ltda.
Hora Park Sistema Estacionamentos Rotativos
Ltda.
Azera Parking Ltda.
Hosp Marcelino Champagnat Ltda.
Wellpark Estacionamento e servicos Ltda.
Consórcio Estacionamento Novo Centro
Shopping Granja Vianna Ltda.
Shopping da Ilha Ltda.
Shopping Leblon Ltda.
Shopping SCP Mogi Ltda.
Shopping SCP Recreio Ltda.
Shopping SCP Mooca Plaza.
Adiantamento a sócios
Outros

88
272
651

57
169
525

-

-

1.355
700
55
8
134
261
423
345
639
1.090
798
5.108
2.687
14.614

1.370
700
1.487
744
511
805
5.856
3.957
16.181

261
423
345
639
1.090
798
14.596
3.620
21.772

1.487
744
511
805
15.420
4.010
22.977

Controladora
31/12/2017
31/12/2016
15.013
2.180
230
17.423

E.W.S. Estacionamentos Salvador S.A.
WPR Empreendimento Imobiliario Ltda.
WPA Park Participações S.A.
Loop Gestao de Patios S.A.
Outros
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Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

13.340
1.119
1.234
10
15.703

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
958
958

1.119
1.234
10
2.363
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20. Partes relacionadas--Continuação
20.2. Passivo
Controladora
Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Passivo circulante:
Riopark Estacionamentos e Garangens Ltda.
Saepart Soc. de Adm. Emp. e Part. Ltda.
Hora Park Sistema Estacionamentos Rotativos Ltda.
Wellpark Estacionamento e servicos Ltda.
Minas Park Aparecida Estacionamentos Ltda.
Consórcio Shopping Tamboré Ltda.
Consórcio Estacionamento Shopping ABC Ltda.
Shopping SCP Capim Dourado Ltda.
Shopping Catuai Maringa Ltda.
Shopping Catuai Londrina Ltda.
Shopping Estação BH Ltda.
Shopping Estação Curitiba Ltda.
Shopping SCP Vila da Serra Ltda.
Shopping SBC Plaza Ltda.
Outros

3
22
54
184
838
401
972
106
153
87
168
205
512
3.705

1
76
8
1.804
1.258
57
168
757
727
4.856

401
972
97
106
153
87
168
205
437
2.626

1.804
1.258
57
168
757
899
4.943

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Passivo não circulante:
Riopark Estacionamentos e Garagens Ltda.
Outros

-

5.631
5.631

728
728

-

As operações entre as empresas referentes às contas a receber e às contas a pagar são
efetuadas em condições pactuadas entre as partes e compreendem operações para
cobertura de fluxo de caixa diário das empresas.
A Companhia não possui operação de compra e venda de serviços entre as empresas.
A seguir demonstramos os saldos das transações do fundo em 31 de dezembro de 2017 e
2016, e os efeitos no resultado dos exercícios:
Controladora e Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Receitas
31/12/2017
31/12/2016

Fundo de investimento aberto (i)

85.185

103.885

18.743

12.364

Total

85.185

103.885

18.743

12.364
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20. Partes relacionadas--Continuação
20.2. Passivo--Continuação
Representados por aplicações financeiras em fundo de investimento com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo, para investimento ou outros fins. Durante
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foram reconhecidas
nenhuma perda relacionada à expectativa de realização desses investimentos. Não existem
quaisquer compromissos quanto a prazos, condições especiais e valores a serem mantidos
nesses fundos.
(i)

O fundo aberto está representado pelo PAC Corp I FIQ que é um fundo de
investimento de renda fixa sob a gestão, administração e custódia do Banco BTG
Pactual S.A. conforme divulgado na Nota 5.

A taxa de administração do fundo de investimento PAC Corp I FIQ é equivalente a uma
percentagem anual de 0,30% sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, podendo ser
acrescida da taxa de administração dos fundos de investimentos em que o fundo invista
inclusive de outros fundos de investimento em quotas de fundo de investimento, atingindo
no máximo a percentagem anual de 1%. Para o exercício findo em 31 de dezembro de
2017 e 2016, a despesa com essa taxa de administração foi de R$36 e R$25,
respectivamente.
Assim como as outras transações com partes relacionadas, nossas operações com o fundo
PAC Corp I FIQ, foi efetuada em condições pactuadas entre as partes.
Em 26 de setembro de 2016 a Companhia realizou o pagamento de R$8.855 para o Banco
BTG Pactual S.A. a título de honorários referente a operação realizada com o fundo
Riverside Fundo de Investimento em Participações.
Transações com pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração compreende o presidente e diretores.
A Companhia não tem a prática de conceder benefícios pós-emprego, de rescisão de
contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo. Não houve pagamentos ou
outorgas relativos a remuneração baseadas em ação.
A remuneração paga ao pessoal-chave da Administração foi de R$6.302 no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 (R$12.131 em 2016), e são considerados
benefícios de curto prazo.
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21. Provisão para demandas judiciais
A Companhia registrou provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da
administração, para contingências tributárias, trabalhistas e cíveis para as quais é provável que
uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A avaliação
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Companhia e suas
controladas revisaram suas estimativas e consideram as provisões existentes suficientes para
cobrir eventuais perdas relacionadas a estes processos.
A seguir segue o demonstrativo das provisões em aberto em 31 de dezembro de 2017 e 2016:
Controladora

Saldo em 1º de janeiro de 2016:
Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2016:

Tributária
2.179
(2.004)
175

Trabalhistas
5.253
(1.266)
3.987

Cível
5.825
(4.787)
1.038

Total
13.257
(8.057)
5.200

Tributária
3.476
(2.519)
957

Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2017:

175

3.987

1.038

5.200

493
(1.156)
294

Consolidado
Trabalhista
s
Cível
6.478
8.145
2.392
(1.842)
4.636
10.537
4.636

191
10.728

Total
18.099
2.392
(4.361)
16.130
684
(1.156)
15.658

Encontram-se também em andamento ações indenizatórias de natureza tributária, cível e
trabalhista movidas contra a Companhia e suas controladas, que, de acordo com a avaliação dos
assessores jurídicos da Companhia e de suas controladas, deverão ser julgadas improcedentes.
Destas ações, aproximadamente R$38.783 (R$38.478 em 2016) referem-se a contingências de
natureza trabalhista R$3.412, tributária R$9.715 e cíveis R$25.656 cujo desfecho é considerável
possível, tornando desnecessária uma provisão.
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21. Provisão para demandas judiciais--Continuação
Depósitos recursais e judiciais
A Companhia está contestando o pagamento de certos impostos, contribuições e obrigações
trabalhistas e efetuou depósitos para recursos (vinculados), de montantes equivalentes
pendentes das decisões legais finais.

Saldo em 1º de janeiro de 2016:
Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2016:
Adições
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2017:

Tributária
1.003
221
1.224
116
(318)
1.022

Controladora
Trabalhistas
Cível
831
2.578
350
(1.781)
1.181
797
598
375
(38)
(367)
1.741
805

Total
4.412
571
(1.781)
3.202
1.089
(723)
3.568

Tributária
1.003
221
1.224
116
(318)
1.022

Consolidado
Trabalhistas
Cível
896
4.454
611
(2.183)
1.507
2.271
1.062
588
(38)
(367)
2.531
2.492

Total
6.353
832
(2.183)
5.002
1.766
(723)
6.045

22. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela
alíquota fiscal nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016:
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro
( - ) Resultado de equivalência patrimonial
Base para imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal
nominal - 34%
Diferenças permanentes:
Efeito das SCP's e consórcios já tributados
IR e CS de controldas tributadas pelo lucro presumido
Fair value derivativos
Despesas indedutíveis
Diferenças temporárias:
Provisões temporárias
IR diferido não constituido sobre prejuízo fiscal e base
negativa

Corrente
Diferido

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

(35.239)
11.908
(23.331)

(63.675)
25.750
(37.925)

(31.524)
(1.210)
(32.734)

(59.073)
(2.141)
(61.214)

7.933

12.895

11.130

20.813

659
5.765
(3.649)

1.097
1.478
(2.221)

520
930
5.765
(3.759)

6.376

2.361

8.302

(11.042)
6.042

(21.561)
(5.952)

(21.483)
1.405

(32.352)
(9.508)

(5.952)
(5.952)

(2.908)
4.313
1.405

(3.789)
(5.719)
(9.508)

6.042
6.042
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22. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos--Continuação
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 referemse:
Balanço patrimonial
Controladora
Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Ativo:
Diferença sobre o ágio fiscal x contábil
Benefício fiscal sobre incorporação
Benefício fiscal sobre prejuízo fiscal
Diferenças temporárias:
Provisão para bônus
Provisões trabalhistas, cíveis e
tributárias
Outras provisões
Passivo:
Utilização do benefício fiscal
Ativos intangíveis identificados no PPA

Resultado
Controladora
Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

7.726
35.371
51.642

7.985
41.244
39.294

13.653
35.785
56.948

11.327
41.762
39.294

574

-

574

-

574

-

574

-

1.768
101

-

1.768
101

-

1.768
101

-

1.768
101

-

(19.946)
(18.685)
58.551

(18.420)
(17.597)
52.506

(19.946)
(22.691)
66.192

(18.420)
(20.981)
52.982

(259)
(5.873)
12.348

(1.526)
(1.091)
6.042

(2.035)
(3.543)
-

(1.732)
1.358
(5.952)

2.326
(5.977)
8.757

(1.526)
(1.710)
4.313

(2.035)
(3.646)
-

(1.732)
1.694
(5.719)

A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros,
determinada em estudo técnico realizado por consultoria independente e aprovado pela
Administração, reconheceu em 2017 o total de R$12.348 dos créditos tributários sobre prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social.
A Companhia e suas controladas possuem saldo de prejuízos fiscais e bases negativas não
reconhecidos que totalizam R$262.161 (R$180.690 em 2016), cujos créditos fiscais diferidos
serão constituídos à medida que a Companhia gere resultados futuros.

23. Patrimônio líquido
Segundo estabelecido no Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital
social até o limite de R$300.000 de ações ordinárias, sendo o conselho de administração o órgão
competente para deliberar sobre o aumento e a consequente emissão de novas ações, dentro do
limite do capital autorizado.
Em 1 de março de 2016, foi aprovado em reunião de conselho de administração o aumento de
capital social da Companhia mediante a emissão de 56.977 novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, a um preço total de emissão de R$1.170.
Em 16 de setembro de 2016, foi aprovado em assembleia geral extraordinária o aumento de
capital social da Companhia mediante a emissão de 5.254.170 novas ações preferenciais
resgatáveis nominativas e sem valor nominal, a um preço total de emissão de R$400.000. Para
fins contábeis, essa transação foi considerada como um passivo financeiro. Vide nota 15.
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23. Patrimônio líquido--Continuação
Em 23 de dezembro de 2016, foi aprovado em assembleia geral extraordinária o aumento de
capital social da Companhia mediante a emissão de 1.313.542 novas ações preferenciais
resgatáveis nominativas e sem valor nominal, a um prelo total de emissão de R$100.000. Para
fins contábeis, essa transação foi considerada como um passivo financeiro. Vide nota 15.
Em 30 de dezembro de 2016 como parte de reestruturação societária, foi aprovado os termos e
condições para o processo de incorporação reversa da Newpark II Participações S.A. e TSEMF
IV (Brasil) Participações Ltda., incorporando benefício fiscal no montante de R$23.312.
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social, totalmente subscrito e integralizado de R$162.153,
está representado por 15.640.472 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
Plano de remuneração baseado em ações
Em 31 de agosto de 2011 foi aprovado o Plano de Opção de Compra de Ações (o “Plano”) da
Companhia pelo seu Conselho de Administração, o qual será oferecido ao presidente, diretores e
empregados da Companhia (“Beneficiários”).
Os principais aspectos do plano estão apresentados a seguir:
(i)

Caberá ao Diretor Presidente a indicação e ao Conselho de Administração aprovação dos
Beneficiários que farão jus à outorga das opções.

(ii) A quantidade máxima de ações objeto de cada opção será definida pelo Conselho de
Administração da Companhia.
(iii) A opção de compra de Ações outorgada a cada um dos Beneficiários será dividida em 2
lotes, cada lote com Ações correspondentes a 50% (cinquenta por cento) das Ações a que
cada Beneficiário tem direto a subscrever ou adquirir, sendo que (i) um dos lotes será
dividido em 3 lotes menores com Ações correspondentes a 16,67% das Ações que o
Beneficiário tem direto a subscrever ou adquirir, os quais estarão sujeitos ao cumprimento
das metas da Companhia que serão estabelecidas pelo Conselho de Administração para o
período correspondente a cada um dos lotes ("Metas") (cada lote, um "Lote Anual Metas"),
sendo que cada Lote Anual Metas poderá ser exercido caso as Metas a serem estabelecidas
pelo Conselho de Administração da Companhia sejam cumpridas pela Companhia. O outro
lote não estará sujeito a Metas, e será dividido em 5 lotes menores com Ações
correspondentes a 10% das Ações que o Beneficiário tem direto a subscrever ou adquirir
(cada lote, um "Lote Anual Sem Metas"), sendo que o primeiro Lote Anual Sem Metas
poderá ser exercido a partir e 31 de dezembro de 2011, e cada um dos demais Lotes Anuais
Sem Metas somente poderá ser exercido após decorridos 12 meses contados a partir da
data de início de exercício do Lote Anual Sem Metas imediatamente anterior.
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23. Patrimônio líquido--Continuação
Plano de remuneração baseado em ações--Continuação
Até o encerramento do exercício de 2017 não ocorreram outorgas.
Dividendos
O estatuto social da Companhia determina que os acionistas têm direito à um dividendo anual
não cumulativo em montante correspondente a 25% do lucro líquido do exercício calculado nos
termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

24. Receita líquida dos serviços prestados
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Receita:
Exploração de estacionamentos
Prestação de serviços de administração
Exploração de zona azul
Aluguel de espaços
Receita como agente
Receitas com prestação de serviços de eventos
Receita de Remarketing
Outras receitas com prestação de serviços
Deduções:
PIS - 0,65% e 1,65%
COFINS - 3,00% e 7,65%
ISS - 2% a 5%
Outras deduções
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Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

814.590
28.580
7.362
2.294
9.219
8.577

717.073
27.311
6.762
3.702
7.886
9.430

983.965
29.632
55.638
7.581
2.341
10.218
6.669
9.514

890.970
29.797
47.923
7.426
3.952
8.600
10.501

(14.324)
(65.972)
(41.529)
(712)
748.085

(12.683)
(58.406)
(36.617)
664.459

(17.987)
(82.832)
(51.557)
(988)
952.194

(16.126)
(74.340)
(46.817)
(5)
861.881
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25. Despesas por natureza
Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Folha de pagamento e encargos
Alugueis
Serviços de pessoas físicas e jurídicas
Gerais
Utilidades
Manutenção
Seguros
Depreciação
Outros custos e despesas
Total

(241.966)
(303.375)
(22.920)
(24.527)
(10.435)
(8.374)
(6.175)
(28.061)
(6.387)
(652.220)

(233.845)
(282.976)
(22.652)
(22.070)
(9.004)
(5.026)
(6.499)
(30.142)
(5.246)
(617.460)

(290.808)
(390.937)
(35.659)
(40.032)
(14.209)
(11.412)
(7.321)
(46.536)
(8.133)
(843.117)

(290.101)
(365.935)
(33.986)
(29.142)
(12.867)
(7.630)
(7.536)
(44.594)
(7.220)
(799.011)

Custos dos serviços prestados
Despesas administrativas
Total

(590.510)
(61.710)
(652.220)

(560.443)
(57.017)
(617.460)

(769.094)
(74.023)
(843.117)

(727.023)
(71.988)
(799.011)

26. Resultado financeiro
Receitas financeiras
Controladora
31/12/2017
31/12/2016
Juros sobre aplicações financeiras
Descontos obtidos
Juros ativos
Variação monetária
Variação cambial
Opção de venda
Juros sobre mútuos

26.259
62
1.097
273
1.656
20.819
2.135
52.301

16.679
51
669
439
7.394
8.926
3.364
37.522

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
27.056
282
1.238
539
1.263
20.819
2.135
53.332

17.192
281
756
525
16.125
8.926
3.333
47.138

Despesas financeiras
Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

Juros
IOF
Ajuste a valor justo
Fiança bancária

(112.390)
(12)
(5.386)
-

(77.108)
(514)
(14.577)
-

(123.409)
(104)
(6.455)
(24)

(87.032)
(643)
(32.721)
(1.850)

Comissões
Variação cambial
Tarifas bancárias
Outras despesas financeiras

(8.319)
(824)
(822)
(127.752)

(3.140)
(3.236)
(728)
(664)
(99.967)

(8.652)
3.885
(1.260)
(136.020)

(3.477)
(6.346)
(1.005)
(1.203)
(134.277)
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27. Resultado por ação
27.1. Básico
O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas
da Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias durante o exercício.
Básico:
Prejuízo atribuível a detentores de ações ordinárias da controladora
Número de ações ordinárias
Prejuízo por ação - básico

31/12/2017

31/12/2016

(29.197)
15.640.472
(1,8668)

(69.627)
15.627.787
(4,4553)

27.2. Diluído
O prejuízo por ação diluído é calculado ajustando-se à média ponderada da quantidade de
ações ordinárias em circulação supondo a conversão de todas as ações preferencias que
provocariam diluição.
Diluído:
Prejuízo atribuível a detentores de ações ordinárias da controladora
Número de ações
Prejuízo por ação - diluído

31/12/2017

31/12/2016

(29.197)
22.208.184
(1,3147)

(69.627)
22.195.499
(3,1370)

28. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro
Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro de 2017 e 2016
são principalmente, os seguintes:
Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são compostos basicamente por operações em CDB, as quais
são atualizadas por percentuais da variação do CDI.
Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos estão sujeitos às taxas descritas na Nota 13.
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28. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Debêntures
As debêntures estão sujeitas a variação da CDI, acrescidas de um percentual médio de 2,4% ao
ano, conforme exposto na Nota 13.
Derivativos
Os derivativos estão sujeitos às taxas descritas na Nota 14.
Passivos financeiro conversível em ações
O passivo financeiro conversível em ações está sujeito a taxa descrita na Nota 15.
Contas a pagar por aquisição de investimentos
As contas a pagar por aquisição de investimentos estão indexadas ao IPCA, sendo atualizadas
no decorrer do exercício, conforme exposto na Nota 17.
Risco de mercado
i)

Risco de crédito
A operação básica da Companhia é a prestação de serviços que são liquidadas em dinheiro
ou por meio dos principais cartões de crédito e débitos existentes no mercado. A Companhia
considera que o risco de crédito é baixo.

ii)

Risco de taxa de câmbio e de juros
As obrigações sujeitas a taxas de juros variáveis deixam a Companhia exposta ao risco de
mudança nas taxas de juros de mercado. Essas obrigações são basicamente empréstimos e
financiamentos, e debêntures e passivo financeiro conversível em ações com base no CDI e
IPCA, conforme abaixo demonstrado:
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28. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Risco de mercado--Continuação
ii)

Risco de taxa de câmbio e de juros--Continuação
Nota Indexador
Ativos financeiros:
Certificado de Depósito
Bancário
Fundo de investimento aberto
Passivos financeiros:
Capital de giro
Capital de giro - Swap
Leasing
Debêntures
Derivativos
Passivo financeiro conversível
em ações
Contas a pagar por aquisição
de investimento

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

5
5

CDI
CDI

10.449
142.045
152.494

100.234
233.900
334.134

36.929
142.045
178.974

145.640
233.900
379.540

13
13
13
13
14

CDI
Dólar (i)
CDI
CDI
CDI

16.322
331.543
70.351

29.003
27.627
13
396.437
94.919

48.964
4.586
36
331.543
71.146

61.078
52.006
130
396.437
104.761

15

IPCA

472.885

403.655

472.885

403.655

17

IPCA

15.605
906.706

37.534
989.188

15.605
944.765

37.534
1.055.601

(i) Apesar do empréstimo ser denominado em US$, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI. Vide
nota 13.

Risco de liquidez
A Administração da Companhia continuamente as necessidades de liquidez da Companhia para
assegurar que se tenha caixa suficiente para atender as necessidades operacionais.
Devido a dinâmica dos negócios da Companhia e suas controladas, o objetivo da
Tesouraria é manter o saldo entre a continuidade dos recursos e a flexibilidade através de
Capital de Giro.
Além disso, a tesouraria monitora o nível de liquidez consolidado, considerando o fluxo de caixa
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas.
O quadro abaixo resume o perfil do vencimento dos principais passivos financeiros consolidados
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 com base nos pagamentos contratuais não descontados.
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28. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Risco de liquidez--Continuação

Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e financiamentos e debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de
investimentos
Derivativos
Passivo financeiro conversível em ações

Em 31 de dezembro de 2016
Empréstimos e financiamentos e debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Derivativos
Passivo financeiro conversível em ações

1 a 12
meses
342.644
40.431
12.389
395.464
1 a 12
meses
105.856
101.361
26.216
7.612
241.045

Controladora
1a5
> de 5
anos
anos
5.222
507
3.216
70.351
472.885
552.181

-

Controladora
1a5
> de 5
anos
anos
347.224
11.318
87.307
403.655
849.504
-

Consolidado
1a5
> de 5
anos
anos
42.226
650
-

Total
347.866
40.938

1 a 12
meses
342.903
51.227

15.605
70.351
472.885
947.645

12.389
406.519

3.216
71.146
472.885
590.123

Total
453.080
101.361
37.534
94.919
403.655
1.090.549

1 a 12
meses
135.991
113.049
26.216
16.886
292.142

Consolidado
1a5
> de 5
anos
anos
373.660
145
11.318
87.875
403.655
876.653
-

-

Total
385.129
51.877
15.605
71.146
472.885
996.642

Total
509.651
113.194
37.534
104.761
403.655
1.168.795

Gestão de capital
O objetivo da Companhia em relação a gestão de capital é a manutenção da capacidade de
investimento, permitindo viabilizar seu processo de crescimento e oferecer retorno aos seus
investidores.
Dessa forma, o índice de alavancagem financeira é o resultado da divisão da dívida líquida pelo
patrimônio líquido. A dívida líquida resulta na somatória dos financiamentos subtraído do total de
caixa e equivalentes de caixa.
Demonstramos abaixo os índices, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

Empréstimos e financiamentos
Leasing
Debêntures
Passivo financeiro conversível em ações
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida liquida
Patrimônio líquido
Patrimônio líquido e dívida liquida
Índice de alavancagem financeira

Nota
13
13
13
15
5
23

Controladora
31/12/2017
31/12/2016
16.322
56.630
13
331.543
396.438
472.885
403.655
(161.943)
(343.678)
658.807
513.058
251.457
280.653
910.265
793.711
72%
65%
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Consolidado
31/12/2017
31/12/2016
53.550
113.084
36
130
331.543
396.438
472.885
403.655
(198.065)
(396.326)
659.949
516.981
258.098
283.913
918.048
800.894
72%
65%
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28. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
A análise de sensibilidade para cada tipo de mercado considerado relevante pela Administração
está apresentada na tabela abaixo.
Para o cenário provável segundo avaliação efetuada pela Administração foi considerado um
horizonte de um ano. Adicionalmente dois outros cenários (A) e (B) são demonstrados. A
Companhia assume um aumento de 25% (cenário A) e de 50% (cenário B - cenário de situação
extrema) na projeção de mercado para a taxa do CDI e IPCA do cenário provável.
Controladora
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Passivo financeiro conversível em ações

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de Investimento

Nota

Indexador

13
13
17
15

CDI
CDI
IPCA
IPCA

5
5

CDI
CDI

Exposição líquida total
Perda

Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos - swap
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos
Passivo financeiro conversível em ações

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de Investimento

Nota

Indexador

13
13
13
17
15

CDI
Dólar (i)
CDI
IPCA
IPCA

5
5

CDI
CDI

Exposição líquida total
Perda
(i)

31/12/2017

Provável

Projeções de mercado
Cenário A
Cenário B

16.322
331.543
15.605
472.885

17.364
352.696
16.198
490.855

17.624
357.984
16.346
495.347

17.884
363.272
16.495
499.840

836.356

877.113

887.302

897.491

10.449
142.045
152.494

11.116
151.107
162.223

11.282
153.373
164.655

11.449
155.639
167.088

683.862

714.890
(31.028)

722.647
(38.785)

730.403
(46.541)

31/12/2017

Provável

Projeções de mercado
Cenário A
Cenário B

49.000
4.586
331.543
15.605
472.885

52.126
4.879
352.696
16.198
490.855

52.908
4.952
357.984
16.346
495.347

53.689
5.025
363.272
16.495
499.840

873.620

916.754

927.537

938.321

36.929
142.045
178.974

39.285
151.107
190.393

39.874
153.373
193.247

40.463
155.639
196.102

694.646

726.361
(31.715)

734.290
(39.644)

742.219
(47.573)

Apesar do empréstimo ser denominado em US$, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI. Vide Nota 13.
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28. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro-Continuação
Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros--Continuação
O efeito líquido total dos cenários acima mencionados é basicamente devido à exposição da
Companhia ao CDI e IPCA.
No cenário provável a Companhia terá uma perda de R$31.028 (controladora) e R$31.715
(consolidado). A perda líquida no cenário (A) é de R$38.784 (controladora) e R$39.644
(consolidado) e no cenário (B) é de R$46.542 (controladora) e R$47.573 (consolidado)
comparando com os saldos de 31 de dezembro de 2017. As taxas de CDI utilizadas nos cenários
Provável, (A) e (B) foram, respectivamente 6,38%, 7,98% e 9,57% a.a. As taxas de IPCA
utilizadas nos cenários Provável, (A) e (B), respectivamente 3,80%, 4,75% e 5,70%. A projeção
da taxa CDI e IPCA foram extraídas do site do Tesouro Nacional do Brasil.

29. Valor justo
A seguir uma comparação por classe do valor contábil e do valor justo dos instrumentos
financeiros da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras.

Nota
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Total
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de
investimentos
Derivativos
Passivos financeiros conversíveis
em ações
Total

Controladora
Valor contábil
31/12/2017 31/12/2016

Valor justo
31/12/2017 31/12/2016

Consolidado
Valor contábil
31/12/2017 31/12/2016

Valor justo
31/12/2017 31/12/2016

5
6

161.943
49.050
210.993

343.678
43.356
387.034

161.943
49.050
210.993

343.678
43.356
387.034

198.065
57.507
255.572

396.326
50.960
447.286

198.065
57.507
255.572

396.326
50.960
447.286

13

347.866
40.938

453.081
101.361

347.866
40.938

453.081
101.361

385.129
51.878

509.652
113.194

385.129
51.878

509.652
113.194

17
14

15.605
70.351

35.148
94.919

15.605
70.351

35.148
94.919

15.605
71.146

35.148
104.761

15.605
71.146

35.148
104.761

15

472.885
947.646

403.655
1.088.164

472.885
947.645

403.655
1.088.164

472.885
996.643

403.655
1.166.410

472.885
996.643

403.655
1.166.410

O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia
ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda
ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor
justo.
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29. Valor justo--Continuação
 Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, fornecedores e contas a pagar por
aquisição de investimentos se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte
devido ao vencimento destes instrumentos.
 Empréstimos e financiamentos são avaliados pela Companhia com base em parâmetros tais
como taxas de juros e fatores de riscos específicos.
Hierarquia de valor justo
A Companhia usa as hierarquias divulgadas na nota 2.5 para determinar e divulgar o valor justo
de instrumentos financeiros
Controladora
Ativos e passivos financeiros:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Empréstimos e financiamentos e debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de investimento
Derivativos
Passivo financeiro conversível em ações
Total
Consolidado
Ativos e passivos financeiros:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Empréstimos e financiamentos e debêntures
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de investimento
Derivativos
Passivo financeiro conversível em ações
Total

Total
161.943
49.050
347.866
40.938
15.605
70.351
472.885
1.158.638
Total
198.065
57.507
385.129
51.878
15.605
71.146
472.885
1.252.215

Nível 1

Nível 2

-

161.943
49.050
347.866
40.938
15.605
70.351
472.885
1.158.638

Nível 1

Nível 2

-

198.065
57.507
385.129
51.878
15.605
71.146
472.885
1.252.215

Nível 3
Nível 3
-

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, não houve transferências entre
avaliações de valor justo Nível 1 e Nível 2 nem transferência entre avaliações de valor justo Nível
3 e Nível 2.
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30. Cobertura de seguros
As coberturas de seguros encontram-se demonstradas a seguir:
Tipo de cobertura

Cobertura

Seguros de veículos
Seguro empresarial e incêndio nas instalações
Seguros contra acidentes nas garagens
Seguros contra roubo de valores nas garagens
Total

825
30.603
2.500
100
34.028

A Companhia mantém seus seguros, conforme descrito anteriormente, nas coberturas
contratadas consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais riscos inerentes à
operação e de seus ativos e/ou responsabilidades.
Em sua principal apólice, a Companhia cobre todos os pontos operacionais, isto inclui: as filiais,
empresas ligadas e afiliadas.
Atualmente, é mantido internamente um departamento de sinistros gerenciando as necessidades
da Companhia para contratação e efetivo acionamento das franquias junto às seguradoras.
Nos exercícios de 2017 a 2016, a Companhia contratou a seguradora Porto Seguro para
cobertura de suas atividades operacionais, os demais seguros são efetuados em seguradoras de
primeira linha, levando em consideração o valor de prêmio, riscos e política de sinistros.

31. Compromissos por contratos de locação de imóveis

Pagamento mínimo de aluguéis:
Dentro de um ano
Após um ano, mas menos de cinco anos
Mais de cinco anos

Controladora
31/12/2017
31/12/2016

Consolidado
31/12/2017
31/12/2016

162.711
813.557
976.269
1.952.537

278.606
1.393.030
1.671.635
3.343.271

153.111
765.556
918.667
1.837.334

218.241
1.091.205
1.309.446
2.618.892

Os pagamentos de aluguel mínimo de arrendamentos mercantis operacionais não canceláveis
referem-se ao período contratual do curso normal da operação. Essa obrigação é apresentada no
quadro acima, conforme requerido pelo CPC 06 (IAS17).
Os prazos dos contratos variam entre 1 a 5 anos, e os contratos podem ser renovados de acordo
com a Lei de Inquilinato nº 12.122/10. Os contratos possuem cláusulas de reajuste periódico, de
acordo com os índices de inflação.
A Companhia possui ainda aluguéis com pagamentos contingentes, que variam de acordo com
faixas e percentuais sobre o faturamento dos estacionamentos.
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61.366.936/0001-25
01/01/2010
Serviços profissionais, incluindo: (i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) revisão das informações trimestrais intermediárias individuais e consolidadas
correspondentes aos trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019; e (iii) auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016 bem como serviços de revisão de documentos elaborados pela Administração para preparação para a oferta
pública de ações.
A remuneração dos auditores independentes para os serviços prestados nos itens (i) e (ii) acima foi de R$958.001,00 e no
item (iii) acima foi de R$1.956.520,00.
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

Julio Braga Pinto

01/01/2017

801.324.806-20
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-011, Telefone (11) 25733000, e-mail: julio.b.pinto@br.ey.com

Endereço

Ernst & Young Auditores Independentes S.A.

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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161.335.153
3,601900
-0,269900
-0,27

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-42.628.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

319.411.000,00

1.080.684.000,00

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

Resultado Bruto

2.419.995.000,00

581.115.000,00

Exercício social (31/12/2019)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

-0,44

-0,441700

3,776800

161.335.153

-50.363.000,00

276.095.000,00

979.233.000,00

2.012.550.000,00

609.330.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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-0,68

-0,677800

0,533300

109.483.304

-71.439.000,00

261.584.000,00

952.194.000,00

2.096.908.000,00

58.386.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
8WLOL]DPRVDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVSDUDDYDOLDUDSHUIRUPDQFHGHQRVVDVRSHUDo}HV
D9DORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
EBITDA e Margem EBITDA
2(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSRUQyVHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH
9DORUHV 0RELOLiULRV &90  Q GH GHRXWXEURGH H FRQVLVWH QR OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  GR
H[HUFtFLRDMXVWDGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR
HSHORVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$0DUJHP(%,7'$FRQVLVWHQR(%,7'$GLYLGLGRSHODUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada
2(%,7'$$MXVWDGRUHIHUHVHDR(%,7'$DMXVWDGRSRUGHVSHVDVTXHQmRSRVVXHPUHIOH[RGLUHWRQRIOX[RGH
FDL[DGD&RPSDQKLDWDLVFRPRDUHYHUVmRGRFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRGHYLGRDRQmR
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FRQWiEHLV UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  QHP SHODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLURInternational Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDVSHOR
International Accounting Standards Board ,$6%  QmR UHSUHVHQWDP R IOX[R GH FDL[D SDUD RV H[HUFtFLRV
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UHYHUVmRGRFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRGHYLGRDRQmRDWLQJLPHQWRGHPHWDVFRQWUDWXDLVSHORV
YHQGHGRUHV H D GHVSHVD FRP SDJDPHQWRV EDVHDGRV HP Do}HV H RXWURV LWHQV FRQVLGHUDGRV QmR XVXDLV SHOD
&RPSDQKLD RX TXH QmR VmR GHFRUUHQWHV GH VXDV RSHUDo}HV SULQFLSDLV WDLV FRPR RV JDVWRV LQFRUULGRV SHOD
&RPSDQKLDSDUDDSUHSDUDomRHUHJLVWURGDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HV ,32 $0DUJHP))2$MXVWDGDpFDOFXODGD
SHODGLYLVmRHQWUHR))2$MXVWDGRHDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV2))2))2$MXVWDGRHD0DUJHP
))2H0DUJHP))2$MXVWDGDQmRVmRPHGLGDVUHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHP
SHODV,)56QmRUHSUHVHQWDPRIOX[RGHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRV
VR]LQKRVFRPRDOWHUQDWLYDDROXFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLRDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDODVVLPFRPR
QmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVFRPRLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXDOWHUQDWLYDDRIOX[RGHFDL[DFRPR
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LQGLFDGRUGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLD2))2))2$MXVWDGRHD0DUJHP))2H0DUJHP))2$MXVWDGDQmR
SRVVXHP XP VLJQLILFDGR SDGUmR 1HVVH VHQWLGR FDVR R VLJQLILFDGR DGRWDGR SHOD &RPSDQKLD VHMD GLIHUHQWH
GDTXHOH DGRWDGR SRU RXWUDV FRPSDQKLDV R ))2 ))2 $MXVWDGR H D 0DUJHP ))2 H 0DUJHP ))2 $MXVWDGD
GLYXOJDGRV SHOD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FRPSDUiYHLV D PHGLGDV FRP WtWXORV VHPHOKDQWHV IRUQHFLGRV SRU
RXWUDVFRPSDQKLDV6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGR))2))2DMXVWDGRHGD0DUJHP))2H0DUJHP))2DMXVWDGD
GD&RPSDQKLDSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV

([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH









))2

HPPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWR 







0DUJHP))2







))2$MXVWDGR







0DUJHP))2$MXVWDGD








'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
1RVVD GtYLGD EUXWD FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR GRV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH SDUFHODPHQWRVILVFDLV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH FRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomR
GHLQYHVWLPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH SDVVLYR
ILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV1RVVDGtYLGDOtTXLGDpFDOFXODGDSHOD
GtYLGDEUXWDGHGX]LGDGRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGDGtYLGDEUXWDHGtYLGDOtTXLGDSDUDDVGDWDVDEDL[RLQGLFDGDV


(PGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5HDLV 







'tYLGD%UXWD







'tYLGD/tTXLGD








E&RQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
DXGLWDGDV


(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGRSUHMXt]RGRH[HUFtFLRSDUDR(%,7'$0DUJHP(%,7'$
(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDQRVH[HUFtFLRVDEDL[RLQGLFDGRV


([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH

 HPPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWR 







 

 

 

 'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV L 







 5HVXOWDGR)LQDQFHLUR 













3UHMXt]RGRH[HUFtFLR

L

 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
(%,7'$
5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP(%,7'$
 5HYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV LL 
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 'HVSHVDVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV LLL 







 'HVSHVDVFRPSUHSDUDomRHUHJLVWURLQLFLDOGHDo}HV LY 

























(%,7'$$MXVWDGR
5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD
L

(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLO ,)56 &3&  5  HPLWLGD SHOR ,$6% H &3& UHVSHFWLYDPHQWH 3DUD D LPSOHPHQWDomR GH WDO QRUPD D
&RPSDQKLDDGRWRXRPpWRGRUHWURVSHFWLYRFRPSOHWRHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
FRQVHTXHQWHPHQWH RV SHUtRGRV FRPSDUDWLYRV IRUDP UHDSUHVHQWDGRV SDUD UHIOHWLU D DGRomR GR ,)56 &3&  5 
FRQIRUPH 1RWD ([SOLFDWLYD  5HDSUHVHQWDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RQVROLGDGDV $ DGRomR GR ,)56 
DSUHVHQWRXFRPRLPSDFWRRDXPHQWRGR(%,7'$H(%,7,'$DMXVWDGRSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HQRVPRQWDQWHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHUHIHUHQWHD
GHVSHVDGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVR DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO HGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5
PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHUHIHUHQWHDRVMXURVSHODDWXDOL]DomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

LL 

5HIHUHVHDUHYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVGHYLGRDRQmRDWLQJLPHQWRGHPHWDVFRQWUDWXDLV
SHORVYHQGHGRUHV

LLL 

'HVSHVDUHODFLRQDGDjRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV

LY 

*DVWRVLQFRUULGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDDSUHSDUDomRHUHJLVWURGDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HV


5HFRQFLOLDomRGR))20DUJHP))2))2$MXVWDGRH0DUJHP))2$MXVWDGD
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D UHFRQFLOLDomR GR SUHMXt]R GR H[HUFtFLR SDUD R ))2 0DUJHP ))2 ))2
$MXVWDGRH0DUJHP))2$MXVWDGDQRVH[HUFtFLRVDEDL[RLQGLFDGRV


([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH

))2HPPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWR 
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
 'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV L 
 5HVXOWDGR)LQDQFHLUR))2 LL 
 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV







 

 

 















 























 

 

 'HVSHVDVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV LY 







 'HVSHVDVFRPSUHSDUDomRHUHJLVWURLQLFLDOGHDo}HV Y 

























))2
5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP))2
 5HYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV LLL 

))2$MXVWDGR
5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DUJHP))2$MXVWDGD
L

(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLO ,)56 &3&  5  HPLWLGD SHOR ,$6% H &3& UHVSHFWLYDPHQWH 3DUD D LPSOHPHQWDomR GH WDO QRUPD D
&RPSDQKLDDGRWRXRPpWRGRUHWURVSHFWLYRFRPSOHWRHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
FRQVHTXHQWHPHQWH RV SHUtRGRV FRPSDUDWLYRV IRUDP UHDSUHVHQWDGRV SDUD UHIOHWLU D DGRomR GR ,)56 &3&  5 
FRQIRUPH 1RWD ([SOLFDWLYD  5HDSUHVHQWDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RQVROLGDGDV $ DGRomR GR ,)56 
DSUHVHQWRXFRPRLPSDFWRRDXPHQWRGR))2H))2DMXVWDGRSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
HQRVPRQWDQWHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHUHIHUHQWHDGHVSHVDGH
GHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVR DUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO 

LL 

5HFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV VHP LPSDFWR VREUH R FDL[D GD &RPSDQKLD )RUDP FRQVLGHUDGDV DV VHJXLQWHV UXEULFDV
DSUHVHQWDGDVQDQRWDH[SOLFDWLYD5HVXOWDGR)LQDQFHLURGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH

521

PÁGINA: 9 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

3.2 - Medições Não Contábeis

GH]HPEURGHHYDULDomRFDPELDODWLYDHSDVVLYDDMXVWHDYDORUMXVWRGHVZDSDMXVWHDYDORUMXVWRGH
RSo}HVMXURVVREUHP~WXRVMXURVDWUHODGRVDRSDVVLYRFRQYHUVtYHOHPDo}HVGD(TXLW\,QWHUQDWLRQDO
LLL 

5HIHUHVHDUHYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVGHYLGRDRQmRDWLQJLPHQWRGHPHWDVFRQWUDWXDLV
SHORVYHQGHGRUHV

LY 

'HVSHVDUHODFLRQDGDjRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV

Y

*DVWRVLQFRUULGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDDSUHSDUDomRHUHJLVWURGDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HV


5HFRQFLOLDomRGD'tYLGD%UXWDH'tYLGD/LTXLGD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDQRVVDGtYLGDEUXWDHGtYLGDOLTXLGDQDVGDWDVDEDL[RLQGLFDGDV



(PGHGH]HPEURGH

HPPLOKDUHVGH5HDLV 







(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV FLUFXODQWH 







(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV QmRFLUFXODQWH 







&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVGHLQYHVWLPHQWRV FLUFXODQWH 







&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVGHLQYHVWLPHQWRV QmRFLUFXODQWH 







3DUFHODPHQWRVILVFDLV FLUFXODQWH 







3DUFHODPHQWRVILVFDLV QmRFLUFXODQWH 













,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
3DVVLYR)LQDQFHLUR&RQYHUVtYHOHPDo}HV

 





3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWH 







3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR QmRFLUFXODQWH 













'tYLGD%UXWD
 &DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D



'tYLGD/tTXLGD



 






F 0RWLYR SHOR TXDO VH HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D FRUUHWD FRPSUHHQVmR GD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
2 (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR D 0DUJHP (%,7'$ H D 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGD VmR LQGLFDGRUHV QmR
FRQWiEHLV TXH DFUHGLWDPRV VHUHP PHGLGDV SUiWLFDV SDUD PHGLU QRVVR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO IDFLOLWDQGR D
FRPSDUDELOLGDGHDRORQJRGRVDQRVGDHVWUXWXUDDWXDOGD&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDLQGLFDGRUHVILQDQFHLURV
XWLOL]DGRVSDUDDYDOLDURUHVXOWDGRGHXPDFRPSDQKLDVHPDLQIOXrQFLDGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGHHIHLWRV
WULEXWiULRVLWHQVUHOHYDQWHVTXHQmRDIHWDPDVXDJHUDomRGHFDL[DHRXWURV
2 ))2 Funds From Operations  ))2 $MXVWDGR D 0DUJHP ))2 H 0DUJHP ))2 $MXVWDGD WDPEpP VmR
LQGLFDGRUHVQmRFRQWiEHLVTXHPFRQVLVWHPHPPHGLGDVVLPSOLILFDGDVGHJHUDomRGHFDL[DRXHPRXWURVWHUPRV
PHGHPDFDSDFLGDGHTXHRQHJyFLRSRVVXLHPJHUDUUHFHELPHQWRVVXSHULRUHVDRVGHVHPEROVRV
(VVHVLQGLFDGRUHVQmRUHSUHVHQWDPRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRV
FRPREDVHSDUD GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV DOWHUQDWLYD SDUDR OXFUR OtTXLGR FRPR LQGLFDGRUGRGHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDORXSDUDRIOX[RGHFDL[DRXDLQGDFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]
$'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDVmRPHGLo}HV~WHLVSDUDDDYDOLDomRGRJUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDHP
UHODomR DR IOX[R GH FDL[D RSHUDFLRQDO (QWUHWDQWR HVVHV LQGLFDGRUHV QmR VXEVWLWXHP PHGLGDV FRQWiEHLV
UHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVQR%UDVLORXSHODVQRUPDV,)56
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
5HFRPHQGDPRV D OHLWXUD H DQiOLVH GHVWH LWHP  HP FRQMXQWR FRP R LWHP ± 'HVFULomR GDV 3ULQFLSDLV
$WLYLGDGHVGR(PLVVRU±$QiOLVHGRVLPSDFWRVGD&29,'QDV$WLYLGDGHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRLWHP
±'HVFULomRGRV)DWRUHVGH5LVFRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&RQYHUVmRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVHPRUGLQiULDVHGHVGREUDPHQWRGHDo}HV
(PDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHIRUDPDSURYDGRV
•

•

•

$ FRQYHUVmR GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH QRVVD HPLVVmR HP Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD
HPLVVmRQDSURSRUomRGHFRQIRUPHSUHYLVWRHPQRVVRHVWDWXWRVRFLDOHQWmRYLJHQWHGH
PRGR TXH  VHLV PLOK}HV TXLQKHQWRV H VHVVHQWD H VHWH PLO H VHWHFHQWRV H GR]H  Do}HV
SUHIHUHQFLDLVGHQRVVDHPLVVmRFRUUHVSRQGHQWHVjWRWDOLGDGHGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHQRVVDHPLVVmR
IRUDPFRQYHUWLGDVHPDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORU
QRPLQDOFRPRVPHVPRVGLUHLWRVHFRQGLo}HVGDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRMiHPLWLGDV
2GHVGREUDPHQWRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDSURSRUomRGH
GHPRGRTXHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDSDVVDDVHUUHSUHVHQWDGRSRUDo}HVRUGLQiULDV
QRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
$DOWHUDomRGDTXDQWLGDGHGHDo}HVREMHWRGRFDSLWDODXWRUL]DGRHPGHFRUUrQFLDGRGHVGREUDPHQWR
SUHYLVWRDFLPDGHPRGRTXHRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLDSDVVDDVHUGHDo}HV
RUGLQiULDV


5HIRUPXODomRGR(VWDWXWR6RFLDO
(PGHIHYHUHLURGHR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDIRLUHIRUPXODGRSDUDDGDSWDORjVH[LJrQFLDVOHJDLV
HUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLVjVFRPSDQKLDVDEHUWDVHjVUHJUDVGRVHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%6$±
%UDVLO%ROVD%DOFmRGHQRPLQDGR1RYR0HUFDGRFRQVWDQWHVGHVHXUHJXODPHQWRGHOLVWDJHP

/LTXLGDomRGHP~WXR
(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDOLTXLGRXRFRQWUDWRGHP~WXRFRPDFRQWURODGD(:6(VWDFLRQDPHQWR
6DOYDGRU6$FHOHEUDGRHPGHRXWXEURGHFRPRREMHWLYRGHIOX[RGHFDL[DSDUDILQDQFLDUDRSHUDomR
GR$HURSRUWRGH6DOYDGRU

%{QXVGH6XEVFULomR
(PGHIHYHUHLURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXDHPLVVmRGHE{QXVGHVXEVFULomR
&DGDE{QXVGHVXEVFULomRFRQIHULUiDVHXWLWXODURGLUHLWRGHVXEVFUHYHUDomR }HV RUGLQiULD V GHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHDVHUGHWHUPLQDGDSHODDSOLFDomRGDIyUPXODFRQVWDQWHGDDWDHHPTXDOTXHUFDVR
OLPLWDGRDDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD2SUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HVDVHUHPVXEVFULWDVHP
GHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGRVE{QXVGHVXEVFULomRpGH5SHODWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDV
TXHSRGHPVHUVXEVFULWDVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGDWRWDOLGDGHGRVE{QXVGHVXEVFULomRGHYHQGRRH[HUFtFLRGH
E{QXV GH VXEVFULomR UHVXOWDU QR SDJDPHQWR SURSRUFLRQDO j TXDQWLGDGH GH Do}HV RUGLQiULDV HIHWLYDPHQWH
VXEVFULWDVHPUD]mRGHVHXH[HUFtFLR2VGLUHLWRVFRQIHULGRVSHORVE{QXVGHVXEVFULomRSRGHUmRVHUH[HUFLGRV
QR SHUtRGR GH FLQFR GLDV ~WHLV DSyV D OLTXLGDomR ItVLFD H ILQDQFHLUD GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD
&RPSDQKLD DSURYDGD QD $*( GH  2IHUWD  LQFOXVLYH  2V GLUHLWRV FRQIHULGRV SHORV E{QXV GH
VXEVFULomR VRPHQWH SRGHUmR VHU H[HUFLGRV FDVR D OLTXLGDomR ItVLFD H ILQDQFHLUD GD 2IHUWD RFRUUD DWp
GHDJRVWRGH LQFOXVLYH VHQGRFHUWRTXHFDVRDOLTXLGDomRItVLFDHILQDQFHLUDGD2IHUWDQmRRFRUUDDWp
WDOGDWDRVWLWXODUHVGRVE{QXVGHVXEVFULomRGHFDHPGRGLUHLWRGHVXEVFUHYHUDo}HVGD&RPSDQKLDHPUD]mR
GRVE{QXVGHVXEVFULomR2VGLUHLWRVFRQIHULGRVSHORVE{QXVGHVXEVFULomRHVWmRVXMHLWRVjFRQGLomRUHVROXWLYD
GH TXH R SUHoR SRU DomR REWLGR FRPR UHVXOWDGR GR SURFHGLPHQWR GH FROHWDV GH LQWHQo}HV GH LQYHVWLPHQWRV
UHDOL]DGRHRUJDQL]DGRSHORVFRRUGHQDGRUHVGD2IHUWD 3UHoRSRU$omR VHMDLJXDORXPDLRUTXHRPRQWDQWHGH
5DFUHVFLGRGHTXDQWLDLJXDO D jYDULDomRGR,3&$FDOFXODGDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGHDWpD
GDWDGHUHJLVWURGD&RPSDQKLDFRPRHPLVVRUGHYDORUHVPRELOLiULRVFDWHJRULD$QD&90 VHQGRTXHFDVRR
,3&$SDUDRPrVGDGDWDGHWDOUHJLVWURDLQGDQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGRRtQGLFHGRPrVLPHGLDWDPHQWHDQWHULRU
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GHYHUi VHU XWLOL]DGR H FDOFXODGR SUR UDWD SDUD VXSULU R tQGLFH DLQGD QmR GLYXOJDGR  PDLV E  DR DQR
FRQVLGHUDQGRHYHQWXDLVGHVGREUDPHQWRVGHDo}HVHRXWURVHYHQWRVVRFLHWiULRVVLJQLILFDWLYRVHPDPERVRVFDVRV
FDOFXODGRVSURUDWDGLHDWpDGHILQLomRGR3UHoRSRU$omR1RFDVRGHUHDOL]DomRGDFRQGLomRUHVROXWLYDDFLPD
GHVFULWD ILFDP H[WLQWRV RV E{QXV GH VXEVFULomR H WRGRV RV GLUHLWRV SRU HOHV FRQIHULGRV $SHQDV R DFLRQLVWD
5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDVXEVFUHYHXHLQWHJUDOL]RXE{QXVGH
VXEVFULomRGHPRGRTXHWDODFLRQLVWDWHUiRGLUHLWRGHVXEVFUHYHUSHORSUHoRGHH[HUFtFLRWRWDOGH5DWp
Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVXMHLWRDRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVDFLPD(P
GHPDUoRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRKRPRORJRXDHPLVVmRGRVE{QXVGHVXEVFULomRHDSURYRXR
FDQFHODPHQWRGHE{QXVGHVXEVFULomRFRUUHVSRQGHQWHVjVVREUDVGRVE{QXVGHVXEVFULomRQmRVXEVFULWRV
HFRPUHODomRDRVTXDLVGXUDQWHRSUD]RGHH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQmRKRXYHVROLFLWDomRGHSHGLGR
GHVXEVFULomRGHVREUDVGHPRGRTXHUHVWDPHPLWLGRVE{QXVGHVXEVFULomR
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3.4 - Política de destinação dos resultados
2019

2018

2017

Regras sobre a
retenção de lucros

Segundo a Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei das
Sociedades por Ações") e nosso
estatuto social, o lucro líquido
será apurado mediante dedução,
do resultado do exercício, dos
prejuízos
acumulados
de
exercícios anteriores (se houver)
e de qualquer provisão para o
imposto de renda. Do lucro
líquido do exercício será
deduzida a parcela de 5% para a
constituição da reserva legal, que
não excederá a 20% do capital
social.
Todo
o
saldo
remanescente do lucro líquido,
após atendidas as disposições
legais e as regras sobre a
distribuição
de
dividendos
previstas em nosso estatuto
social, será destinado para a
reserva estatutária denominada
"Reserva Especial de Lucros",
que não excederá a 100% do
nosso capital social e que terá
como finalidade garantir os
recursos necessários para o
pagamento, por nós, do preço de
resgate
total
das
ações
preferenciais de nossa emissão.
Após o saldo da Reserva Especial
de Lucros atingir o seu limite, a
destinação
do
resultado
remanescente será determinada
pela Assembleia Geral de
Acionistas,
observada
a
legislação aplicável.

Segundo a Lei das Sociedades
por Ações e nosso estatuto social,
o lucro líquido será apurado
mediante dedução, do resultado
do exercício, dos prejuízos
acumulados
de
exercícios
anteriores (se houver) e de
qualquer provisão para o imposto
de renda. Do lucro líquido do
exercício será deduzida a parcela
de 5% para a constituição da
reserva legal, que não excederá a
20% do capital social. Todo o
saldo remanescente do lucro
líquido, após atendidas as
disposições legais e as regras
sobre
a
distribuição
de
dividendos previstas em nosso
estatuto social, será destinado
para a reserva estatutária
denominada "Reserva Especial
de Lucros", que não excederá a
100% do nosso capital social e
que terá como finalidade garantir
os recursos necessários para o
pagamento, por nós, do preço de
resgate
total
das
ações
preferenciais de nossa emissão.
Após o saldo da Reserva Especial
de Lucros atingir o seu limite, a
destinação
do
resultado
remanescente será determinada
pela Assembleia Geral de
Acionistas,
observada
a
legislação aplicável.

Segundo a Lei das Sociedades
por Ações e nosso estatuto social,
o lucro líquido será apurado
mediante dedução, do resultado
do exercício, dos prejuízos
acumulados
de
exercícios
anteriores (se houver) e de
qualquer provisão para o imposto
de renda. Do lucro líquido do
exercício será deduzida a parcela
de 5% para a constituição da
reserva legal, que não excederá a
20% do capital social. Todo o
saldo remanescente do lucro
líquido, após atendidas as
disposições legais e as regras
sobre
a
distribuição
de
dividendos previstas em nosso
estatuto social, será destinado
para a reserva estatutária
denominada "Reserva Especial
de Lucros", que não excederá a
100% do nosso capital social e
que terá como finalidade garantir
os recursos necessários para o
pagamento, por nós, do preço de
resgate
total
das
ações
preferenciais de nossa emissão.
Após o saldo da Reserva Especial
de Lucros atingir o seu limite, a
destinação
do
resultado
remanescente será determinada
pela Assembleia Geral de
Acionistas,
observada
a
legislação aplicável.

Valores das retenções
de lucros

Não houve retenção com relação
ao resultado líquido do exercício
encerrado em 31 de dezembro de
2019, em função termos incorrido
em prejuízo.

Não houve retenção com relação
ao resultado líquido do exercício
encerrado em 31 de dezembro de
2018, em função termos
incorrido em prejuízo.

Não houve retenção com relação
ao resultado líquido do exercício
encerrado em 31 de dezembro de
2017, em função termos
incorrido em prejuízo.

Regras sobre a
distribuição de
dividendos

Nosso estatuto social determina
que os acionistas têm direito a um
dividendo anual não cumulativo
em montante correspondente a
25% do lucro líquido do exercício
calculado nos termos do
artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações.

Nosso estatuto social determina
que os acionistas têm direito a um
dividendo anual não cumulativo
em montante correspondente a
25% do lucro líquido do
exercício calculado nos termos
do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações.

Nosso estatuto social determina
que os acionistas têm direito a um
dividendo anual não cumulativo
em montante correspondente a
25% do lucro líquido do
exercício calculado nos termos
do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações.

Periodicidade das
distribuições de
dividendos

Os dividendos são distribuídos
conforme
deliberação
da
Assembleia Geral Ordinária
realizada nos quatro primeiros
meses do ano. Nosso estatuto
social determina que poderemos
elaborar balanços intermediários
com periodicidade inferior a um
ano.
Por
deliberação
da
Assembleia Geral, poderemos
(a) declarar o pagamento de
dividendos ou juros sobre capital
próprio, à conta do lucro apurado

Os dividendos são distribuídos
conforme
deliberação
da
Assembleia Geral Ordinária
realizada nos quatro primeiros
meses do ano. Nosso estatuto
social determina que poderemos
elaborar balanços intermediários
com periodicidade inferior a um
ano.
Por
deliberação
da
Assembleia Geral, poderemos
(a) declarar o pagamento de
dividendos ou juros sobre capital
próprio, à conta do lucro apurado

Os dividendos são distribuídos
conforme
deliberação
da
Assembleia Geral Ordinária
realizada nos quatro primeiros
meses do ano. Nosso estatuto
social determina que poderemos
elaborar balanços intermediários
com periodicidade inferior a um
ano.
Por
deliberação
da
Assembleia Geral, poderemos
(a) declarar o pagamento de
dividendos ou juros sobre capital
próprio, à conta do lucro apurado
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em balanço semestral, imputados
ao
valor
do
dividendo
obrigatório,
se
houver;
(b) distribuir dividendos ou juros
sobre capital próprio, imputados
ao
valor
do
dividendo
obrigatório, se houver, com base
em balanços com periodicidade
inferior, desde que o total de
dividendos pago em cada
semestre do exercício social não
exceda ao montante das reservas
de capital; e (c) declarar
dividendos intermediários ou
juros sobre capital próprio, à
conta de lucros acumulados ou de
reserva de lucros existentes no
último balanço
anual ou
semestral, imputados ao valor do
dividendo obrigatório, se houver.

em balanço semestral, imputados
ao
valor
do
dividendo
obrigatório,
se
houver;
(b) distribuir dividendos ou juros
sobre capital próprio, imputados
ao
valor
do
dividendo
obrigatório, se houver, com base
em balanços com periodicidade
inferior, desde que o total de
dividendos pago em cada
semestre do exercício social não
exceda ao montante das reservas
de capital; e (c) declarar
dividendos intermediários ou
juros sobre capital próprio, à
conta de lucros acumulados ou de
reserva de lucros existentes no
último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor do
dividendo obrigatório, se houver.

em balanço semestral, imputados
ao
valor
do
dividendo
obrigatório,
se
houver;
(b) distribuir dividendos ou juros
sobre capital próprio, imputados
ao
valor
do
dividendo
obrigatório, se houver, com base
em balanços com periodicidade
inferior, desde que o total de
dividendos pago em cada
semestre do exercício social não
exceda ao montante das reservas
de capital; e (c) declarar
dividendos intermediários ou
juros sobre capital próprio, à
conta de lucros acumulados ou de
reserva de lucros existentes no
último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor do
dividendo obrigatório, se houver.

Eventuais restrições à
distribuição de
dividendos impostas
por legislação ou por
regulamentação
especial aplicável à
Companhia, por
contratos, decisões
judiciais,
administrativas ou
arbitrais

Não tivemos quaisquer restrições
impostas por contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais às distribuições de
dividendos.

Não tivemos quaisquer restrições
impostas por contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais às distribuições de
dividendos.

Não tivemos quaisquer restrições
impostas por contratos, decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais às distribuições de
dividendos.

Se a Companhia
possui uma política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada, informando
órgão responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso a
Companhia divulgue a
política, locais na rede
mundial de
computadores onde o
documento pode ser
acessado

Não possuíamos uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada.

Não possuíamos uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada.

Não possuíamos uma política de
destinação
de
resultados
formalmente aprovada.
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Montante

Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

0,000000

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

Dividendo distribuído total

0,000000

-42.628.000,00

Exercício social 31/12/2019

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,000000

0,000000

-50.363.000,00

Exercício social 31/12/2018

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,000000

0,000000

-71.439.000,00

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios anteriores
Nos últimos três exercícios sociais não houve distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio à conta
de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios anteriores.
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Tipo de índice

Índice de Endividamento

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.838.880.000,00

Exercício Social

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento
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Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Empréstimo

Financiamento

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

344.293.000,00

104.955.000,00

227.923.000,00

11.415.000,00

Inferior a um ano

531.218.000,00

0,00

331.222.000,00

199.996.000,00

337.116.000,00

0,00

200.074.000,00

137.042.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

336.535.000,00

0,00

336.535.000,00

0,00

Superior a cinco anos

Versão : 1
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1.549.162.000,00

104.955.000,00

1.095.754.000,00

348.453.000,00

Total

Os saldos apresentados acima referem-se à rubrica de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) e passivo de arrendamento (circulante e não circulante) apresentados nas
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

±'HVFULomRGRV)DWRUHVGH5LVFR
O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos. Antes de
tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa emissão, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência,
os riscos mencionados abaixo e nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Os nossos
negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, participação de mercado,
reputação e/ou perspectivas e de nossas controladas, assim como o preço dos valores mobiliários de nossa
emissão, poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir e/ou de
outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente
seu investimento nos valores mobiliários de nossa emissão. Os riscos descritos abaixo são aqueles que
conhecemos e acreditamos que, na data deste Formulário de Referência, podem nos afetar adversamente e
afetar nossas controladas. Além disso, riscos adicionais não conhecidos ou considerados irrelevantes por nós
na data deste Formulário de Referência também poderão nos afetar adversamente.
Para os fins desta seção "4. Fatores de Risco", exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o
contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou
causará ou terá "efeito adverso" ou "efeito negativo" para nós, ou expressões similares, significa que tal risco,
incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos nossos negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, participação de mercado, reputação e/ou
perspectivas e de nossas controladas, bem como no preço dos valores mobiliários de nossa emissão. Expressões
similares incluídas nesta seção "4. Fatores de Risco" devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção "4. Fatores de Risco", determinados fatores de risco que estejam em um
item podem também se aplicar a outros itens.
Os termos "nós", "nosso", "Companhia" ou "Estapar", quando utilizados nesta seção do Formulário de
Referência, referem-se ou significam, conforme o caso, à Allpark Emprendimentos, Participações e
Serviços S.A. e suas controladas em conjunto, exceto se expressamente indicado de forma diferente.

D 5HODFLRQDGRVDR(PLVVRU
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação
do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos
de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
$2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHPUD]mR
GD GLVVHPLQDomR JOREDO GR FRURQDYtUXV &29,'  7DO GLVVHPLQDomR FULRX LQFHUWH]DV PDFURHFRQ{PLFDV
YRODWLOLGDGHHSHUWXUEDomRVLJQLILFDWLYDV(PUHVSRVWDPXLWRVJRYHUQRVLPSOHPHQWDUDPSROtWLFDVGHVWLQDGDVD
LPSHGLURXUHWDUGDUDSURSDJDomRGDGRHQoDWDLVFRPRDUHVWULomRjFLUFXODomRHDWpPHVPRRLVRODPHQWRVRFLDO
H HVVDV PHGLGDV SRGHP SHUPDQHFHU HP YLJRU SRU XP SHUtRGR VLJQLILFDWLYR GH WHPSR (VVDV SROtWLFDV
LQIOXHQFLDUDPRFRPSRUWDPHQWRGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHGDSRSXODomRHPJHUDOUHVXOWDQGRQDDFHQWXDGD
TXHGD RX DWp PHVPR QD SDUDOLVDomR GDV DWLYLGDGHV GH HPSUHVDV GH GLYHUVRV VHWRUHV LQFOXLQGR R VHWRU GH
HVWDFLRQDPHQWRV3RUH[HPSORDWXDOPHQWHQRVVRVFOLHQWHVHVWmRHQIUHQWDQGRDFHVVRUHGX]LGRDGLYHUVRVORFDLV
GHYLGRDRVIHFKDPHQWRVWHPSRUiULRVGRFRPpUFLREUDVLOHLURHGHVHUYLoRVFRPRXPWRGR&RQVHTXHQWHPHQWH
DVUHFHLWDVGHQRVVDVRSHUDo}HVVRIUHUDPXPGHFOtQLRUHOHYDQWHGXUDQWHDSULPHUDTXLQ]HQDGHDEULOGHH
TXHSURYDYHOPHQWHFRQWLQXDUiHQTXDQWRGXUDUHPDVUHVWULo}HVGHFLUFXODomRLPSRVWDVQDVMXULVGLo}HVHPTXH
RSHUDPRV $OpP GLVVR XPD GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO LQFOXLQGR DXPHQWR GR GHVHPSUHJR TXH SRGH
UHVXOWDU HP PHQRU DWLYLGDGH FRPHUFLDO WDQWR GXUDQWH D SHQGHPLD GR &29,' TXDQWR GHSRLV TXH R VXUWR
GLPLQXLUWHPSRWHQFLDOSDUDFRQWLQXDUGLPLQXLQGRDGHPDQGDSRUVHUYLoRVGHHVWDFLRQDPHQWR
$ GLVVHPLQDomR GR &29,' QRV OHYRX D PRGLILFDU QRVVDV SUiWLFDV GH QHJyFLRV LQFOXLQGR YLDJHQV GH
IXQFLRQiULRVORFDLVGHWUDEDOKRGRVIXQFLRQiULRVHFDQFHODPHQWRGHSDUWLFLSDomRItVLFDHPUHXQL}HVHYHQWRVH
FRQIHUrQFLDV HSRGHPRVWRPDURXWUDVDo}HVDGLFLRQDLVFRQIRUPHH[LJLGRSHODVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV
RXTXHGHWHUPLQDPRVTXHVmRGRPHOKRULQWHUHVVHGHQRVVRVIXQFLRQiULRVFOLHQWHVHSDUFHLURVGHQHJyFLRV1mR
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KiFHUWH]DGHTXHHVVDVPHGLGDVVHUmRVXILFLHQWHVSDUDDWHQXDURVULVFRVDSUHVHQWDGRVSHODSDQGHPLDGRYtUXV
RXGHRXWUDIRUPDVHUmRVDWLVIDWyULDVSDUDDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV
$H[WHQVmRHPTXHRVXUWRGR&29,'DIHWDQRVVRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
RX IOX[RV GH FDL[D GHSHQGHUi GH GHVHQYROYLPHQWRV IXWXURV TXH VmR DOWDPHQWH LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV
LQFOXLQGRHQWUHRXWURVDGXUDomRHDGLVWULEXLomRJHRJUiILFDGRVXUWRVXDJUDYLGDGHDVDo}HVSDUDFRQWHUR
YtUXVRXWUDWDUVHXLPSDFWRHFRPTXHUDSLGH]HDWpTXHSRQWRDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHRSHUDFLRQDLVQRUPDLV
SRGHPVHUUHWRPDGDV0HVPRGHSRLVTXHRVXUWRGR&29,'GLPLQXLUSRGHPRVFRQWLQXDUDWHULPSDFWRV
PDWHULDOPHQWH DGYHUVRV HP QRVVRV QHJyFLRV FRPR UHVXOWDGR GH VHX LPSDFWR HFRQ{PLFR JOREDO LQFOXLQGR
TXDOTXHUUHFHVVmRGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDRXDXPHQWRQRVQtYHLVGHGHVHPSUHJRTXHRFRUUHXRXSRGHRFRUUHU
QRIXWXUR
,QH[LVWHPHYHQWRVUHFHQWHVFRPSDUiYHLVTXHSRVVDPQRVIRUQHFHURULHQWDomRTXDQWRDRHIHLWRGDGLVVHPLQDomR
GR&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDOGRVXUWRGR&29,'RXGHXPD
HSLGHPLDGHVD~GHVHPHOKDQWHpDOWDPHQWHLQFHUWRHVXMHLWRDDOWHUDo}HV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRV
HIHLWRV GD SDQGHPLD GR &29,' VREUH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
(VVHV HYHQWRV DGYHUVRV RFRUUHUDP DSyV D HPLVVmR GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH $Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDD$GPLQLVWUDomRQmRUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRVDOpPGDVDSUHVHQWDGRVQRVLWHQVH±'HVFULomRGDV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU±$QiOLVH
GRVLPSDFWRVGR&29,'QDV$WLYLGDGHVGD&RPSDQKLD&DVRQRVVD$GPLQLVWUDomRWLYHVVHFRQFOXtGRHVWDV
DQiOLVHV QHVWD GDWD QmR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH QRVVD $GPLQLVWUDomR QmR WHULD FRQFOXtGR TXH Ki LQFHUWH]DV
PDWHULDLVHPQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
$GLFLRQDOPHQWHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQyVQmRUHDOL]DPRVXPDDYDOLDomRDOpPGDDSUHVHQWDGD
QRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHPGHFRUUrQFLDGHVHUXPHYHQWRPXLWRUHFHQWHHSHODIDOWD
GHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGRVLPSDFWRVUHODFLRQDGRVjSDQGHPLDGR&29,'HPQRVVRVDWLYRVLQFOXLQGR
TXDOTXHUDMXVWHGHYDORUFRQWiELO impairment RXRXWUDFRQVHTXrQFLDILQDQFHLUD2VHIHLWRVGHFRUUHQWHVGRV
HYHQWRVGDSDQGHPLDGR&29,'VmRFRQWtQXRVHSRUWDQWRFRQWLQXDUHPRVDYDOLDQGRDHYROXomRGRVHIHLWRV
GDSDQGHPLDGR&29,'HPQRVVDVUHFHLWDVDWLYRVQHJyFLRVHSHUVSHFWLYDVLQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHO
LPSDFWRVREUHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV

Podemos não conseguir implementar integralmente nossas estratégias de negócio.
1RVVDKDELOLGDGHHPLPSOHPHQWDUDVSULQFLSDLVLQLFLDWLYDVGHFUHVFLPHQWRTXHID]HPSDUWHGHQRVVDHVWUDWpJLD
GHQHJyFLRVGHSHQGHGHXPDVpULHGHIDWRUHVGHQWUHRVTXDLVQRVVDFDSDFLGDGHGH
භ LGHQWLILFDUQRYRVDWLYRVHRSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWDLVFRPRQRVHJPHQWRmobility
භ LQWHJUDUFRPVXFHVVRDVQRYDVDTXLVLo}HV
භ PDQWHURVQtYHLVGHFUHVFLPHQWRHUHQWDELOLGDGHQRVPHUFDGRVDWXDLV
භ LPSODQWDU FRP VXFHVVR QRYDV RSHUDo}HV GHFRUUHQWHV GH FRQFHVV}HV S~EOLFDV HRX FRQFRUUrQFLDV
SULYDGDV
භ LGHQWLILFDUFRPr[LWRRSRUWXQLGDGHVHPRXWURVPHUFDGRV
භ REWHURUHWRUQRGHLQYHVWLPHQWRVQRSUD]RHVSHUDGRH
භ PDQWHUUHODo}HVVyOLGDVFRPQRVVRVSULQFLSDLVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV
1mRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHQRVVRVREMHWLYRVHHVWUDWpJLDVSDUDRIXWXURVHUmRLQWHJUDOPHQWHLPSOHPHQWDGRV
&DVRQmRVHMDPRVEHPVXFHGLGRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVRVSURMHWRVHHPQRVVDJHVWmRRGLUHFLRQDPHQWR
GH QRVVD SROtWLFD GH QHJyFLRV VHUi LPSDFWDGR R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV EHP FRPR
QRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
4XDOTXHULPSDFWRQRVSULQFLSDLVIDWRUHVUHODFLRQDGRVjLPSOHPHQWDomRGHQRVVDHVWUDWpJLDSRGHUiFDXVDUXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDVQRVVDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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Podemos não conseguir manter ou renovar contratos de locação nos locais nos quais operamos, ou renoválos em condições menos favoráveis do que as atuais.
3DUWH VXEVWDQFLDO GRV LPyYHLV RQGH HVWmR ORFDOL]DGDV QRVVDV RSHUDo}HV VmR GH SURSULHGDGH GH WHUFHLURV (P
JHUDODH[HFXomRGHQRVVDVDWLYLGDGHVQHVVHVLPyYHLVVHGiSRUPHLRGHFRQWUDWRVGHORFDomRVXEORFDomRGH
FHVVmRGHXVRGHFRQFHVVmRGHXVRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHRSHUDFLRQDOL]DomRGHH[SORUDomRFRQVyUFLR
HRX FRQVWLWXLomR GH VRFLHGDGH HP FRQWD GH SDUWLFLSDomR FHOHEUDGRV FRP RV UHVSHFWLYRV SURSULHWiULRV HRX
WLWXODUHV GH GLUHLWRV SDUD FHOHEUDU WDLV FRQWUDWRV HP JHUDO SRU SUD]R GHWHUPLQDGR &RP R WpUPLQR GR SUD]R
FRQWUDWXDOQmRKiJDUDQWLDGHTXHRVFRQWUDWRVDWXDOPHQWHHPYLJRUVHUmRUHQRYDGRVRXGHTXHWDOUHQRYDomR
RFRUUHUiHPWHUPRVFRQVLGHUDGRVDGHTXDGRVSRUQyV
$/HLQGHGHRXWXEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDTXHWUDWDGDORFDomRGHLPyYHLVXUEDQRVGLVS}H
TXHRORFDWiULRWHUiGLUHLWRjUHQRYDomRFRPSXOVyULDGRFRQWUDWRGHVGHTXHFXPXODWLYDPHQWH L RFRQWUDWR
WHQKDVLGRFHOHEUDGRSRUHVFULWRHFRPSUD]RGHWHUPLQDGR LL RSUD]RGRFRQWUDWRHVFULWRVHMDGHQRPtQLPR
FLQFRDQRVLQLQWHUUXSWRVVHQGRDGPLWLGDDVRPDWyULDGHSUD]RVGHVGHTXHLQLQWHUUXSWRV LLL RORFDWiULRHVWHMD
H[SORUDQGRVXDDWLYLGDGHQRPHVPRUDPRSHORSUD]RPtQLPRHLQLQWHUUXSWRGHWUrVDQRVH LY RORFDWiULR
DMXt]HDomRUHQRYDWyULDQRSUD]RGHFDGHQFLDOGHDRPHQRVVHLVPHVHVHQRPi[LPRGR]HPHVHVDQWHULRUjGDWD
GRWpUPLQRGRSUD]RGRFRQWUDWRGHORFDomRHPYLJRU
$GHPDLVDDOLHQDomRGRVLPyYHLVGHWHUFHLURVRQGHHVWmRORFDOL]DGDVQRVVDVRSHUDo}HVWDPEpPSRGHQRVREULJDU
DWHUTXHGHVRFXSDUWDLVLPyYHLVHPFXUWRSUD]RQRVFDVRVHPTXHRQRYRSURSULHWiULRQmRTXHLUDPDQWHUYLJHQWH
RUHVSHFWLYRFRQWUDWRHFXPXODWLYDPHQWH L DORFDomRQmRVHMDSRUWHPSRGHWHUPLQDGRH LL RFRQWUDWRQmR
SRVVXDFOiXVXODGHYLJrQFLDHPFDVRGHDOLHQDomRH LLL RFRQWUDWRQmRHVWHMDUHJLVWUDGRQDPDWUtFXODGRLPyYHO
7HQGRHPYLVWDTXHDORFDOL]DomRGHQRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRVpIDWRUUHOHYDQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVD
HVWUDWpJLDFRPHUFLDOSRGHPRVVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHVHQmRREWLYHUPRVr[LWRHPPDQWHUQRVVRVFRQWUDWRV
GH ORFDomR YLJHQWHV HP FRQGLo}HV DFHLWiYHLV SDUD QyV HRX VH FRQWUDWRV GH HVWDEHOHFLPHQWRV FRQVLGHUDGRV
UHOHYDQWHVQmRYLHUHPDVHUUHQRYDGRV

Parte relevante de nossas operações são conduzidas por meio de concessões públicas. A perda dessas
concessões pode afetar de forma negativa as nossas receitas e a capacidade de operar nosso negócio.
3DUWHUHOHYDQWHGHQRVVDVRSHUDo}HVVmRFRQGX]LGDVSRUPHLRGHFRQFHVV}HVS~EOLFDV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD VRPRV SDUWH HP L FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR GH XVR GH iUHD FRP D (PSUHVD %UDVLOHLUD GH
,QIUDHVWUXWXUD$HURSRUWXiULD ,1)5$(52 SDUDDRSHUDomRGRVHVWDFLRQDPHQWRVQRVDHURSRUWRVGR5LRGH
-DQHLUR 6DQWRV 'XPRQW  H GR $HURSRUWR GH 6mR 3DXOR &RQJRQKDV  LL FRQWUDWR GH FRQFHVVmR GH VHUYLoRV
S~EOLFRV FRP R 0XQLFtSLR GR 5LR GH -DQHLUR SDUD D RSHUDomR GH JDUDJHP VXEWHUUkQHD H LLL FRQWUDWRV GH
FRQFHVVmRHWHUPRVGHFUHGHQFLDPHQWRFRPGLYHUVRVPXQLFtSLRVSDUDRSHUDo}HVGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRHP
YLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRV]RQDD]XO3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVSRUQyVFRPR
SRGHU S~EOLFR YHMD R LWHP GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD (P UD]mR GD SULYDWL]DomR GRV DHURSRUWRV GH
5HFLIH9LWyULD0DFHLy3RUWR$OHJUHH-RmR3HVVRDRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRS~EOLFDTXHPDQWtQKDPRVFRP
D,1)5$(52IRUDPVXEURJDGRVHPWRGDVDVVXDVFOiXVXODVHFRQGLo}HVSHORVFRQFHVVLRQiULRVGHVHUYLoRV
S~EOLFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVDHURSRUWXiULDVVHQGRTXHQHVWHVFDVRVRVFRQWUDWRVSRGHUmRVHUUHYLVWRVQRFDVR
GHTXDOTXHUDOWHUDomRQRHVWDWXWRVRFLDOQRWRFDQWHjWUDQVIHUrQFLDGHTXRWDVHUHVFLQGLGRVHPGLYHUVDVKLSyWHVHV
SUHYLVWDVQRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRVGHQWUHHODV L QmRFXPSULPHQWRGHFOiXVXODVFRQWUDWXDLVHVSHFLILFDo}HV
SURMHWRVRXSUD]RVRXVHXFXPSULPHQWRLUUHJXODU LL SDUDOLVDomRGDDGHTXDomRGRVHUYLoRVHPMXVWDFDXVDH
SUpYLDFRPXQLFDomRDRFRQWUDWDQWH LLL VXEFRQWUDWDomRWRWDORXSDUFLDOGRVHXREMHWRDDVVRFLDomRGDFRQWUDWDGD
FRPRXWUHPDFHVVmRRXWUDQVIHUrQFLDWRWDORXSDUFLDOEHPFRPRDIXVmRFLVmRRXLQFRUSRUDomRTXHDIHWHD
H[HFXomRGRREMHWRGRFRQWUDWR LY GHVDWHQGLPHQWRSHODFRQWUDWDGDGDVGHWHUPLQDo}HVUHJXODUHVGDDXWRULGDGH
GHVLJQDGDSDUDDFRPSDQKDUHILVFDOL]DUDH[HFXomRGRFRQWUDWR Y FRPHWLPHQWRUHLWHUDGRGHIDOWDVQDH[HFXomR
GRFRQWUDWR YL GHFUHWDomRGHIDOrQFLDRXDLQVWDXUDomRGHLQVROYrQFLDFLYLOGDFRQWUDWDGD YLL GLVVROXomRGD
VRFLHGDGHGDFRQWUDWDGD YLLL DOWHUDomRVRFLDORXDPRGLILFDomRGDILQDOLGDGHRXGDHVWUXWXUDGDFRQWUDWDGDTXH
SUHMXGLTXHDH[HFXomRGRFRQWUDWR L[ XWLOL]DomRGHiUHDHHGLILFDo}HVVREFRQFHVVmRGHXVRSDUDRXWURVILQV
TXHQmRRVH[FOXVLYDPHQWHSUHYLVWRVQRFRQWUDWRH [ DPRGLILFDomRGDiUHDHRXHGLILFDo}HVVREFRQFHVVmRGH
XVR VHP D SUpYLD H H[SUHVVD DXWRUL]DomR GR FRQWUDWDQWH $V FRQFHVV}HV S~EOLFDV QmR SUHYHHP UHQRYDomR
DXWRPiWLFDHGLVSRQLELOLGDGHFRQWtQXD$GHPDLVDVFRQFHVV}HVS~EOLFDVFRPD,1)5$(52QmRVmRH[FOXVLYDV
$OHJLVODomREUDVLOHLUDGLVS}HTXHDVFRQFHVV}HVGHVHUYLoRVS~EOLFRVSRGHPVHUH[WLQWDVSHORSRGHUFRQFHGHQWH
DQWHVGDGDWDGHYHQFLPHQWRRULJLQDOPHQWHHVWDEHOHFLGDHPGHFRUUrQFLDGH
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•

•

HQFDPSDomRTXDQGRKiDUHWRPDGDGRVHUYLoRSHORSRGHUFRQFHGHQWHGXUDQWHRSUD]RGDFRQFHVVmR
SRU PRWLYR GH LQWHUHVVH S~EOLFR PHGLDQWH OHL DXWRUL]DWLYD HVSHFtILFD H DSyV SUpYLR SDJDPHQWR GH
LQGHQL]DomR
FDGXFLGDGHTXDQGR L RVHUYLoRHVWLYHUVHQGRSUHVWDGRGHIRUPDLQDGHTXDGDRXGHILFLHQWHWHQGRSRU
EDVH DV QRUPDV FULWpULRV LQGLFDGRUHV H SDUkPHWURV GHILQLGRUHV GD TXDOLGDGH GR VHUYLoR LL D
FRQFHVVLRQiULDGHVFXPSULUFOiXVXODVFRQWUDWXDLVRXGLVSRVLo}HVOHJDLVRXUHJXODPHQWDUHVFRQFHUQHQWHV
jFRQFHVVmR LLL DFRQFHVVLRQiULDSDUDOLVDURVHUYLoRRXFRQFRUUHUSDUDWDQWRUHVVDOYDGDVDVKLSyWHVHV
GHFRUUHQWHV GH FDVR IRUWXLWR RXIRUoD PDLRU LY D FRQFHVVLRQiULD SHUGHU DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV
WpFQLFDVRXRSHUDFLRQDLVSDUDPDQWHUDDGHTXDGDSUHVWDomRGRVHUYLoRFRQFHGLGR Y DFRQFHVVLRQiULD
QmRFXPSULUDVSHQDOLGDGHVLPSRVWDVSRULQIUDo}HVQRVGHYLGRVSUD]RVRX YL DFRQFHVVLRQiULDQmR
DWHQGHUDLQWLPDomRGRSRGHUFRQFHGHQWHQRVHQWLGRGHUHJXODUL]DUDSUHVWDomRGRVHUYLoR

•

DQXODomRVHRDWRTXHRXWRUJDUDFRQFHVVmRS~EOLFDQmRHVWLYHUHPFRQIRUPLGDGHFRPDVH[LJrQFLDV
OHJDLVDSURSULDGDVH

•

IDOrQFLDRXH[WLQomRGDHPSUHVDFRQFHVVLRQiULD

$GHPDLV DV FRQFHVV}HV S~EOLFDV SRU QyV H[SORUDGDV WDPEpP HVWmR VXMHLWDV j H[WLQomR DQWHFLSDGD RX
PRGLILFDomRXQLODWHUDOSRUGHWHUPLQDomRGRSRGHUFRQFHGHQWHHPGHWHUPLQDGDVFLUFXQVWkQFLDVHPVLWXDo}HV
GHFODUDGDVSHORSRGHUFRQFHGHQWHFRPRGHLQWHUHVVHS~EOLFR QDVFRQFHVV}HVHPDHURSRUWRVSRUH[HPSORQR
FDVR GDUHDOL]DomRGHREUDV HP DHURSRUWRVKLSyWHVH HPTXH H[LVWH DLQGD RULVFRGHGHVORFDPHQWR GDV iUHDV
RFXSDGDVSDUDRXWUDVFRPHUFLDOPHQWHPHQRVDWUDHQWHVRXQRFDVRGHGHVDWLYDomRGRFRPSOH[RDHURSRUWXiULR 
1RFDVRGHHQFDPSDomRQRVVRVFRQWUDWRVGHFRQFHVV}HVS~EOLFDVHVWmRVXMHLWRVjUHVFLVmRXQLODWHUDODQWHFLSDGD
HPGHWHUPLQDGDVFLUFXQVWkQFLDVHVWDEHOHFLGDVSHODOHJLVODomRHSHORFRQWUDWRGHFRQFHVVmRS~EOLFD2FRUUHQGR
DH[WLQomRGDFRQFHVVmRS~EOLFDRVDWLYRVVXMHLWRVjFRQFHVVmRS~EOLFDVHUmRUHYHUWLGRVDRSRGHUFRQFHGHQWH
(PFDVRGHH[WLQomRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRRYDORUUHIHUHQWHjLQGHQL]DomRGRYDORUGHVVHVDWLYRVTXHQmR
WHQKDPVLGRFRPSOHWDPHQWHDPRUWL]DGRVRXGHSUHFLDGRVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmR
S~EOLFDSRGHUiQmRVHUVXILFLHQWHSDUDFRPSHQVDUDSHUGDGHOXFURIXWXUR
1RVVDV FRQFHVV}HV S~EOLFDV SRGHP WDPEpP VHU UHVFLQGLGDV DQWHFLSDGDPHQWH SHOR SRGHU S~EOLFR HP FHUWDV
FLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRDGHSHQGHUGRFRQWUDWR


FHVVmRWUDQVIHUrQFLDRXVXEFRQWUDWDomRDWHUFHLURVQRWRGRRXHPSDUWHGRVGLUHLWRVRXREULJDo}HV
GLVSRVWRVVHJXQGRRFRQWUDWRSHUWLQHQWHVHPDQXrQFLDSUpYLDGRSRGHUFRQFHGHQWH



DOWHUDomRHVWDWXWiULDRXDPRGLILFDomRGHQRVVDILQDOLGDGHRXGHQRVVDHVWUXWXUDGHIRUPDDSUHMXGLFDU
DH[HFXomRGRFRQWUDWR



WUDQVIHUrQFLDGHQRVVRFRQWUROH



XVRGDiUHDGHFRQFHVVmRS~EOLFDSDUDTXDLVTXHUREMHWLYRVGLYHUVRVGRREMHWRGRFRQWUDWR



UHDOL]DomR GH TXDLVTXHU DOWHUDo}HV QDV LQVWDODo}HV VHP D DSURYDomR SUpYLD GDV DXWRULGDGHV
DHURSRUWXiULDVFRPSHWHQWHV



LQDGLPSOrQFLDQRSDJDPHQWRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWR



IRUQHFLPHQWRGHVHUYLoRVDEDL[RGRVSDGU}HVGHTXDOLGDGHRX



QmRFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLV

&RQIRUPHGHVFULWRQRIDWRUGHULVFRFRPRWtWXOR$GLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGHQRVVR$FLRQLVWD&RQWURODGRU
SRGHUi QRV DIHWDU QHJDWLYDPHQWH DEDL[R QmR Ki JDUDQWLDV TXH DSyV D FRQFOXVmR GD 2IHUWD R )XQGR GH
,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0DUDQHOOR ± 0XOWLHVWUDWpJLD $FLRQLVWD &RQWURODGRU  FRQWLQXDUi D HOHJHU D
PDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGDVGHOLEHUDo}HVTXHH[LMDP
DSURYDomRGHQRVVRVDFLRQLVWDV&DVRXPRXWURDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVYLQFXODGRVSRUDFRUGRGHYRWR
DGTXLULUDRFRQWUROHGD&RPSDQKLDDYLJrQFLDGHXPRXPDLVGRVQRVVRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRSRGHUiVHU
DIHWDGDHSRUFRQVHJXLQWHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$OpPGDUHVFLVmRFRQWUDWXDOHYHQWXDOLQDGLPSOHPHQWRSRGHUiOHYDUjDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVFRQWUDQyVTXH
LQFOXHPDGYHUWrQFLDLPSRVLomRGHPXOWDVH[WLQomRGDFRQFHVVmRS~EOLFDVXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomR
HPOLFLWDomRHDWpLPSHGLPHQWRGHFRQWUDWDUFRPHQWLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRGLUHWDHLQGLUHWDGD8QLmRGRV
(VWDGRVGR'LVWULWR)HGHUDOHGRVPXQLFtSLRVDEUDQJHQGRLQFOXVLYHDVHQWLGDGHVFRPSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFD
GHGLUHLWRSULYDGRVREFRQWUROHGRSRGHUS~EOLFRHGDVIXQGDo}HVSRUHVWHLQVWLWXtGDVRXPDQWLGDVSHORSHUtRGR
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GHDWpFLQFRDQRVEHPFRPRDGHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGH$H[WLQomRSRUFDGXFLGDGHQmRH[LJHSDJDPHQWR
SUpYLRGHLQGHQL]DomRSHORSRGHUFRQFHGHQWH

Operamos alguns estabelecimentos segundo contratos de cessão de uso de área com concessionárias de
serviços públicos. A perda desses contratos pode afetar de forma negativa as nossas receitas e a capacidade
de operar nosso negócio.
3DUWHUHOHYDQWHGDVQRVVDVRSHUDo}HVHPDHURSRUWRVQR%UDVLOVmRFRQGX]LGDVQRVWHUPRVGHFRQWUDWRVGHFHVVmR
GHXVRGHiUHDFHOHEUDGRVFRPFRQFHVVLRQiULDVDHURSRUWXiULDVDVTXDLVSRUVXDYH]FHOHEUDUDPFRPRSRGHU
FRQFHGHQWHFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHVHUYLoRVS~EOLFRVSDUDRSHUDomRGHDHURSRUWRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
VREUH RV FRQWUDWRV GH FHVVmR GH XVR FHOHEUDGRV SRU QyV FRP HVVDV FRQFHVVLRQiULDV YHMD R LWHP GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2 WpUPLQR GRV FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR FHOHEUDGRV HQWUH DV FRQFHVVLRQiULDV GH VHUYLoRV S~EOLFRV FRP TXHP
WHPRVFRQWUDWRVGHFHVVmRGHXVRGHiUHD HDVDXWRULGDGHVDHURSRUWXiULDVS~EOLFDVSRGHPDFDUUHWDURWpUPLQR
GRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHXVRGRVDHURSRUWRVHPTXHRSHUDPRVHSRUWDQWRQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH
6RPRVSDUWHHPXPFRQWUDWRGHFHVVmRGHXVRGHiUHDVGHHVWDFLRQDPHQWRUHOHYDQWHFRP$HURSRUWRV%UDVLO±
9LUDFRSRV6$TXHHVWiHPUHFXSHUDomRMXGLFLDOHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRFRQWUDWR'HDFRUGR
FRP R SODQR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO GH $HURSRUWRV %UDVLO± 9LUDFRSRV 6$± (P 5HFXSHUDomR -XGLFLDO
DSURYDGRSHODDVVHPEOHLDJHUDOGHFUHGRUHVHQFHUUDGDHPGHIHYHUHLURGHDFRQFHVVLRQiULDFRQFRUGRX
HP UHTXHUHU QR SUD]R GH DWp  GLDV DSyV D KRPRORJDomR GR SODQR SHOD MXVWLoD D UHOLFLWDomR GR $HURSRUWR
,QWHUQDFLRQDOGH9LUDFRSRV1mRKiJDUDQWLDVGHTXHRQRYRRSHUDGRUGRDHURSRUWRPDQWHUiRFRQWUDWRFRQRVFR
RXGHTXHUHFHEHUHPRVRYDORUGDLQGHQL]DomRDQyVGHYLGDFRQVLGHUDQGRHYHQWXDOPHQWHDLQGLVSRQLELOLGDGH
WRWDOGHYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRQRSUD]RFRQWUDWXDOPHQWHSUHYLVWR$QmRPDQXWHQomRGHWDOFRQWUDWRDIHWDUi
QRVVDVUHFHLWDVRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV

A concorrência para a concessão onerosa do serviço de estacionamento rotativo ("zona azul") em vias e
logradouros do Município de São Paulo, da qual fomos os vencedores, está sendo questionada judicialmente.
(P  GH GH]HPEUR GH  YHQFHPRV SRU PHLR GH QRVVD FRQWURODGD +RUD 3DUN D FRQFRUUrQFLD SDUD D
FRQFHVVmRRQHURVDGRVHUYLoRGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYR ]RQDD]XO HPYLDVHORJUDGRXURVGR0XQLFtSLRGH
6mR3DXOR
$OHJDOLGDGHGHWDOFRQFRUUrQFLDHVWiVHQGRTXHVWLRQDGDMXGLFLDOPHQWHSRUPHLRGH L XPDDomRFLYLOS~EOLFD
QDTXDOVRPRVUpXV MXQWDPHQWHFRPRXWUDVSDUWHV  LL XPDDomRSRSXODUQDTXDOVRPRVUpXV MXQWDPHQWHFRP
RXWUDVSDUWHV H LLL DWpRQGHWHPRVFRQKHFLPHQWRGXDVDo}HVSRSXODUHVGRLVPDQGDGRVGHVHJXUDQoDHRXWURV
SURFHGLPHQWRVMXGLFLDLVQDVTXDLVQmRVRPRVSDUWH
1DDomRFLYLOS~EOLFDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORHPVXPDDOHJDTXHGLYHUVDVLUUHJXODULGDGHV
H LOHJDOLGDGHV IRUDP FRQVWDWDGDV QR HGLWDO GD FRQFRUUrQFLD &DVR VHMDPRV FRQGHQDGRV HP WRGRV RV SHGLGRV
LQLFLDLVHRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRWHQKDVLGRDVVLQDGRHVWDUHPRVVXMHLWRVjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV L DQXODomR
GRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRGHFRQFHVVmRRQHURVDGRVHUYLoRGH]RQDD]XOHPYLDVHORJUDGRXURVGR0XQLFtSLR
GH6mR3DXOR LL REULJDomRGHUHVVDUFLPHQWRGHHYHQWXDOGDQRFDXVDGRDRHUiULR LLL SDJDPHQWRGHPXOWDGH
DWp GXDV YH]HV R YDORU GR HYHQWXDO GDQR H LY GHFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH RX SURLELomR GH FHOHEUDU QRYRV
FRQWUDWRVFRPRHQWHS~EOLFRHQYROYLGRQRDWRLPSXJQDGR SRUWDQWRD6HFUHWDULDGH0RELOLGDGHH7UDQVSRUWHV
GH6mR3DXOR HSURLELomRGHUHFHEHULQFHQWLYRVILVFDLVDSDUWLUGDFRQGHQDomRSRUDWpFLQFRDQRV$SHQDVHULD
H[WHQVtYHO D VRFLHGDGHV QDV TXDLV D +RUD 3DUN GHWLYHVVH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD (P IHYHUHLUR GH  IRL
LQGHIHULGDDOLPLQDUUHTXHULGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRFXMRREMHWRHUDDVXVSHQVmRGDFRQFRUUrQFLD
1DDomRSRSXODURDXWRUHPVXPDWDPEpPDOHJDTXHGLYHUVDVLUUHJXODULGDGHVHLOHJDOLGDGHVIRUDPFRQVWDWDGDV
QR HGLWDO GD FRQFRUUrQFLD H UHTXHU HP VHGH OLPLQDU D VXVSHQVmR GD DVVLQDWXUD GR UHVSHFWLYR FRQWUDWR
DGPLQLVWUDWLYRHQRPpULWRDGHFODUDomRGHQXOLGDGHGDFRQFRUUrQFLDHGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRGHFRUUHQWH
(P IHYHUHLUR GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR GHWHUPLQDQGR DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH VH PDQLIHVWH VREUH D
YLDELOLGDGHGDDomRSRSXODUEHPFRPRVREUHRSHGLGROLPLQDU2SURFHVVRDJXDUGDPDQLIHVWDomRGR0LQLVWpULR
3~EOLFRHSRVWHULRUGHFLVmRMXGLFLDO'HFLV}HVFRQWUiULDVQDVDo}HVGHVFULWDVDFLPDTXHLPSHoDPDFRQGXomR
GRVQRVVRVQHJyFLRVRXDIHWHPDQRVVDLPDJHPSRGHPFDXVDUHIHLWRDGYHUVRSDUDQRVVRVUHVXOWDGRVEHPFRPR
SDUDQRVVRVQHJyFLRV
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$OpPGLVWRFRQVWDWDPRVDH[LVWrQFLDGHSURFHGLPHQWRVMXGLFLDLVQRVTXDLVQmRVRPRVSDUWHTXHTXHVWLRQDPD
OHJDOLGDGHGDFRQFRUUrQFLDSDUDDFRQFHVVmRRQHURVDGRVHUYLoRGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYR ]RQDD]XO QR
PXQLFtSLRGH6mR3DXOR'HFLV}HVFRQWUiULDVDRVQRVVRVLQWHUHVVHVSRGHUmRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRV
UHVXOWDGRVRXDSURLELomRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRUHVXOWDQWHGDFRQFRUUrQFLDXPDYH]TXHVRPRVYHQFHGRUHV
GDFRQFRUUrQFLDTXHVWLRQDGD
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDVDo}HVGHVFULWDVDFLPDYHULWHPHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Enfrentamos questionamentos em algumas concessões onerosas do serviço de estacionamento rotativo
("zona azul").
1RVVDFRQFHVVmRSDUDRSHUDUHVWDFLRQDPHQWRVQRPXQLFtSLRGH0RJLGDV&UX]HV 63 TXHH[SLURXHPH
QRVVDFRQFHVVmRSDUDRSHUDUHVWDFLRQDPHQWRVQRPXQLFtSLRGH)ORULDQySROLV 6& HVWmRVHQGRTXHVWLRQDGDVSHOR
0LQLVWpULR 3~EOLFR (VWDGXDO SRU PHLR GH GXDV Do}HV FLYLO S~EOLFDV UHVSHFWLYDPHQWH SRU HQYROYHU VXSRVWR
L IDYRUHFLPHQWR LQGHYLGR GD &RPSDQKLD SRU SDUWH GR 3UHIHLWR j pSRFD GRV IDWRV DOpP GH VXSRVWR
GLUHFLRQDPHQWRGDOLFLWDomRHRXWUDVLUUHJXODULGDGHVSURFHGLPHQWDLVGXUDQWHRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRGH0RJL
GDV&UX]HVH LL FRQFHVVmRLQGHYLGDGHLPyYHOS~EOLFRj&RPSDQKLDSDUDH[SORUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRHP
)ORULDQySROLV DOHJDGDPHQWH D iUHD GD FRQFHVVmR p iUHD GH SUHVHUYDomR FXOWXUDO  DOpP GH VXSRVWR
GLUHFLRQDPHQWRGDOLFLWDomRHRXWUDVLUUHJXODULGDGHVSURFHGLPHQWDLVGXUDQWHRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR8PD
HYHQWXDOGHFLVmRGHVIDYRUiYHOQRkPELWRGHUHIHULGDVDo}HVSRGHUiRFDVLRQDUDSHUGDGHVVDVFRQFHVV}HVGHXVR
GHiUHDEHPFRPRSHUGDGRGLUHLWRGHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFRSHORSHUtRGRGHWUrVHFLQFRDQRVRTXH
SRGHDIHWDUGHIRUPDQHJDWLYDDQRVVDLPDJHPQRPHUFDGRHPTXHDWXDPRVEHPFRPRDVQRVVDVUHFHLWDVHD
FDSDFLGDGH GH RSHUDU QRVVR QHJyFLR 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH UHIHULGRV SURFHVVRV YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$GLFLRQDOPHQWHVRPRVSDUWHHPSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVSHUDQWHR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRGH6mR
3DXOR 7&(63 HQYROYHQGRDDQiOLVHGHUHJXODULGDGHGRSURFHVVRGHOLFLWDomRHFRQWUDWDomRGD&RPSDQKLD
SDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVUHIHUHQWHVDHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGH]RQDD]XOQRVPXQLFtSLRVGH0RJLGDV&UX]HV
0DXi6mR%HUQDUGRGR&DPSR/LPHLUDH$UDUDVVHQGRTXHFRPUHODomRDHVVDVGXDV~OWLPDVFLGDGHVMiH[LVWH
GHFLVmRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRVHPTXHWHQKDKDYLGRDDSOLFDomRGDVDQomRGHGHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHHP
IDFHGD&RPSDQKLD(PUHODomRDRVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHQYROYHQGRRV0XQLFtSLRVGH0RJLGDV&UX]HV
H0DXiRVTXDLVDLQGDHVWmRSHQGHQWHVGHGHFLVmRILQDODSUREDELOLGDGHGHSHUGDpUHPRWDSDUDDPERVVHP
HVWDUPRV VXMHLWD DR SDJDPHQWR GH YDORUHV $LQGD VRPRV SDUWH HP RXWURV WUrV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV HP
WUkPLWH QR 7&(63 FXMR REMHWR FRQVLVWH QD DQiOLVH H MXOJDPHQWR GD OLFLWDomR H GR FRQWUDWR GHFRUUHQWH GD
FRQFHVVmR GR VHUYLoR GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR QR 0XQLFtSLR GH 6mR %HUQDUGR GR &DPSR63 FXMD
SUREDELOLGDGHGHSHUGDpDWpRPRPHQWRUHPRWDWHQGRHPYLVWDTXHDLQGDQmRKiTXDOTXHUPDQLIHVWDomRGR
7&(63QRVDXWRVGRSURFHVVR&DVRYHQKDDVHUFRQVWDWDGDLUUHJXODULGDGHSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGR
GH6mR3DXORFRPUHODomRDWDLVFRQFHVV}HVFRPRMiIRLFRQVWDWDGRFRPUHODomRD/LPHLUDH$UDUDVHVWDUHPRV
VXMHLWRVD L SHQDOLGDGHGHPHVPRQRVFDVRVHPTXHRVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVMiSRVVXDPGHFLVmRWUDQVLWDGD
HPMXOJDGRGHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHSDUDOLFLWDUHFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDRTXHGHSHQGHGH
GHFLVmRGHPDLRULDDEVROXWDGR3OHQiULRGR7&(63SHORSUD]RGHDWp FLQFR DQRVGHVGHTXHVHMDFRQVWDWDGR
TXHROLFLWDQWHSRUPHLRGHPHLRVDUGLORVRVHFRPRLQWXLWRGHDOFDQoDUYDQWDJHPLOtFLWDSDUDVLRXSDUDRXWUHP
IUDXGRXDOLFLWDomRRXDFRQWUDWDomRDGPLQLVWUDWLYDH LL HYHQWXDLVDo}HVMXGLFLDLVSDUDUHVVDUFLPHQWRGHGDQR
DR HUiULR HRX GLVFXVVmR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD R TXH SRGHULD FXOPLQDU QDV PHVPDV SHQDOLGDGHV
UHODWLYDVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRSDUiJUDIRDQWHULRUDVVLPFRPRQDUHVFLVmRGRVFRQWUDWRVILUPDGRVSRUQyV
QR kPELWR GRV 0XQLFtSLRV GH 0RJL GDV &UX]HV 0DXi H 6mR %HUQDUGR GR &DPSR SRU VHUHP RV ~QLFRV
TXHVWLRQDGRVSHOR7&(63TXHDLQGDHVWmRYLJHQWHV RTXHSRGHDIHWDUGHIRUPDQHJDWLYDDQRVVDLPDJHPQR
PHUFDGRHPTXHDWXDPRVEHPFRPRDVQRVVDVUHFHLWDVHDFDSDFLGDGHGHRSHUDUQRVVRQHJyFLR3RUILPHP
UHODomR DRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV DR 0XQLFtSLR GH 6mR %HUQDUGR GR &DPSR WDPEpP
HVWDUHPRVVXMHLWRVDOpPGRVSRQWRVDFLPDjDSOLFDomRGHVDQomRSHFXQLiULDGHDWp GXDVPLO YH]HVR
YDORU GD 8QLGDGH )LVFDO GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR 8)(63  H TXH R 7ULEXQDO MXOJXH LUUHJXODU D OLFLWDomR H R
FRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGRVSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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A redução do uso de veículos ou a mudança do comportamento dos consumidores pode ter um impacto
adverso relevante em nossos negócios, na nossa condição financeira e nos resultados operacionais.
(YHQWXDOPXGDQoDDGYHUVDGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVFRPRSRUH[HPSORDXPHQWRGDLQIODomRDXPHQWRGDV
WD[DVGHMXURVHDXPHQWRGRSUHoRGRVFRPEXVWtYHLVSRGHYLUDUHGX]LURQ~PHURGHYHtFXORVHPFLUFXODomR
$OpPGLVVRRDXPHQWRGDXWLOL]DomRGHVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHSDUWLFXODUHVHGHPHLRVGHWUDQVSRUWHDOWHUQDWLYRV
FRPRELFLFOHWDVHSDWLQHWHVSRGHYLUDJHUDUXPGHFOtQLRQDGHPDQGDGHHVWDEHOHFLPHQWRVQDVFLGDGHVHiUHDV
XUEDQDV$UHGXomRGRWUiIHJRVHMDSHORIUDFRGHVHPSHQKRGDHFRQRPLDRXSHODPXGDQoDGHFRPSRUWDPHQWR
GDSRSXODomRSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
2VYROXPHVGHWUiIHJRVmRPXLWRVHQVtYHLVDGLYHUVRVHOHPHQWRVWDLVFRPRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRHGDUHQGD
QtYHOGD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD LQIODomR DXPHQWRGDV WD[DV GH MXURV DXPHQWRGR SUHoRGRV FRPEXVWtYHLV RX
WDULIDV GH SHGiJLR FULDomR GH QRYDV RSo}HV GH WUDQVSRUWH SUHVHUYDomR GR PHLR DPELHQWH GHQWUH RXWURV
HOHPHQWRV
0XGDQoDVQRVKiELWRVGRVFRQVXPLGRUHVHPUD]mRGHIDWRUHVFRPROLPLWDo}HVRXUHVWULo}HVGHFLUFXODomRGH
SHVVRDV HP GHWHUPLQDGDV iUHDV RX UHJL}HV SDUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RV LPSDFWRV GDV PHGLGDV TXH
UHVWULQJHP D FLUFXODomR GH SHVVRDV WRPDGDV SHOR *RYHUQR HP UD]mR GD UHFHQWH SDQGHPLD GR FRURQDYtUXV
&29,'  YLGH IDWRU GH ULVFR $ H[WHQVmR GD SDQGHPLD GHFODUDGD SHOD 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH
206 HPUD]mRGDGLVVHPLQDomRGRFRURQDYtUXV &29,' DSHUFHSomRGHVHXVHIHLWRVRXDIRUPDSHOD
TXDOWDOSDQGHPLDLPSDFWDUiQRVVRVQHJyFLRVGHSHQGHGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRV
H LPSUHYLVtYHLV SRGHQGR UHVXOWDU HP XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH HP QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD
UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV H IOX[RV GH FDL[D GHVWD VHomR  XWLOL]DomR GH DSOLFDWLYRV GH PRELOLGDGH FDUURV
DXW{QRPRVHWUDQVSRUWHVDOWHUQDWLYRVRXDLQGDUHGXomRQRFRPpUFLRHPJHUDOGHWHUPLQDGDiUHDSRGHPUHGX]LU
RXVRGHYHtFXORVFRPHUFLDLV$UHGXomRQRYROXPHGHWUiIHJRDIHWDULDDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVFRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Podemos enfrentar dificuldades em ampliar a quantidade de operações e operá-las com sucesso.
1RVVR FUHVFLPHQWR HVWi OLJDGR j QRVVD FDSDFLGDGH GH DPSOLDU D TXDQWLGDGH GH RSHUDo}HV SRU PHLR GR
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVRSHUDo}HVDTXLVLo}HVGHSDUWLFLSDo}HVHPVRFLHGDGHVFXMRHVFRSRVHMDFRPSDWtYHO
FRPQRVVRREMHWRVRFLDOHr[LWRHPFHUWDPHVOLFLWDWyULRVGHFRQFHVV}HVS~EOLFDVHFRQFRUUrQFLDVSULYDGDV
1RVVDFDSDFLGDGHGHGHVHQYROYHUHRSHUDUQRYDVRSHUDo}HVFRPr[LWRGHSHQGHGHLQ~PHURVIDWRUHVPXLWRVGRV
TXDLV HVWmR DOpP GH QRVVR FRQWUROH (QWUH HVVHV IDWRUHV VH LQFOXL QRVVD FDSDFLGDGH GH LGHQWLILFDU ORFDLV
DSURSULDGRV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH QRVVDV RSHUDo}HV R TXH HQYROYH D REWHQomR H DQiOLVH GH GDGRV
GHPRJUiILFRVHGHPHUFDGRSDUDGHWHUPLQDUVHKiGHPDQGDVXILFLHQWHQRVORFDLVHVFROKLGRVDVVLPFRPRFDVR
VHWUDWHGHLPyYHLVGHWHUFHLURVQRVVDFDSDFLGDGHGHQHJRFLDomRGHFRQWUDWRVHPWHUPRVDFHLWiYHLVHIDYRUiYHLV
SDUDQyV$DEHUWXUDGHQRYRVHVWDEHOHFLPHQWRVWDPEpPUHTXHUDFRQWUDWDomRRWUHLQDPHQWRHDUHWHQomRGH
SHVVRDOTXDOLILFDGR&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHDGPLQLVWUDUIDWRUHVHLQFHUWH]DVUHODFLRQDGRVDRVXFHVVRHP
GHVHQYROYHUQRYDVRSHUDo}HVQRVVRVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGHQRVVDVRSHUDo}HVSRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWH
DIHWDGRV
$QDOLVDPRV UHJXODUPHQWH RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV UHODFLRQDGDV D QRVVR PHUFDGR GH DWXDomR DWUDYpV GH
SDUFHULDVHDVVRFLDo}HVSDUWLFLSDo}HVHPSURFHVVRVOLFLWDWyULRVGHFRQFHVV}HVS~EOLFDVFRQFRUUrQFLDVSULYDGDV
RXDTXLVLo}HVHPJHUDOLQFOXLQGRSDUWLFLSDo}HVHPVRFLHGDGHVFXMRHVFRSRVHMDFRPSDWtYHOFRPQRVVRREMHWR
VRFLDO 5HDOL]DU DTXLVLo}HV FRP VXFHVVR HQYROYH XPD VpULH GH ULVFRV H GHVDILRV TXH SRGHP FDXVDU HIHLWRV
DGYHUVRVVREUHQRVVRVREMHWLYRVGHFUHVFLPHQWRLQFOXLQGRGLILFXOGDGHVGHLQWHJUDUDVHVWUDWpJLDVGHQHJyFLR
RSHUDo}HVVLVWHPDVGHDGPLQLVWUDomRGHLQIRUPDo}HVUHFXUVRVKXPDQRVmarketingHVXSRUWHGLILFXOGDGHVHP
PDQWHU IXQFLRQiULRV LPSRUWDQWHV SDUD R QHJyFLR DWUDVRV RX REVWiFXORV QR DSURYHLWDPHQWR GH SRWHQFLDLV
EHQHItFLRVHVLQHUJLDVGLILFXOGDGHVHPUHFXSHUDURLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRRXGHREWHURVUHWRUQRVHVSHUDGRV
FXVWRVHFRQWLQJrQFLDVQmRSUHYLVWRVLQLFLDOPHQWHHRXWUDVFRQVHTXrQFLDVGHQDWXUH]DFRQWiELORXWULEXWiULDH
REWHQomRGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLV2SURFHVVRGHGLOLJrQFLDHDXGLWRULDILQDQFHLUDRSHUDFLRQDOHOHJDO
TXHFRQGX]LPRVSDUDDYDOLDUDVLWXDomRMXUtGLFRSDWULPRQLDOGRSDUFHLURGDTXHOHTXHVHSUHWHQGHDVVRFLDUGD
FRQFHVVmR S~EOLFD GD FRQFRUUrQFLD SULYDGD GR TXH VHUi DGTXLULGR H TXDLVTXHU JDUDQWLDV FRQWUDWXDLV RX
LQGHQL]Do}HVTXHSRVVDPRVYLUDUHFHEHUGRSRGHUFRQFHGHQWHGDFRQWUDSDUWHRXGHYHQGHGRUHVGDVHPSUHVDV
RX QHJyFLRV SURVSHFWDGRV SRGHUmR VHU LQVXILFLHQWHV SDUD QRV SURWHJHU RX LQGHQL]DU HP IXQomR GH HYHQWXDLV
FRQWLQJrQFLDV 6H QmR FRQVHJXLUPRV YHQFHU OLFLWDo}HV DGTXLULU QHJyFLRV H LQWHJUDU DV RSHUDo}HV H DV
DGPLQLVWUDo}HVGRVQHJyFLRVRXDLQGDVHQmRFRQVHJXLUPRVDOFDQoDUDVLQHUJLDQHFHVViULDQRVSURFHVVRVQRVVDV
UHFHLWDVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVFRQVROLGDGRVSRGHPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH

538

PÁGINA: 26 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

$GLFLRQDOPHQWH RV FRQWUDWRV FRP R SRGHU S~EOLFR HVWmR VXMHLWRV D SURFHGLPHQWRV GH OLFLWDomR FRQIRUPH
SUHYLVWR QD /HL Q GH GHMXQKRGH FRQIRUPH DOWHUDGD SDUD RV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV DQWHV GH
GHMXQKRGH H QD /HL Q GH GHMXQKRGH FRQIRUPH DOWHUDGD SDUD RV FRQWUDWRV
FHOHEUDGRVDSDUWLUGDGDWDGHVXDSURPXOJDomRHVXEVLGLDULDPHQWHGD/HLQGHGHIHYHUHLURGH
3RGHPRVQmRWHUVXFHVVRHPQRYDVOLFLWDo}HVSDUDDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPRSRGHUS~EOLFR$GHPDLV
FDVR VHMDPRV REULJDGRV D RIHUHFHU YDORUHV PDLV HOHYDGRV SDUD YHQFHU DV OLFLWDo}HV H DVVHJXUDU WDLV QRYDV
FRQFHVV}HV S~EOLFDV H FRQFRUUrQFLDV SULYDGDV SRGHUHPRV WHU QRVVDV PDUJHQV GH OXFUR LPSDFWDGDV
QHJDWLYDPHQWHRTXHSRGHUiDIHWDUQRVVRVUHVXOWDGRVGHIRUPDDGYHUVD
A incapacidade de obter financiamento ou de vender ativos pode prejudicar a nossa liquidez.
1RVVRFUHVFLPHQWRFRQWLQXDDGHSHQGHUGRDFHVVRFRQWtQXRDFUpGLWRSDUDILQDQFLDUQRVVDVRSHUDo}HVGLiULDV
$LQFDSDFLGDGHGHFDSWDUUHFXUVRVQRVPHUFDGRVGHGtYLGDGHORQJRRXGHFXUWRSUD]RVRXGHFRQWUDWDURSHUDo}HV
GHUHFRPSUDRXHPSUpVWLPRVGHYDORUHVPRELOLiULRVSRGHFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVDOLTXLGH]
2DFHVVRDFUpGLWRHPYDORUHVDGHTXDGRVSDUDSURYHUUHFXUVRVjVQRVVDVDWLYLGDGHVSRGHVHUSUHMXGLFDGRSRU
IDWRUHVTXHRDIHWHPHVSHFLILFDPHQWHRXTXHDIHWHPRVHWRUGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVHPJHUDO$FDSDFLGDGHGH
WRPDUHPSUpVWLPRVQRVPHUFDGRVGHGtYLGDWDPEpPSRGHVHUSUHMXGLFDGDSRUIDWRUHVTXHQmRVmRHVSHFtILFRVD
QyVWDLVFRPRVHYHUDVLQVWDELOLGDGHVGRVPHUFDGRVILQDQFHLURVRXYLV}HVQHJDWLYDVVREUHDVSHUVSHFWLYDVGRV
VHWRUHVGHLQIUDHVWUXWXUDGHPRGRJHUDO
&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHWRPDUHPSUpVWLPRVSDUDTXHFRQVLJDPRVKRQUDUFRPVHXVYHQFLPHQWRVSRGHPRV
WHUTXHYHQGHUDWLYRV(PGHWHUPLQDGRVDPELHQWHVGHPHUFDGRFRPRSHUtRGRVHPTXHRPHUFDGRHVWiLQFHUWR
RX YROiWLO D OLTXLGH] JHUDO GR PHUFDGR SRGH VHU UHGX]LGD (P WHPSRV GH OLTXLGH] UHGX]LGD SRGHPRV VHU
LQFDSD]HVGHYHQGHUDOJXQVGHQRVVRVDWLYRVRXSRGHPRVWHUTXHYHQGHUDWLYRVDSUHoRVGHSUHFLDGRVRTXH
SRGHULDQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH1RVVDFDSDFLGDGHGHYHQGHUDWLYRVSRGHVHUDIHWDGDSRURXWURVSDUWLFLSDQWHV
GRPHUFDGRTXHEXVTXHPYHQGHUDWLYRVVLPLODUHVDRPHVPRWHPSRQRPHUFDGR
Podemos não conseguir implementar com sucesso nosso segmento mobility.
1RVVRSODQRGHQHJyFLRVDEUDQJHRGHVHQYROYLPHQWRHDLPSOHPHQWDomRGRVHJPHQWRGHQRPLQDGRmobilityR
TXDOHQJOREDDLPSOHPHQWDomRSURVSHFWLYDGHWUrVOLQKDVGHQHJyFLRVTXDLVVHMDP L last mile solution LL new
mobilityH LLL autoservices3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVHJPHQWRmobilityYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
$OLQKDlast mile solutionDEUDQJHDDWLYLGDGHGHVXEORFDomRGHHVSDoRHRXLQIUDHVWUXWXUDSDUD D SUHSDUDomR
GHUHIHLo}HVHHQWUHJDGDVPHVPDVSRUVRFLHGDGHVSDUFHLUDVTXHSRVVXDPVHUYLoRGHdelivery dark kitchen 
E XWLOL]DomR FRPR FHQWURV DYDQoDGRV GH GLVWULEXLomR cross-docking HRX DUPD]HQDPHQWR GH PHUFDGRULDV
SUy[LPRV DR FRQVXPLGRUILQDO D VHUHP H[SORUDGRV SRU VRFLHGDGHVSDUFHULDV microfullfilment  F XWLOL]DomR
FRPRFHQWURVGHGLVWULEXLomRGHEHELGDVHLWHQVGHFRQVXPR dark store H G DUPD]HQDPHQWRSHVVRDOHGH
HPSUHVDVSDUFHLUDV lockers $OLQKDnew mobilityDEUDQJHDVXEORFDomRGHHVSDoRHLQIUDHVWUXWXUDGHGLFDGD
SDUD D FDUUHJDPHQWRJXDUGDHPDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRVGHPLFURPRELOLGDGHWDLVFRPRSDWLQHWHVHQWUHV
RXWURV E LPSOHPHQWDomRGHKXEVGHVWLQDGRVDRHPEDUTXHHGHVHPEDUTXHGHSDVVDJHLURVQRWDGDPHQWHDTXHOHV
TXHXWLOL]HPFDUURVGHDSOLFDWLYRVSDUDORFRPRomRH F SRQWRVGHFDUUHJDPHQWRSDUDFDUURVHOHWULILFDGRV$
OLQKDGHautoservicesDEUDQJHDVXEORFDomRGHHVSDoRSDUD D ODYDJHPGHYHtFXORV E ORMDVHHVWDFLRQDPHQWR
GHYHtFXORVSDUDTXHVHMDPYHQGLGRVQRPRGHORGHYHQGDRQOLQHHItVLFR park&sell H F SUHVWDomRGHVHUYLoRV
GHPHFkQLFDHUHSDUDomROHYHGHYHtFXORV

2VHJPHQWRmobilityHVWiHPIDVHLQLFLDOHVHXVXFHVVRGHSHQGHGHXPDVpULHGHIDWRUHVGHQWUHRVTXDLV
භ QRVVDFDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDUQRYDVRSRUWXQLGDGHVTXHVHHQTXDGUHPQHVVHVHJPHQWR
භ D REWHQomR GR FRQVHQWLPHQWR GD FRQWUDSDUWH GRV FRQWUDWRV UHIHUHQWHV jV QRVVDV RSHUDo}HV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHVVHVHJPHQWR
භ DREWHQomRGDVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiVQHFHVViULDVDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVGHVVH
VHJPHQWRH
භ RSDJDPHQWRGDFRQWUDSUHVWDomRSHORXVRGRHVSDoR
&DVR R GHVHQYROYLPHQWR H LPSOHPHQWDomR GR VHJPHQWR GH mobility QmR VHMD EHPVXFHGLGR QRVVR SODQR GH
QHJyFLRV H HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SRGHUmR VHU LPSDFWDGRV H FRQVHTXHQWHPHQWH QRVVD SHUVSHFWLYD GH
REWHQomRGHUHFHLWDVRULXQGDVGHVWHVHJPHQWRSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD
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$OpPGLVVRRVWHUFHLURVTXHYHQKDPDGHVHQYROYHUDVDWLYLGDGHVHPSDUFHULDFRQRVFRSRGHPFDXVDUGDQRVD
WHUFHLURVQDViUHDVTXHVXEORFDUPRVDHOHV7DLVGDQRVSRGHPOHYDUDSDUWHSUHMXGLFDGDDH[LJLUWDPEpPDQRVVD
UHSDUDomR SHORV GDQRV FDXVDGRV WHQGR HP YLVWD TXH R SURGXWR RX VHUYLoR HVWDUi ILVLFDPHQWH ORFDOL]DGR HP
QRVVDVGHSHQGrQFLDV7DLVUHSDUDo}HVSRGHPJHUDUXPSUHMXt]RDGYHUVRSDUDQyV7DLVSDUFHULDVIDUmRFRPTXH
QRVVDPDUFDHVWHMDDVVRFLDGDjVPDUFDVGHQRVVRVSDUFHLURV3RUWDQWRFRUUHPRVRULVFRGHTXDOTXHUGHQRVVRV
SDUFHLURV VH HQYROYHU HP TXHVW}HV UHOHYDQWHV FRP VHXV FRQVXPLGRUHV H XVXiULRV TXH SUHMXGLTXHP D VXD
UHSXWDomR&DVRDUHSXWDomRGHTXDOTXHUGHQRVVRVSDUFHLURVVHMDSUHMXGLFDGDGHIRUPDUHOHYDQWHSRGHUHPRV
VHULQGLUHWDPHQWHLPSDFWDGRVGHIRUPDQHJDWLYDHPGHFRUUrQFLDGHQRVVDSDUFHULD
Podemos não conseguir suportar de forma eficiente nossas operações.
)DOKDV RX LQWHUUXSo}HV HP TXDLVTXHU GRV SULQFLSDLV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD RX QD HVWUXWXUD GH VXSRUWH GDV
RSHUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHILQDQFHLUDVGRVQRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRVLPSDFWDPGLUHWDPHQWHQRVVDHILFLrQFLD
3RGHPRVDLQGDHVWDUVXMHLWRVDIDOKDVRXLQWHUUXSo}HVHPQRVVRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDHDLQFLGHQWHVFRPR
LQFrQGLRVLQXQGDo}HVSHUGDGHHQHUJLDIDOKDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVDPHDoDVSRUYtUXVGHFRPSXWDGRUIDOKDV
QDVHJXUDQoDGHGDGRVRXDWDTXHVFLEHUQpWLFRVRXWHUURULVWDVDUURPEDPHQWRVFRUUXSomRGHGDGRVHHYHQWRV
VLPLODUHV
1RVVRVHVWDEHOHFLPHQWRVVmRHVSDoRVDEHUWRVDRS~EOLFRHSRUHVVHPRWLYRHVWDPRVVXMHLWRVDRVULVFRVLQHUHQWHV
HGHDOJXPDIRUPDVLPLODUHVDRVHQIUHQWDGRVHPDPELHQWHVS~EOLFRVGHQWUHHOHVRVVHJXLQWHVULVFRV
භ GHVHJXUDQoDRXVD~GHS~EOLFDWUDQVSRUWHS~EOLFRDo}HVGHWHUURULVPRHRXDPHDoDQDFLRQDO
භ JUHYHV FRPHUFLDLV H RXWUDV GLVSXWDV WUDEDOKLVWDV IDOKDV HP LQIUDHVWUXWXUDV DGMDFHQWHV D QRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRVSRGHQGRLPSOLFDUHPDo}HVDPELHQWDLVHRXWURVIDWRUHVUHJXODWyULRVLQWHUUXSo}HVGH
REUDV GHFRQVWUXomRRXUHYLWDOL]DomRGHQRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRV 
භ SDUDOLVDomRQRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDRXVLVWHPDVGHLQIRUPDomR
භ SHUGDWRWDORXSDUFLDOGHLQIRUPDo}HVRXGHDOJXPDGHQRVVDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLV
භ GHVDVWUHVQDWXUDLVHRXWURVIDWRUHVH[WHUQRVTXHSRGHPDFDUUHWDUDLQWHUUXSomRGDVRSHUDo}HVGRVQRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRV RX GD XQLGDGH GH QHJyFLR TXH VXSRUWD DV QRVVDV DWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
ILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLV(back-office)
$ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GHVVHV HYHQWRV SRGH SUHMXGLFDU D FRQWLQXLGDGH GH QRVVR QHJyFLR LQFRUUHQGR HP
SUREOHPDV GH LQWHJULGDGH H GLVSRQLELOLGDGH R TXH SRGH DIHWDU QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDo}HV H
FRQVHTXHQWHPHQWHWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV

Uma falha em nosso sistema de segurança com relação à proteção de informações confidenciais de nossos
clientes e de nossa rede poderá prejudicar nossa reputação e nossa marca e nos afetar adversamente.
8PDGDVPDLRUHVGLILFXOGDGHVUHODFLRQDGDVDRSURFHVVDPHQWRHOHWU{QLFRGHSDJDPHQWRVFRPXQLFDomRonlineH
WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR p D WUDQVPLVVmR VHJXUD GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV HP UHGHV S~EOLFDV H R
DUPD]HQDPHQWRVHJXURGHGDGRVHPQRVVRVVLVWHPDVFRQHFWDGRVDUHGHVS~EOLFDV8PDIDOKDHPLPSHGLUHVVDV
TXHEUDVGHVHJXUDQoDSRGHUiSUHMXGLFDUQRVVDUHSXWDomRHQRVVDPDUFDHDLQGDDIHWDUVXEVWDQFLDOPHQWHQRVVR
QHJyFLR H RV UHVXOWDGRV GDV QRVVDV RSHUDo}HV $WXDOPHQWH D PDLRU SDUWH GH QRVVDV YHQGDV p GHELWDGD
GLUHWDPHQWH GDV FRQWDV GH FDUWmR GH FUpGLWR H GpELWR GH QRVVRV FOLHQWHV 'HSHQGHPRV GH WHFQRORJLDV GH
FULSWRJUDILD H DXWHQWLFDomR HOHWU{QLFD GH WHUFHLURV SDUD HIHWXDU D WUDQVPLVVmR VHJXUD GH LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVLQFOXLQGRQ~PHURVGHFDUWmRGHFUpGLWR
$YDQoRVWHFQROyJLFRVQRYDVGHVFREHUWDVQRFDPSRGDFULSWRJUDILDRXRXWURVGHVHQYROYLPHQWRVSRGHUmRUHVXOWDU
QDH[SRVLomRGHIDOKDVQDVWHFQRORJLDVTXHXWLOL]DPRVSDUDSURWHJHUGDGRVSHVVRDLVIRUQHFLGRVSHORVFOLHQWHV
GXUDQWHDVRSHUDo}HVGHFRPSUD$GLFLRQDOPHQWHHVWDPRVVXVFHWtYHLVDXVRVLPSUySULRVRXLOHJDLVLQFOXLQGR
YHQGDVIUDXGXOHQWDVHLOtFLWDVQRVPHLRVGHSDJDPHQWRDFHLWRSRUQyVEHPFRPRIUDXGHVEDQFiULDVTXHSRGHP
UHVXOWDUHPSHUGDVILQDQFHLUDV
$OpP GLVVR DUPD]HQDPRV HP QRVVD LQWUDQHW QRVVR EDQFR GH GDGRV TXH FRQWpP GHWDOKDGDV LQIRUPDo}HV
GHPRJUiILFDVHGHYHQGDVGHFDGDXPGHQRVVRVFOLHQWHV1RVVDLQWUDQHWHQRVVREDQFRGHGDGRVHVWmRVXMHLWRV
D DWDTXHV H[WHUQRV GH XVXiULRV GH UHGHV S~EOLFDV 4XDOTXHU DFHVVR QmR DXWRUL]DGR GLYXOJDomR RX SHUGD GH
LQIRUPDo}HVRXGDGRVSHVVRDLVSRGHUHVXOWDUHPDo}HVRXSURFHVVRVMXGLFLDLVVREDVOHLVEUDVLOHLUDVTXHSURWHJHP
DSULYDFLGDGHGHLQIRUPDo}HVHGDGRVSHVVRDLV GHQWUHRXWUDVLQIRUPDo}HV HSUHMXGLFDUQRVVRVQHJyFLRVHQRVVD
UHSXWDomR$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGRVHYHQWRVDFLPDSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRSUHMXGLFLDOUHOHYDQWHQRVQRVVRV
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QHJyFLRVUHSXWDomRHHPFRQVHTXrQFLDGDJUDQGHGHSHQGrQFLDGDWHFQRORJLDSDUDDVQRVVDVDWLYLGDGHVWDPEpP
SRGHPRVLQFRUUHUHPSHUGDVILQDQFHLUDVGHFRUUHQWHVGRVLPSDFWRVQDVQRVVDVRSHUDo}HV
(PUD]mRGDHQWUDGDHPYLJRUGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQGHGHDJRVWRGH
FRQIRUPHDOWHUDGD HPFDVRGHYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HVLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDHRXWURVHYHQWRV
GH IDOKDV HP QRVVRV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR DIHWDQGR GDGRV SHVVRDLV TXH DUPD]HQDPRV
HVWDUHPRVVXMHLWRVjVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQRLWHP K ±ULVFRVUHODFLRQDGRVjUHJXODPHQWDomRGRVVHWRUHVHP
TXHRHPLVVRUDWXH±Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de
Dados, e poderemos ser afetados adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções
4XDOTXHUFRPSURPHWLPHQWRGHQRVVDVHJXUDQoDVHMDSRUPHLRGHIDOKDVHPLPSHGLUWDLVTXHEUDVGHVHJXUDQoD
RXVHMDSRUTXDLVTXHURXWURVPHLRVSRGHUiSUHMXGLFDUDQRVVDUHSXWDomRHQRVVDPDUFDHQRVH[SRUDOLWtJLRV
HP TXH SRGHUHPRV VHU REULJDGRV D LQGHQL]DU D SDUWH SUHMXGLFDGD DIHWDQGR DVVLP QHJDWLYDPHQWH R QRVVR
QHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HV$GHPDLVTXDOTXHUSHVVRDFDSD]GHEXUODUDVQRVVDVPHGLGDVGH
VHJXUDQoDSRGHUiVHDSURSULDUGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVRXFDXVDULQWHUUXSo}HVHPQRVVDVRSHUDo}HV
(PFRQVHTXrQFLDGDJUDQGHGHSHQGrQFLDGDWHFQRORJLDGHFULSWRJUDILDHDXWHQWLFDomRHOHWU{QLFDGHWHUFHLURV
SDUDQRVVDVDWLYLGDGHVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDFLPDWDPEpPSRGHPRVLQFRUUHUHPSHUGDVILQDQFHLUDVGHYLGR
DLPSDFWRVQDFRQWLQXLGDGHUHJXODUGHQRVVDVRSHUDo}HV
$GLFLRQDOPHQWH QRVVRV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR HVWmR H[SRVWRV D YtUXV SURJUDPDV GH FRPSXWDGRU QRFLYRV
malwares  H RXWURV SUREOHPDV FRPR SRU H[HPSOR FULPHV H DWDTXHV FLEHUQpWLFRV TXH SRGHP LQWHUIHULU
LQHVSHUDGDPHQWH HP QRVVDV RSHUDo}HV 4XDOTXHU RFRUUrQFLD GHVVD QDWXUH]D SRGHUi UHVXOWDU HP XP HIHLWR
DGYHUVRVREUHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHSHUGDVILQDQFHLUDV

A falta de fiscalização das operações de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos "zona azul"
pelos agentes municipais pode afetar de forma negativa as nossas receitas e a capacidade de operar nosso
negócio.
1RVWHUPRVGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHVLVWHPDVGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRHPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRV
]RQDD]XOFHOHEUDGRFRPGHWHUPLQDGRVPXQLFtSLRVFDEHDRSRGHUFRQFHGHQWHUHDOL]DURDSRLRjLPSODQWDomR
HRSHUDFLRQDOL]DomRGRVLVWHPDGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRSRUPHLRGDILVFDOL]DomRSHORVDJHQWHVPXQLFLSDLV
GDVOHLVHQRUPDVJHUDLVGHWUkQVLWRDWXDQGRSULQFLSDOPHQWHQRVHQWLGRGHDXWXDURVHYHQWXDLVLQIUDWRUHVTXHQmR
UHVSHLWDUHPRVLVWHPDDSOLFDQGROKHVDVVLPDVSHQDOLGDGHVFDEtYHLVLQFOXVLYHDUHPRomRGHYHtFXORV
$RPLVVmRGRSRGHUS~EOLFRHPUHDOL]DUDILVFDOL]DomRGRFXPSULPHQWRGDVOHLVHQRUPDVGHWUkQVLWRHRXDIDOKD
GRV DJHQWHV S~EOLFRV HP DSOLFDU DV GHYLGDV VDQo}HV DRV HYHQWXDLV LQIUDWRUHV GR VLVWHPD GH HVWDFLRQDPHQWR
URWDWLYR HP YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV SRU QyV RSHUDGR SRGH GLPLQXLU D UHVSHLWDELOLGDGH GR VLVWHPD GH
HVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRSRUVHXVXVXiULRVHFRQVHTXHQWHPHQWHUHGX]LURYDORUGDVUHFHLWDVDUUHFDGDGDVFRPR
VLVWHPDGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYR]RQDD]XODIHWDQGRGHIRUPDQHJDWLYDDVQRVVDVUHFHLWDVHDFDSDFLGDGH
GHRSHUDUQRVVRQHJyFLR

A ocorrência de acidentes, incidentes, furtos, roubos, danos morais e danos físicos em nossos
estabelecimentos pode acarretar danos à nossa imagem, reputação, além de outros danos e custos.
$FLGHQWHVLQFLGHQWHVIXUWRVURXERVGDQRVPRUDLVRXGDQRVItVLFRVSRGHPRFRUUHUQDVGHSHQGrQFLDVGRVQRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQmRRFRUUHUmRDFLGHQWHVLQFLGHQWHVIXUWRVRXURXERVRXTXHQmR
VHUmRFDXVDGRVGDQRVDRVXVXiULRVGHQRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRVHDVHXVEHQVTXHHVWLYHUHPQRVQRVVRVORFDLVGH
RSHUDomR
$RFRUUrQFLDGHVVHVHYHQWRVHPQRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRVSRGHJHUDUGDQRVjQRVVDLPDJHPHUHSXWDomRHQRV
VXMHLWDUjREULJDomRGRUHVVDUFLPHQWRjVYtWLPDVHPSDUWLFXODUHPFDVRVTXHQmRVHMDPFREHUWRVSRUQRVVDV
DSyOLFHVGHVHJXURVSRUPHLRGRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOLQHUHQWHj
QRVVDDWLYLGDGHRTXHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV

Estamos sujeitos a perdas não cobertas pelos seguros contratados e a dificuldades para contratação de
apólices, o que poderá gerar efeitos adversos sobre nossos negócios.
(VWDPRVVXMHLWRVDULVFRVGHQWUHRXWURVDTXHOHVUHODFLRQDGRVDGDQRVPDWHULDLVGDQRVItVLFRVDWHUFHLURVGDQRV
DRPHLRDPELHQWHIHQ{PHQRVGDQDWXUH]DSHUGDGHUHFHLWDVHQWUHRXWURV
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1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDVDSyOLFHVGHVHJXURPDQWLGDVSRUQyVVHUmRDGHTXDGDVHRXVXILFLHQWHVHPWRGDVDV
FLUFXQVWkQFLDV RX FRQWUD WRGRV RV ULVFRV D TXH HVWDPRV VXMHLWRV &HUWRV ULVFRV QmR VmR JDUDQWLGRV SHODV
VHJXUDGRUDVTXHDWXDPQRPHUFDGR WDLVFRPRULVFRVGHFRUUHQWHVGHJXHUUDWHUURULVPRFDVRIRUWXLWRHGHIRUoD
PDLRU LQWHUUXSomR GH FHUWDV DWLYLGDGHV H IDOKDV KXPDQDV  $OpP GLVVR GHVDVWUHV QDWXUDLV FRQGLo}HV
PHWHRUROyJLFDVDGYHUVDVHRXWURVHYHQWRVSRGHPFDXVDUGDQRVGHGLYHUVDVQDWXUH]DVLQFOXLQGRGDQRVDRPHLR
DPELHQWHHLQWHUUXSomRGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHQWUHRXWURV$RFRUUrQFLDGHHYHQWRVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRV
SRUVHJXURRXTXHH[FHGDPRVOLPLWHVDVVHJXUDGRVSRGHUiDFDUUHWDUFXVWRVDGLFLRQDLVUHODFLRQDGRVDGDQRVD
WHUFHLURVEHPFRPRSHUGDVQmRSUHYLVWDVLPSDFWDQGRGHIRUPDQHJDWLYDQRVVRVUHVXOWDGRV
$GLFLRQDOPHQWH QmR SRGHPRV JDUDQWLU VH FRQVHJXLUHPRV UHQRYDU RX FRQWUDWDU DSyOLFHV GH VHJXUR D SUHoRV
FRPHUFLDLVUD]RiYHLVRXHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVRXFRP
FRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVVLPLODUHV7RGDVDVVLWXDo}HVGHVFULWDVDFLPDSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV
QRVVDVDWLYLGDGHVHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Nosso código de conduta e nossos controles internos, assim como as cláusulas contidas nos nossos contratos
celebrados com terceiros para agirem em nosso nome ou benefício, podem não ser suficientes para evitar
violações de leis de combate à corrupção e fraudes e práticas irregulares por parte dos administradores,
empregados e terceiros que agem em nosso nome ou benefício.
(VWDPRV VXMHLWRV D OHLV DQWLFRUUXSomR DQWLVVXERUQR DQWLODYDJHP GH GLQKHLUR DQWLWUXVWH H RXWUDV OHLV H
UHJXODPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVHVRPRVREULJDGRVDREVHUYDUDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVGR%UDVLO(VWDGRV
8QLGRVHSRGHPRVYLUDHVWDUVXMHLWRVDWDLVOHLVHUHJXODPHQWRVHPRXWUDVMXULVGLo}HV1mRSRGHPRVJDUDQWLU
TXH QRVVDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV VHMDP VXILFLHQWHV SDUD SUHYHQLU RX GHWHFWDU DV SUiWLFDV
LQDGHTXDGDV IUDXGHV RX YLRODo}HV GH OHLV SRU SDUWH GH QRVVDV DILOLDGDV IXQFLRQiULRV GLUHWRUHV H[HFXWLYRV
SDUFHLURVDJHQWHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVRXTXHWDLVSHVVRDVQmRSUDWLTXHPDo}HVYLRODQGRQRVVDVSROtWLFDV
HSURFHGLPHQWRV$GLFLRQDOPHQWHIRUQHFHGRUHVHVRFLHGDGHVTXHQRVSUHVWDPVHUYLoRVQmRHVWmRVXMHLWRVDR
QRVVR&yGLJRGH&RQGXWDHeWLFDRXjVQRVVDVSROtWLFDVLQWHUQDV
(VWDPRVWDPEpPVXMHLWRVDYLRODo}HVGHQRVVR&yGLJRGH&RQGXWDHeWLFDHPGHFRUUrQFLDGHFRQGXWDLOtFLWDQRV
QHJyFLRV EHP FRPR j RFRUUrQFLD GH FRPSRUWDPHQWR IUDXGXOHQWR H GHVRQHVWR SRU SDUWH GH QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVIRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHGHPDLVFRODERUDGRUHV$GLFLRQDOPHQWH
RVQRVVRVFRQWUROHVLQWHUQRVSRGHPVHULQVXILFLHQWHVSDUDDYHULILFDomRGHWDLVYLRODo}HV
2 GHVFXPSULPHQWR GDV OHLV DSOLFiYHLV GRV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV H GH RXWUDV QRUPDV SRU SDUWH GRV QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVIRUQHFHGRUHVHGHPDLVFRODERUDGRUHVSRGHUHVXOWDUHPPXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDV
HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD FLYLO H SHQDO HP LQGHQL]Do}HV WUDEDOKLVWDV DPELHQWDLV H HP FRQGLo}HV GH VHJXUDQoD
LPSUySULDVEHPFRPRQDSHUGDGHOLFHQoDVRSHUDFLRQDLVFRPDQRVVDGHFRUUHQWHUHVSRQVDELOL]DomRVXEVLGLiULD
RX VROLGiULD H SUHMXt]RV j QRVVD UHSXWDomR 7RGDV DV FLUFXQVWkQFLDV GHVFULWDV DFLPD SRGHP LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDEHPFRPRR
YDORUGHPHUFDGRVGDVQRVVDVDo}HVHQRVVDUHSXWDomR

A perda de membros de nossa administração, o enfraquecimento da nossa cultura corporativa e/ou a
incapacidade de atrair e reter pessoal qualificado poderá ocasionar um efeito adverso relevante nos nossos
negócios.
$QRVVDFDSDFLGDGHGHPDQWHUXPDSRVLomRFRPSHWLWLYDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSRU
QRVVDDGPLQLVWUDomRHGDFXOWXUDFRUSRUDWLYDTXHHODSURPRYH&RODERUDGRUHVFKDYHSRGHPQRVGHL[DUSRUXPD
VpULHGHUD]}HVHRLPSDFWRGHVVDVSHUGDVpGLItFLOGHSUHYHU$SHUGDGHPHPEURVGHQRVVDDGPLQLVWUDomRRV
TXDLVWDOYH]QmRVHMDPVXEVWLWXtGRVSRUSHVVRDVFRPDPHVPDH[SHULrQFLDHTXDOLILFDomRSRGHSUHMXGLFDUD
LPSOHPHQWDomRGHQRVVRVSODQRVHVWUDWpJLFRVDWUDSDOKDUQRVVDVRSHUDo}HVGHELOLWDUDVXVWHQWDELOLGDGHGHQRVVD
FXOWXUDHDGYHUVDPHQWHQRVDIHWDU
$OpPGLVVRHYHQWXDLVLQYHVWLJDo}HVRXGHFLV}HVGHVIDYRUiYHLVHPSURFHVVRVPRYLGRVHPIDFHGRVPHPEURVGD
QRVVD DGPLQLVWUDomR SRGHP WDPEpP YLU D DIHWDU QRVVD LPDJHP H QHJyFLRV QD PHGLGD HP TXH SURFHVVRV
HQYROYHQGRQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVSRGHPH[LJLUXPPDLRUJUDXGHHQYROYLPHQWRGHVWHVDGPLQLVWUDGRUHVQD
FRQGXomRGHVXDVGHIHVDVHPGHWULPHQWRGDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHVRUGLQiULDVEHPFRPRXPHYHQWXDO
GLVSrQGLRILQDQFHLURSRUSDUWHGD&RPSDQKLDFDVRHVWDYHQKDDVHUFRQVLGHUDGDVROLGiULDRXVXEVLGLDULDPHQWH
UHVSRQViYHO SHORV GDQRV HYHQWXDOPHQWH FDXVDGRV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV $GHPDLV HYHQWXDO FRQGHQDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHVQRkPELWRGHSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVSRGHUiRFDVLRQDUQRDIDVWDPHQWRGRFDUJR
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TXHHPRFXSDPQD&RPSDQKLDVDQo}HVTXHLQDELOLWHPGHWHUPLQDGRPHPEURGHVXDDGPLQLVWUDomRSDUDDSUiWLFD
GHDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDOTXDOTXHUGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUD
$WXDOPHQWHQRVVRGLUHWRUSUHVLGHQWHR6U$QGUp,DVLHVWiQRSRORSDVVLYRGHXPDDomRSHQDOHXPDDomRFLYLO
GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD TXH QmR JXDUGDP TXDOTXHU UHODomR FRP D &RPSDQKLD 1D DomR SHQDO IRL
SURIHULGD HP SULPHLUD LQVWkQFLD VHQWHQoD GH DEVROYLomR GR 6U ,DVL HVWDQGR DLQGD SHQGHQWH D GHFLVmR GH
VHJXQGD LQVWkQFLD 1D DomR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD IRL SURIHULGD HP SULPHLUD LQVWkQFLD VHQWHQoD GH
FRQGHQDomRGR6U,DVLHVWDQGRDLQGDSHQGHQWHDGHFLVmRGHVHJXQGDLQVWkQFLD
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH UHIHULGRV SURFHVVRV H LQYHVWLJDo}HV HQYROYHQGR DOJXQV GH QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$WXDLVPHPEURVGDQRVVDGLUHWRULDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRUDPLQWLPDGRVDGHSRUQRERMRGRLQTXpULWR
SROLFLDO HP GHFRUUrQFLD GH LQYHVWLJDomR FRQGX]LGD SHOR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD
&$'( SDUDDSXUDUXPDHYHQWXDOSUiWLFDGHFULPHVFRQWUDDRUGHPHFRQ{PLFD7DOSURFHVVRQRkPELWRGR
&$'(HPUHODomRj&RPSDQKLDHFHUWRVDGPLQLVWUDGRUHVIRLDUTXLYDGRHPYLUWXGHGDFHOHEUDomRHFXPSULPHQWR
GHWHUPRGHFRPSURPLVVR3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGRVSURFHVVRVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD 1RVVR VXFHVVR WDPEpP GHSHQGH GD QRVVD FDSDFLGDGH GH LGHQWLILFDU DWUDLU FRQWUDWDU WUHLQDU
UHWHUPRWLYDUHJHUHQFLDURXWURVFRODERUDGRUHVFRPFRQKHFLPHQWRVHKDELOLGDGHVHVSHFtILFDV$FRQFRUUrQFLD
SRU HVVHV FRODERUDGRUHVp LQWHQVD H VHQmR REWLYHUPRV VXFHVVRHP DWUDLU FRQWUDWDU WUHLQDU UHWHU PRWLYDU H
JHUHQFLDU FRODERUDGRUHV VXILFLHQWHPHQWH TXDOLILFDGRV QRVVRV QHJyFLRV QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD QRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQRVVDSRVLomRGHFRPSHWLWLYLGDGHSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV&RQGLo}HVGH
PHUFDGRWDPEpPSRGHPDIHWDUDHVWUDWpJLDGHUHWHQomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVGDGRTXHSDUFHODGD
UHPXQHUDomRGHORQJRSUD]RGHVWHVHVWiDWUHODGDDRQRVVRGHVHPSHQKR3RUILPDSHUGDGHPHPEURVGHQRVVD
DGPLQLVWUDomR R HQIUDTXHFLPHQWR GD QRVVD FXOWXUD FRUSRUDWLYD HRX D LQFDSDFLGDGH GH DWUDLU H UHWHU SHVVRDO
TXDOLILFDGRSRGHUiRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGHQRVVRVSODQRVGH
RSomRGHFRPSUDGHDo}HVYHUDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Enfrentamos diversos desafios inerentes à administração de um grande número de colaboradores em uma
grande área geográfica.
1RVVRV FRODERUDGRUHV VmR UHSUHVHQWDGRV SRU GLYHUVRV VLQGLFDWRV GLIHUHQWHV FRP RV TXDLV GH DFRUGR FRP D
OHJLVODomRWUDEDOKLVWDGHYHPRVQHJRFLDUDQXDOPHQWHQtYHLVVDODULDLVEHQHItFLRVKRUiULRVHKRUDVGHWUDEDOKRH
RXWURVWHUPRVHFRQGLo}HVGDVUHODo}HVGHWUDEDOKRTXHPDQWpPFRPRVVHXVSURILVVLRQDLV6HQmRSXGHUPRV
QHJRFLDUFRPHVVHVVLQGLFDWRVSRGHUHPRVWHUTXHDXPHQWDURVQtYHLVVDODULDLVRXFRQFHGHUEHQHItFLRVDGLFLRQDLV
HPPRQWDQWHVXSHULRUjYDULDomRGDLQIODomR
$GLFLRQDOPHQWHRVVDOiULRVHEHQHItFLRVGHQRVVRVFRODERUDGRUHVUHSUHVHQWDPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVSDUDQyV
2VUHDMXVWHVVDODULDLVRVEHQHItFLRVFRQFHGLGRVHDVOLPLWDo}HVGHMRUQDGDVGHWUDEDOKRGRVQRVVRVFRODERUDGRUHV
VHJXHPRVSDUkPHWURVHVWDEHOHFLGRVQDOHJLVODomRDSOLFiYHOHHPFRQYHQo}HVHDFRUGRVFROHWLYRVGHWUDEDOKR
FHOHEUDGRVFRPRVVLQGLFDWRV(PFDVRGHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRDSOLFiYHORXHPFRQYHQo}HVFROHWLYDVRX
DFRUGRVFROHWLYRV FRPRSRUH[HPSORUHGXomRGDMRUQDGDGHWUDEDOKRVHPDQDO RFXPSULPHQWRGDVQRUPDV
DSOLFiYHLVSRGHUHVXOWDUHPXPDXPHQWRHPQRVVRFXVWRGHPmRGHREUD2VFXVWRVDVVRFLDGRVDRVSRWHQFLDLV
DXPHQWRVVDODULDLVSRGHPUHGX]LUQRVVDVPDUJHQVGHOXFURTXHSRGHPVHULPSDFWDGDVQHJDWLYDPHQWHXPDYH]
TXHSRGHQmRVHUSRVVtYHOUHSDVVDUFRPSOHWDPHQWHRVFXVWRVGRVDXPHQWRVVDODULDLVDRVQRVVRVFOLHQWHV

Estamos sujeitos e poderemos estar sujeitos ao cumprimento de obrigações específicas em determinados
contratos financeiros atualmente em vigor ou que poderão ser celebrados no futuro e a restrições quanto à
capacidade de contrair dívidas adicionais, e, ainda, determinados ativos e receitas nossos e de nossas
controladas estão onerados.
6RPRVSDUWHHSRGHPRVVHUSDUWHVHPFRQWUDWRVILQDQFHLURVLQFOXLQGRHPUD]mRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVTXH
H[LJHP D PDQXWHQomRGHGHWHUPLQDGRV tQGLFHV ILQDQFHLURV RXR FXPSULPHQWR GH GHWHUPLQDGDVREULJDo}HV H
LPS}HPUHVWULo}HVSDUDTXHQyVHRXQRVVDVFRQWURODGDVYHQKDPDFRQWUDLUGtYLGDVDGLFLRQDLV$OpPGLVVRSDUWH
GHQRVVDVUHFHLWDVHVWmRRQHUDGDVHPJDUDQWLDGDVREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGDVGHErQWXUHVGHQRVVDQRQDHPLVVmR
2 LQDGLPSOHPHQWR GRV WHUPRV GH WDLV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV TXH QmR VHMD VDQDGR RX UHQXQFLDGR SRU VHXV
UHVSHFWLYRVFUHGRUHVSRGHUiUHVXOWDUQDGHFODUDomRGRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRVDOGRGHYHGRUGDVUHVSHFWLYDV
GtYLGDVHRXUHVXOWDUQRYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHRXWURVFRQWUDWRVILQDQFHLURV$QmRTXLWDomRGHWDLVGtYLGDV
SRGHUiUHVXOWDUQDH[FXVVmRGDVJDUDQWLDVSDUDVHXSDJDPHQWRSRGHQGRWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRV
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QRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV3DUDLQIRUPDo}HVVREUHQRVVRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVYHULWHQV
HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Nossos resultados e índices financeiros podem ser adversamente impactados por modificações nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas internacionais de relatório financeiro.
$V SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO DGRWDP R SDGUmR LQWHUQDFLRQDO GH FRQWDELOLGDGH HGLWDGR SHOR
International Accounting Standards Board ,$6% HVmRHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV
&3&  H QRUPDWL]DGRV SHOD &90 2 ,$6% H R &3& SRVVXHP FDOHQGiULRV SDUD DSURYDomR GH QRYRV
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVTXHSRGHPVRIUHUDOWHUDo}HVDTXDOTXHUPRPHQWR1mRWHPRVTXDOTXHULQJHUrQFLD
VREUHHVVDVDOWHUDo}HVGHPRGRTXHQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSRGHUmRVHUDIHWDGDVHPUD]mRGHQRYRV
SURQXQFLDPHQWRV FRQWiEHLV H FRQVHTXHQWHPHQWH WHUHP XP HIHLWR DGYHUVR HP QRVVRV UHVXOWDGRV H tQGLFHV
ILQDQFHLURV

A aplicação do IFRS 16 no cálculo de determinados índices financeiros em determinados contratos
existentes previamente à vigência do IFRS16 pode nos afetar adversamente.
(PGHMDQHLURGHR,$6%SXEOLFRXR,)56±Leases RX,)56 TXHHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVTXH
VHUmR DSOLFDGRV DR UHFRQKHFLPHQWR PHQVXUDomR DSUHVHQWDomR H GLYXOJDomR GH DUUHQGDPHQWRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVDUUHQGDGRUHVHDUUHQGDWiULRV2,)56H[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVUHFRQKHoDP
XPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRUHIOHWLQGRSDJDPHQWRVIXWXURVGHDUUHQGDPHQWRHXPGLUHLWRGHXVRGHDWLYRV
SDUD WRGRV RV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR H[FHWR FHUWRV DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR SUD]R H DUUHQGDPHQWRV SDUD
DWLYRVGHEDL[RYDORU2,)56HQWURXHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVLQLFLDGRVHPRXDSyVGHMDQHLURGH
2SWDPRVSHORPpWRGRUHWURVSHFWLYRFRPSOHWRDSDUWLUGHGHMDQHLURGHHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGH
R LQtFLR GR SULPHLUR SHUtRGR SUDWLFiYHO 'HVWH PRGR QRVVDV FRQWDV SDWULPRQLDLV OXFUR OtTXLGR tQGLFHV GH
OLTXLGH]JHUDOFRUUHQWHVHFDHQGLYLGDPHQWRWRWDOHVROYrQFLDJHUDOHGHPDLVLQGLFDGRUHVVRIUHUDPDOWHUDo}HV
VLJQLILFDWLYDVHHIHLWRVDGYHUVRV
6RPRVSDUWHHPDOJXQVFRQWUDWRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVTXHSUHYHHPTXHGHYHPRVREVHUYDUGHWHUPLQDGRV
tQGLFHVILQDQFHLURV$YLJrQFLDGR,)56pSRVWHULRUjGDWDGHFHOHEUDomRGHDOJXQVGHVVHVFRQWUDWRV1HVVHV
FDVRVDVFRQWUDSDUWHVGHWDLVFRQWUDWRVSRGHPHQWHQGHUTXHR,)56GHYHVHUDSOLFiYHOQRFiOFXORGRVtQGLFHV
ILQDQFHLURVDOLSUHYLVWRVHFRQVLGHUDUTXHQmRHVWDPRVDWHQGHQGRDWDLVtQGLFHVHSRUWDQWRDSOLFDUDVSHQDOLGDGHV
SUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVTXHSRGHPLQFOXLUVXDUHVFLVmR&DVRLVVRRFRUUDHQmRVHMDPRVFDSD]HVGHHVWDEHOHFHU
TXH R ,)56 QmR GHYH VH DSOLFDU DR FiOFXOR GH WDLV tQGLFHV ILQDQFHLURV QRVVD OLTXLGH] SRGH VHU DIHWDGD
DGYHUVDPHQWH

Decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas desfavoráveis ou eventuais investigações conduzidas sobre
nossas atividades podem nos afetar adversamente.
6RPRVSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDUELWUDLVHDGPLQLVWUDWLYRVQDVHVIHUDVFtYHOWULEXWiULDWUDEDOKLVWDFULPLQDO
HGHGLUHLWRDGPLQLVWUDWLYRFXMRVUHVXOWDGRVQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUmRIDYRUiYHLVDQyVHTXHWDLVDo}HV
HVWHMDPLQWHJUDOPHQWHSURYLVLRQDGDV$OpPGLVWRSRGHPRVHVWDUVXMHLWRVDHYHQWXDLVLQYHVWLJDo}HVLQFOXVLYH
FULPLQDLVRXFRQGX]LGDVSRUPHLRGHFRPLVV}HVSDUODPHQWDUHVGHLQTXpULWRFRPUHODomRjVQRVVDVDWLYLGDGHV
TXHSRGHUmRWHULPSDFWRVUHSXWDFLRQDLVVREUHDQRVVDLPDJHP
'HPDQHLUDJHUDOQRVVRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVYHUVDPVREUHKRUDVH[WUDVFRQFHVVmRGHLQWHUYDORLQWUDMRUQDGD
GLIHUHQoDVGHYHUEDVWUDEDOKLVWDVHUHVFLVyULDVGDQRVPRUDLVHPDWHULDLVDFLGHQWHGHWUDEDOKRHUHVSRQVDELOLGDGH
VROLGiULDVXEVLGLiULDHQWUHRXWURV
'HFLV}HVFRQWUiULDVDRVQRVVRVLQWHUHVVHVTXHHQYROYDPYDORUHVVXEVWDQFLDLVHPHVSHFLDOQRVFDVRVHPTXHQmR
FRQVWLWXtPRVSURYLV}HVSDUDULVFRRXQRVFDVRVHPTXHRVYDORUHVSURYLVLRQDGRVVHMDPLQIHULRUHVDRVYDORUHV
GHYLGRVDRILQDOTXHLPSHoDPDFRQGXomRGRVQRVVRVQHJyFLRVRXDIHWHPDQRVVDLPDJHPSRGHPFDXVDUHIHLWR
DGYHUVRSDUDQRVVRVUHVXOWDGRVEHPFRPRSDUDQRVVRVQHJyFLRV
$GLFLRQDOPHQWHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSRGHPWHUHQWHQGLPHQWRVRXLQWHUSUHWDo}HVGLYHUVRVGDTXHOHVTXH
DGRWDPRVQDFRQGXomRGHQRVVRVQHJyFLRVHQyVSRGHPRVHVWDUVXMHLWRVDFRQWLQJrQFLDVSRURXWURVPRWLYRVTXH
QRV REULJXHP D GHVSHQGHU YDORUHV VLJQLILFDWLYRV 3DUD LQIRUPDo}HV VREUH QRVVRV SURFHVVRV UHOHYDQWHV YHU
LWHQVDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Podemos ser afetados adversamente por decisões administrativas e/ou judiciais relacionadas à eventual
incidência do IPTU sobre imóveis cedidos temporariamente pelo poder público a nós.
(PUD]mRGHRSHUDUPRVHVWDFLRQDPHQWRVHPDOJXQVLPyYHLVGHWLWXODULGDGHGHHQWHVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
QD TXDOLGDGH GH FHVVLRQiULD GHVVHV LPyYHLV WHPRV FRQVLGHUDGR TXH QmR VHULD GHYLGR R ,PSRVWR 3UHGLDO H
7HUULWRULDO8UEDQR ,378 SRUFRQWDGDLPXQLGDGHWULEXWiULDUHFtSURFDSUHYLVWDQRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO
(PR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOGHFLGLXHPVHGHGHUHSHUFXVVmRJHUDOSHODSRVVLELOLGDGHGHFREUDQoD
GR,378QRVFDVRVGHLPyYHLVS~EOLFRV±RXVHMDLPyYHLVGHSURSULHGDGHGD8QLmR(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOH
PXQLFtSLRV±RFXSDGRVSRU HPSUHVDVSULYDGDV 5HIHULGDGHFLVmR DIDVWRX D DSOLFDomRGD LPXQLGDGHWULEXWiULD
UHFtSURFDSUHYLVWD QR DUWLJR GD &RQVWLWXLomR )HGHUDOQR WRFDQWH j LQFLGrQFLDGR LPSRVWR PXQLFLSDO FRP
UHODomRDLPyYHLVGHSURSULHGDGHGD8QLmR)HGHUDOTXHKDYLDPVLGRFHGLGRVRXDUUHQGDGRVDHPSUHVDVSULYDGDV
SDUD XVR QD H[SORUDomR GH DWLYLGDGH HFRQ{PLFD YROWDGD DR OXFUR SULYDGR &RQVLGHUDQGR R HQWHQGLPHQWR GR
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDODOJXQVPXQLFtSLRVDOWHUDUDPVHXHQWHQGLPHQWRHHVWmRSOHLWHDQGRGHQyVDFREUDQoD
GR,378VREUHRVLPyYHLVFHGLGRVDQyVWHPSRUDULDPHQWHSHORVHQWHVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD1mRSRGHPRV
JDUDQWLUTXHRXWURVPXQLFtSLRVHPTXHRSHUDPRVHPLPyYHLVFHGLGRVWHPSRUDULDPHQWHSHORSRGHUS~EOLFRDQyV
QmR DOWHUDUmR HVVH VHX HQWHQGLPHQWR HEXVTXHP D FREUDQoD GR,378 VREUH WDLV LPyYHLV LQFOXVLYH GHIRUPD
UHWURDWLYDSDUDRVFLQFR~OWLPRVH[HUFtFLRVILVFDLVHDFUHVFLGRGHMXURVHPXOWDRTXHSRGHUHSUHVHQWDUSHUGDV
VLJQLILFDWLYDVSDUDQyVHSRUWDQWRDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDQRVVRVUHVXOWDGRVHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRVjLQFLGrQFLDGR,378VREUHLPyYHLVFHGLGRVWHPSRUDULDPHQWH
SHORSRGHUS~EOLFRDQyVYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Nós e nossas controladas estamos sujeitos a determinadas regras em razão da inscrição de débitos fiscais em
programas de parcelamentos municipais e federais. Caso deixemos de cumprir quaisquer dessas regras os
programas poderão ser rescindidos e os benefícios decorrentes deles cancelados.
1yVHQRVVDVFRQWURODGDVHVWDPRVLQVFULWRVHPSURJUDPDVGHSDUFHODPHQWRLQVWLWXtGRVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV
FRPSHWHQWHVUHIHUHQWHVDGLYHUVRVGpELWRVGHWULEXWRVIHGHUDLVHPXQLFLSDLV
1RkPELWRIHGHUDODGHULPRVDSDUFHODPHQWRVHVSHFLDLVFRQFHGLGRVSHOD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOGHGpELWRV
DGPLQLVWUDGRVSHODSUySULD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRWULEXWiULD1RkPELWR
PXQLFLSDODGHULPRVDSDUFHODPHQWRVUHODFLRQDGRVDRVWULEXWRVGR,66H,378QRVPXQLFtSLRVGH*XDUXOKRV
%DUXHUL7HUHVySROLVH6DOYDGRU
7DLV SURJUDPDV GH SDUFHODPHQWR HVWDEHOHFHP FRPR FRQGLomR GR EHQHItFLR R FXPSULPHQWR GH GHWHUPLQDGRV
UHTXLVLWRVLQFOXVLYHHPUHODomRjUHJXODULGDGHGRSDJDPHQWRGRVGpELWRVVXMHLWRVDRVSDUFHODPHQWRV&DVRQyV
HRXQRVVDVFRQWURODGDVQmRYHQKDPRVDFXPSULUFRPDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVWHUHPRVRVSURJUDPDVUHVFLQGLGRV
HRVUHVSHFWLYRVEHQHItFLRVFDQFHODGRV2LQDGLPSOHPHQWRRFDVLRQDULDWDPEpPDLPHGLDWDH[LJLELOLGDGHGR
YDORUUHPDQHVFHQWHGRGpELWRFRPLQFLGrQFLDGRVDFUpVFLPRVOHJDLVQDIRUPDGDOHJLVODomRDSOLFiYHOjpSRFD
GDRFRUUrQFLDGRVUHVSHFWLYRVIDWRVJHUDGRUHVRTXHLPSDFWDUiQRVVRVUHVXOWDGRVFRPRUHWRUQRGRGpELWRQR
SDVVLYR
$GHPDLVHVWDUtDPRVVXMHLWRVDRUHWRUQRGRGpELWRFRPRSHQGrQFLDHPUHODWyULRGHVLWXDomRILVFDOLQVFULomRHP
GtYLGDDWLYDGRVGpELWRVDLQGDQmRLQVFULWRVHDMXL]DPHQWRGDFRPSHWHQWHH[HFXomRILVFDOSDUDFREUDQoDMXGLFLDO
GRYDORU(PVHWUDWDQGRGHGpELWRVMiLQVFULWRVHPGtYLGDDWLYDHFRPH[HFXomRILVFDODMXL]DGDLPSOLFDULDR
LPHGLDWR SURVVHJXLPHQWR GD FREUDQoD MXGLFLDO FRP WHQWDWLYDV GH FRQVWULomR GH SDWULP{QLRV H D DXWRPiWLFD
H[HFXomRGDJDUDQWLDSUHVWDGDFDVRH[LVWHQWH$RFRUUrQFLDGRVHYHQWRVDFLPDSRGHDIHWDUQRVVDVRSHUDo}HVH
UHVXOWDGRVILQDQFHLURVGHIRUPDDGYHUVD

Enfrentamos riscos relacionados a aumento de preço, interrupção do fornecimento e falta de combustível.
4XDOTXHUDXPHQWRQRSUHoRLQWHUUXSomRGRIRUQHFLPHQWRRXIDOWDGHFRPEXVWtYHOLPSDFWDGLUHWDPHQWHRYROXPH
GHWUiIHJRFRPHUFLDOHGHSDVVHLR'HVVDIRUPDHYHQWXDODXPHQWRGHSUHoRRXUHGXomRGDGLVSRQLELOLGDGHGH
FRPEXVWtYHOSRGHUiLPSOLFDUUHGXomRGRQ~PHURGHYHtFXORVHPFLUFXODomRHFRQVHTXHQWHPHQWHGHXVXiULRV
GHQRVVDVRSHUDo}HVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHQRVVDVRSHUDo}HV
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Movimentos sociais, greves e paralisações podem impactar nossas operações e afetar adversamente nossos
resultados.
(PGHPDLRGHRVFDPLQKRQHLURVEUDVLOHLURVLQLFLDUDPXPDJUHYHQDFLRQDOGRVHWRUSDUDUHLYLQGLFDomR
GHUHGXomRGHWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHRGLHVHOHDOWHUDomRGDSROtWLFDGHSUHoRVGHFRPEXVWtYHLVDWXDOPHQWH
SUDWLFDGD SRU 3HWUyOHR %UDVLOHLUR 6$± 3HWUREUDV $V SDUDOLVDo}HV TXH WDPEpP HQYROYHUDP R EORTXHLR GH
URGRYLDVHRXWUDVYLDVS~EOLFDVHPWRGRR3DtVDIHWDUDPDHQWUHJDGHWRGRVRVWLSRVGHFDUJDHRGHVORFDPHQWR
GDVSHVVRDVLPSHGLQGRRUHJXODUH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVSHVVRDLVHFRPHUFLDLV
1RYDV SDUDOLVDo}HV SRGHUmR DFDUUHWDU UHGXomR GR WUiIHJR GH YHtFXORV H GR Q~PHUR GH XVXiULRV GH QRVVDV
RSHUDo}HVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Poderemos precisar de recursos adicionais no futuro por meio de emissão de ações ou outros valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, que poderá não estar disponível, e que poderá resultar em
uma diluição da participação de seus acionistas em nosso capital social.
1RVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR HQYROYH D EXVFD SRU PHFDQLVPRV GH REWHQomR GH FDSLWDO DGLFLRQDO TXH
SRVVLELOLWHPDDTXLVLomRGHQRYRVDWLYRVRSHUDFLRQDLVGHQWUHRVTXDLVDUHDOL]DomRGHQRYDVHPLVV}HVGHYDORUHV
PRELOLiULRVLQFOXVLYHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVSHUPXWiYHLVHPDo}HV
3RUWDQWRSRGHPRVSUHFLVDUFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURDVHUHPREWLGRVLQFOXVLYHSRUPHLRGHHPLVV}HV
S~EOLFDVRXSULYDGDVGHDo}HVRXRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGHQRVVD
HPLVVmR
1mRSRGHPRVDVVHJXUDUDGLVSRQLELOLGDGHGHFDSLWDODGLFLRQDORXVHGLVSRQtYHOTXHRPHVPRVHUiREWLGRHP
FRQGLo}HV VDWLVIDWyULDV $ IDOWD GH DFHVVR D FDSLWDO DGLFLRQDO HP FRQGLo}HV VDWLVIDWyULDV SRGH UHVWULQJLU R
FUHVFLPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRIXWXURVGDVQRVVDVDWLYLGDGHVRTXHSRGHSUHMXGLFDUGHPDQHLUDUHOHYDQWHDV
QRVVDVDWLYLGDGHVDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$LQGDTXDOTXHUHPLVVmRGHDo}HVRXRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGHQRVVD
HPLVVmRSRGHPGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRVDWXDLVDFLRQLVWDVQRQRVVRFDSLWDOVRFLDO$RIHUWDS~EOLFDGHDo}HVRX
YDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGHQRVVDHPLVVmRSRGHVHUUHDOL]DGDLQFOXVLYHFRP
DH[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVQRVVRVDFLRQLVWDVSRGHQGRUHVXOWDUQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVVHXV
DFLRQLVWDVQR FDSLWDO VRFLDO'D PHVPDIRUPDQRVVRV DFLRQLVWDVQmR WHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQRFDVRGH
H[HUFtFLRSRUQRVVRVFRODERUDGRUHVGHRSo}HVSDUDFRPSUDGHQRVVDVDo}HVDRDPSDURGHQRVVRVSODQRVGH
RSomRGHFRPSUDGHDo}HV3HULRGLFDPHQWHGXUDQWHDYLJrQFLDGRVSODQRVRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GHWHUPLQDUiRVEHQHILFLiULRVHPIDYRUGRVTXDLVVHUmRRXWRUJDGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVQRVWHUPRVGRV
SODQRVRQ~PHURGHDo}HVTXHSRGHUmRVHUDGTXLULGDVFRPRH[HUFtFLRGHFDGDRSomRRSUHoRGHH[HUFtFLRGH
FDGDRSomRHDVFRQGLo}HVGHVHXSDJDPHQWRRVSUD]RVHFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRGHFDGDRSomRHTXDLVTXHU
RXWUDVFRQGLo}HVUHODWLYDVDWDLVRSo}HV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGHQRVVRVSODQRVGHRSomRGHFRPSUDGH
Do}HVYHUDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$GLFLRQDOPHQWHQRVVRDFLRQLVWD5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDpWLWXODUGH
E{QXVGHVXEVFULomRGHQRVVDHPLVVmRGHPRGRTXHWDODFLRQLVWDWHUiRGLUHLWRGHVXEVFUHYHUSHOR
SUHoR GH H[HUFtFLR WRWDO GH 5 DWp  Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD HPLVVmR VXMHLWR DRV WHUPRV H
FRQGLo}HVSUHYLVWRVQRVE{QXVGHVXEVFULomR2H[HUFtFLRGHWDLVE{QXVGHVXEVFULomRUHVXOWDUiQDGLOXLomRGH
QRVVRVDFLRQLVWDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVE{QXVGHVXEVFULomRHPLWLGRVSRUQyVYHUDVHomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Os interesses dos nossos administradores e colaboradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação
das nossas ações, uma vez que podem lhes ser outorgadas opções de compra ou de subscrição de ações de
nossa emissão.
2IDWRGHDOJXQVGHQRVVRVHPSUHJDGRVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVSRGHUHPUHFHEHURSo}HVGHFRPSUDH
VHEHQHILFLDUHPGDYDORUL]DomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRDXPSUHoRGHH[HUFtFLRLQIHULRUDRSUHoR
GHPHUFDGRGDVQRVVDVDo}HVSRGHOHYDUWDLVSHVVRDVDILFDUHPFRPVHXVLQWHUHVVHVH[FHVVLYDPHQWHYLQFXODGRV
jFRWDomRGHQRVVDVDo}HV$GHPDLVFDVRQmRRFRUUDYDORUL]DomRGDFRWDomRGDVQRVVDVDo}HVRVQRVVRVSODQRV
GHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RSRGHUmRVHUPHQRVDWUDWLYRVSDUDDOJXQVGRVQRVVRVHPSUHJDGRVDGPLQLVWUDGRUHV
HFRODERUDGRUHV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGHQRVVRVStock Option PlansYHUDVHomRGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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Acionistas poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio
'HDFRUGRFRPRQRVVRHVWDWXWRVRFLDOGHYHPRVSDJDUDRVQRVVRVDFLRQLVWDVQRPtQLPRGRQRVVROXFUR
OtTXLGRDQXDOFDOFXODGRHDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVRX
MXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR2OXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RRXUHWLGR
HSRGHUiQmRVHUGLVSRQLELOL]DGRSDUDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRQRVWHUPRV
SUHYLVWRV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV $OpP GLVVR D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SHUPLWH TXH XPD
FRPSDQKLDDEHUWDQmRHIHWXHWDOGLVWULEXLomRREULJDWyULDGHGLYLGHQGRVHPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDOFDVRD
PHVPDVHMDLQFRPSDWtYHOFRPDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD1DKLSyWHVHGDRFRUUrQFLDGHVVHVHYHQWRVRVWLWXODUHV
GHQRVVDVDo}HVWDOYH]QmRUHFHEDPGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHQRVVRV
GLYLGHQGRVYLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Dependemos em parte dos resultados de nossas controladas, que podem não vir a ser distribuídos.
1RVVDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUGLYLGHQGRV LQFOXVLYHVREUHDIRUPDGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR HGHFXPSULU
FRPQRVVDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGHSHQGHHPSDUWHGRIOX[RGHFDL[DHGRVOXFURVGHQRVVDVFRQWURODGDVEHP
FRPRGDGLVWULEXLomRGHVVHVOXFURVVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR1mRpSRVVtYHO
DVVHJXUDUTXHTXDLVTXHUGHVVHVUHFXUVRVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVRXTXHVHUmRVXILFLHQWHVSDUDRSDJDPHQWRGDV
QRVVDV REULJDo}HV H SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DRV QRVVRV DFLRQLVWDV 4XDOTXHU DOWHUDomR DGYHUVD QD
FRQGLomRILQDQFHLUDRXQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHQRVVDVFRQWURODGDVSRGHPDIHWDUQRVVRQHJyFLRQRVVD
FRQGLomRILQDQFHLUDRXQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

E 5HODFLRQDGRVDRFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROHGRHPLVVRU


A diluição da participação de nosso Acionista Controlador poderá nos afetar negativamente.
(PUD]mRGDUHDOL]DomRGHQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVRDFRUGRGHDFLRQLVWDV FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  SRU PHLR GR TXDO p JDUDQWLGR DR )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV 0DUDQHOOR ± 0XOWLHVWUDWpJLD $FLRQLVWD &RQWURODGRU  R GLUHLWR GH HOHJHU D PDLRULD GH QRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR TXDWURGRVVHWHPHPEURV HSRUWDQWRGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGDVGHOLEHUDo}HVTXH
H[LMDPDSURYDomRGHVWHyUJmRGHL[DUiGHYLJRUDU'HVWDIRUPDFDVRR$FLRQLVWD&RQWURODGRUQmRPDLVH[HUoD
RVHXSRGHUGHFRQWUROHSRGHUHPRVILFDUVXMHLWRVDQRYRVDUUDQMRVHQWUHDFLRQLVWDVQRYRVLQWHJUDQWHVQRJUXSR
GHFRQWUROHHYHQWXDLVPXGDQoDVGHQRVVDHVWUDWpJLDFRQIOLWRVHQWUHDFLRQLVWDVHLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDWDLV
TXHVW}HV H D RXWURV DVVXQWRV UHODFLRQDGRV R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV  $OpP GLVVR
SRGHPRVILFDUPDLVYXOQHUiYHLVDWHQWDWLYDVKRVWLVGHDTXLVLomRGHFRQWUROHHDFRQIOLWRVGDtGHFRUUHQWHVHFHUWDV
GHOLEHUDo}HVTXHH[LJHPTXyUXPPtQLPRSRGHUmRQmRVHUDWLQJLGDVGLILFXOWDQGRRSURFHGLPHQWRGHFLVyULRQR
kPELWRGHQRVVDVDWLYLGDGHVVRFLDLV4XDOTXHUPXGDQoDUHSHQWLQDRXLQHVSHUDGDHPQRVVDDGPLQLVWUDomRHP
QRVVRSODQRGHQHJyFLRVHGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRWHQWDWLYDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXTXDOTXHUGLVSXWD
HQWUH DFLRQLVWDV FRQFHUQHQWHV DRV VHXV UHVSHFWLYRV GLUHLWRV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH QRVVRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV YHU VHomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F 5HODFLRQDGRVDRVDFLRQLVWDV

Decisões conflitantes dos nossos acionistas podem nos afetar adversamente.
$SyVDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRSDVVDUHPRVDSRVVXLUDOWRJUDXGHGLVSHUVmR
DFLRQiULD2ERPUHODFLRQDPHQWRHDOLQKDPHQWRFRPQRVVRVDFLRQLVWDVWRUQDVHIXQGDPHQWDOSDUDJDUDQWLUD
HIHWLYLGDGHGRVQRVVRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV&DVRQRVVRVREMHWLYRVGHGHVHQYROYLPHQWRHGLUHFLRQDPHQWRVQmR
HVWHMDPHPFRQIRUPLGDGHFRPRVGHQRVVRVDFLRQLVWDVDOJXPDVGHFLV}HVFRQIOLWDQWHVSRUSDUWHVGHVVHVSRGHP
LPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Investigações relacionadas a alegações de corrupção que estão em andamento no Brasil podem vir a afetar
adversamente nossa imagem.
+iLQYHVWLJDo}HVUHODFLRQDGDVDDOHJDo}HVGHFRUUXSomRVHQGRFRQGX]LGDVSHOD&90SHODSecurities Exchange
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CommissionSHORU.S. Department of JusticeSHOD3ROtFLD)HGHUDOEUDVLOHLUDHSRURXWUDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
EUDVLOHLUDVUHVSRQViYHLVSRULQYHVWLJDo}HVGHFRUUXSomRHFDUWHO7DLVDOHJDo}HVFRQVLVWHQWHVGHQWUHRXWURVGH
SDJDPHQWRV LOHJDLV IHLWRV SRU FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV D GLUHWRUHV DGPLQLVWUDGRUHV H RXWURV IXQFLRQiULRV GH
HPSUHVDVGHHFRQRPLDPLVWDRXIXQFLRQiULRVS~EOLFRVFRPRSURSyVLWRGHLQIOXHQFLDUGHFLV}HVFRPHUFLDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV
8PDSDUWHVXEVWDQFLDOGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDpFRQGX]LGDQR%UDVLOHHVVDVLQYHVWLJDo}HVSRGHPWHU
HIHLWRV DGYHUVRV QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H QR DPELHQWH JHUDO GH QHJyFLRV QR TXDO D &RPSDQKLD DWXD H QR
VHQWLPHQWRGRLQYHVWLGRUFRPUHODomRDR%UDVLO
2)XQGRGH,QYHVWLPHQWR0XOWLPHUFDGR&UpGLWR3ULYDGR9DOEXHQD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUWHPFRPR~QLFR
FRWLVWD R 6U $QGUp (VWHYHV VHQGR DTXHOH R ~QLFR FRWLVWD GH QRVVR DFLRQLVWD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV0DUDQHOOR±0XOWLHVWUDWpJLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGHVXDSDUWLFLSDomRQD&RPSDQKLD
YHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(PGHQRYHPEURGHR6U$QGUp(VWHYHVIRLGHWLGRWHPSRUDULDPHQWHQR%UDVLOHPGHFRUUrQFLDGH
DOHJDGDV REVWUXo}HV j MXVWLoD H SDUWLFLSDomR HP XPD RUJDQL]DomR FULPLQRVD (P  GH VHWHPEUR GH  R
0LQLVWpULR 3~EOLFR DSUHVHQWRX VXDV DOHJDo}HV ILQDLV VROLFLWDQGR D DEVROYLomR GR 6U (VWHYHV GH WRGDV DV
DFXVDo}HV(PGHMXOKRGHR6U(VWHYHVIRLDEVROYLGRSHORWULEXQDOFRPSHWHQWHGDVDFXVDo}HVHR
FDVRIRLRILFLDOPHQWHHQFHUUDGRHPGHDJRVWRGH
2XWUDV DOHJDo}HV WHULDP VLGR IHLWDV FRQWUD R 6U $QGUp (VWHYHV QR kPELWR GH GHFODUDo}HV UHDOL]DGDV HP
LQYHVWLJDo}HVHPFXUVRFRPRDVRSHUDo}HV/DYD-DWR&RQFODYH3HQWLWLH(VWUHOD&DGHQWHDUHVSHLWR L GD
DOHJDGDH[LVWrQFLDGHRUJDQL]DomRFULPLQRVDHQYROYHQGRYiULRVSROtWLFRVHSDUWLGRVSROtWLFRVDJHQWHVS~EOLFRV
HPSUHViULRV H KRPHQV GH QHJyFLRV DJLQGR SDUD REWHU SDJDPHQWRV LQGHYLGRV HP DFRUGRV FRP HQWLGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV VHQGR HVWD Mi HQFHUUDGD HP  GH GH]HPEUR GH  LL GH DOHJDGRV SDJDPHQWRV LOtFLWRV
UHODFLRQDGRV D XP LQYHVWLPHQWR GR %DQFR %7* 3DFWXDO HP DWLYRV DGTXLULGRV SHOR %DQFR %7* 3DFWXDO GD
3HWUREUDVGHVXDVXEVLGLiULD3HWURÈIULFDDVVLPFRPRUHODFLRQDGRVj6HWH%UDVLOHPSUHVDFRQVWLWXtGDSDUDD
FRQVWUXomR GHVRQGDVGHSHUIXUDomRSDUD D3HWUREUDV LLL GD DOHJDGD FRUUXSomR HP UHODomR DXP DFRUGRGH
H[FOXVLYLGDGHFHOHEUDGRHQWUH'LVWULEXLGRUDH'HULYDGRVGR%UDVLO6$XPDFDGHLDGHSRVWRVGHJDVROLQDGHWLGD
SRUFHUWRVVyFLRVGR%DQFR%7*3DFWXDOHSHOD%5'LVWULEXLGRUDXPDVXEVLGLiULDGD3HWUREUDV LY GHDOHJDGRV
SDJDPHQWRVLOtFLWRVIHLWRVDR3DUWLGRGRV7UDEDOKDGRUHVDILPGHDVVHJXUDUXPPDLRUUHODFLRQDPHQWRFRPR
*RYHUQRHPUHODomRjHVWUXWXUDomRILQDQFHLUDGDH[SORUDomRGRSUpVDO Y GHDOHJDGRVSDJDPHQWRVGHSURSLQDV
SDUD R H[GHSXWDGR (GXDUGR &XQKD HP WURFD GH VHX VXSRUWH HP PHGLGDV SURYLVyULDV UHIHUHQWHV D TXHVW}HV
WULEXWiULDVTXHVHULDPVXSRVWDPHQWHIDYRUiYHLVDRJUXSRGRTXDOR%DQFR%7*3DFWXDOH YL GHVHXDOHJDGR
UHODFLRQDPHQWRFRPPLQLVWURGH(VWDGRHIXQFLRQiULRVS~EOLFRV
1mR SRGHPRVSUHYHU VHTXDOTXHUGDV VLWXDo}HV DFLPDRX VH QRYDV DOHJDo}HV LQFOXLQGRQRYDV LQYHVWLJDo}HV
UHVXOWDQWHV GH GHODo}HV SUHPLDGDV HQYROYHQGR WHUFHLURV RX GH TXDOTXHU RXWUD IRUPD SRGHUi UHVXOWDU HP
DFXVDo}HVFULPLQDLVFRQWUDR6U$QGUp(VWHYHVDVVLPFRPRRLPSDFWRVHKRXYHUTXHTXDOTXHUSURFHVVRRX
LQYHVWLJDomRSRGHRXQmRWHUHPQRVVDLPDJHP

Nosso Estatuto Social não contém dispositivos visando a obstar a aquisição hostil de lote significativo de
nossas ações, o que pode permitir a concentração de nosso controle em um investidor ou em um grupo
pequeno de investidores.
1RVVRHVWDWXWRVRFLDOQmRFRQWpPGLVSRVLo}HVYLVDQGRDGLILFXOWDUWHQWDWLYDVGHDTXLVLomRGHORWHVXEVWDQFLDOGDV
Do}HVGHQRVVDHPLVVmRHPFLUFXODomRRXDFRQFHQWUDomRGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHPFLUFXODomRHPXP
LQYHVWLGRURXHPXPJUXSRSHTXHQRGHLQYHVWLGRUHV$DXVrQFLDGHWDLVGLVSRVLo}HVDOLDGDDRIDWRGHTXHQD
GDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRWHPRVHDSyVDFRQFOXVmRGHQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV
SRGHPRVQmRWHUXPDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVDJLQGRHPFRQMXQWRWLWXODUGHPDLVGHGDVDo}HVGH
QRVVDHPLVVmRSRVVLELOLWDDDTXLVLomRKRVWLOGHQRVVRFRQWUROHVRFLHWiULRKLSyWHVHQDTXDOSDVVDUtDPRVDWHUXP
FRQWUROH FRQFHQWUDGR 6H QRVVR FRQWUROH SDVVDU D VHU GHWLGR SRU XP ~QLFR LQYHVWLGRU RX SHTXHQR JUXSR GH
LQYHVWLGRUHV HVWHV WHUmR SRGHUHV SDUD GHQWUH RXWURV HOHJHU D PDLRULD GRV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H GLULJLU QRVVRV QHJyFLRV H DWLYLGDGHV LQFOXVLYH QR TXH VH UHIHUH D RSHUDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVDUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDRSDJDPHQWRGHTXDLVTXHUGLYLGHQGRV2LQWHUHVVHGHXPHYHQWXDO
DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX JUXSR GH DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUi GLIHULU GRV LQWHUHVVHV GRV QRVVRV GHPDLV
DFLRQLVWDV
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G 5HODFLRQDGRVjVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

Nossa participação (atual e futura) em sociedades com terceiros ou outras formas de parcerias (MRLQW
YHQWXUHV), criam riscos adicionais para nós, incluindo potenciais problemas financeiros e de relacionamento
comercial com nossos sócios.
$QRVVDSDUWLFLSDomR DWXDOHIXWXUD HPVRFLHGDGHVFRQVyUFLRVHFRQGRPtQLRVFRPWHUFHLURVRXRXWUDVIRUPDV
GH SDUFHULDV joint ventures  FULDP ULVFRV LQFOXLQGR SRWHQFLDLV SUREOHPDV ILQDQFHLURV H GH UHODFLRQDPHQWR
FRPHUFLDOFRPRVQRVVRVVyFLRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHSDUFHULDVDWXDLVYHULWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD2VULVFRVHQYROYHQGRHVVDVjoint ventures LQFOXHPSRWHQFLDLVGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVRXIDOrQFLD
GHSDUFHLURVHDSRVVLELOLGDGHGHKDYHULQWHUHVVHHFRQ{PLFRRXFRPHUFLDOGLYHUJHQWHRXLQFRQVLVWHQWH
$GLFLRQDOPHQWH VH QRVVRV SDUFHLURV IDOKDUHP HP HIHWXDU RX HVWLYHUHP LPSRVVLELOLWDGRV GH PDQWHU VXD
SDUWLFLSDomR QDV FRQWULEXLo}HV GH FDSLWDO QHFHVViULDV SRGHUHPRV WHU TXH UHDOL]DU LQYHVWLPHQWRV DGLFLRQDLV
LQHVSHUDGRVHGLVSRQLELOL]DUUHFXUVRVDGLFLRQDLV
2XWUR ULVFR UHODFLRQDGR D HVVDV SDUFHULDV GHFRUUH GR IDWR GD OHJLVODomR EUDVLOHLUD SUHYHU D HYHQWXDO
UHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDGHVyFLRVFRQG{PLQRVHFRQVRUFLDGRVSRUREULJDo}HVGDVRFLHGDGHFRQGRPtQLRHP
FHUWDViUHDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjViUHDVILVFDOWUDEDOKLVWDDPELHQWDOHGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU
6HQGR DVVLP SRGHPRV WHU HYHQWXDLV HIHLWRV DGYHUVRV GHFRUUHQWHV GD FRQGXWD GH QRVVRV SDUFHLURV HP
GHWHUPLQDGRVHPSUHHQGLPHQWRV

H 5HODFLRQDGRVDRVIRUQHFHGRUHV

Nossa operação regular depende de fornecedores de serviços públicos. Qualquer diminuição ou interrupção
desses serviços poderá causar dificuldades na operação de nossos estabelecimentos e, consequentemente,
nos afetar adversamente
6HUYLoRVS~EOLFRVHPHVSHFLDORVGHVDQHDPHQWRiJXDHHQHUJLDHOpWULFDVmRIXQGDPHQWDLVSDUDDERDFRQGXomR
HRSHUDomRGHQRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRV$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUHYHQWRDGYHUVRFRPRJUHYHVLQFrQGLRVH
LQXQGDo}HV HQWUH RXWURV OHYDQGR D LQWHUUXSo}HV VLJQLILFDWLYDV RX UHGXomR QDV DWLYLGDGHV GH LQIUDHVWUXWXUD
SRGHP UHGX]LU R WUiIHJR GH YHtFXORV R TXH SRGH UHGX]LU QRVVR IDWXUDPHQWR H DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
$GLPLQXLomRRXLQWHUUXSomRGHVVHVVHUYLoRVSRGHJHUDURDXPHQWRGRVFXVWRVHRXGHWHUPLQDGDVIDOKDVHP
QRVVDVRSHUDo}HVRTXHSRGHUiJHUDUHIHLWRVDGYHUVRVSDUDQyV

I 5HODFLRQDGRVDRVFRQVXPLGRUHV

Poderemos ser adversamente afetados pela diminuição do fluxo de pessoas em locais de venda de produtos e
serviços o que resultará na redução de clientes em nossos locais de atuação.
+LVWRULFDPHQWHRPHUFDGRGHYDUHMRWHPVLGRVXVFHWtYHODSHUtRGRVGHGHVDTXHFLPHQWRHFRQ{PLFRJHUDORTXH
WHPOHYDGRjTXHGDQRVJDVWRVGRFRQVXPLGRU2VXFHVVRGDVQRVVDVRSHUDo}HVGHSHQGHHQWUHRXWURVGHYiULRV
IDWRUHVUHODFLRQDGRVDRSRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHVHRXTXHDIHWDPDVXDUHQGDWDLVFRPRFRQGLomR
HFRQ{PLFDEUDVLOHLUDWD[DVGHMXURVHGHFkPELRLQIODomRGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRUQtYHLVGH
HPSUHJR H VDOiULRV 2 QRVVR GHVHPSHQKR GHSHQGH HP JUDQGH SDUWH GD FDSDFLGDGH GRV ORFDLV RQGH QRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRVHVWmRORFDOL]DGRVJHUDUHPPRYLPHQWRGHIUHTXHQWDGRUHV2VQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
SRGHP VHU QHJDWLYDPHQWH DIHWDGRV SRU IDWRUHV H[WHUQRV WDLV FRPR HQWUH RXWURV GHFOtQLR HFRQ{PLFR
IHFKDPHQWR RX TXHGD GH DWUDWLYLGDGH GRV ORFDLV RQGH HVWmR ORFDOL]DGRV QRVVRV HVWDEHOHFLPHQWRV WDO FRPR
YHULILFDGR QD DWXDO SDQGHPLD GR &29,' R TXH SRGH UHVXOWDU HP XPD GLPLQXLomR QR Q~PHUR GH
IUHTXHQWDGRUHVTXHYLVLWDPHVVHVORFDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV
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J 5HODFLRQDGRVDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVRHPLVVRUDWXH

O setor de estacionamentos no Brasil é altamente fragmentado. As maiores empresas do setor concorrem por
contratos em empreendimentos dos mais variados segmentos. Se nossos concorrentes oferecerem melhores
condições comerciais, podem atrair mais clientes, inclusive em grandes empreendimentos e concessões
públicas, o que pode causar um efeito adverso em nossos negócios.
2VHWRUGHHVWDFLRQDPHQWRVQR%UDVLOUHTXHUFRQVWDQWHVSHVTXLVDVSDUDGHILQLUQRYRVIRUPDWRVHHVWUDWpJLDVGH
DWXDomR$VPXGDQoDVQDVSUHIHUrQFLDVGRVFRQVXPLGRUHVHQRYRVPRGDLVGHGHVORFDPHQWRDWUDYpVGRXVRGH
DSOLFDWLYRVWrPOHYDGRDPRGLILFDo}HVQDIRUPDFRPRRVHVWDFLRQDPHQWRVVHUHODFLRQDPFRPRDPELHQWHXUEDQR
RTXHH[LJHQRYDVHHVWUDWpJLDVSDUDHQIUHQWDUDFRQFRUUrQFLD
$GLVSXWDSHORFRQVXPLGRUHDEXVFDSRUGLIHUHQFLDomRHVWmRHVWUHLWDPHQWHOLJDGDVDRFRQFHLWRGHUHGHILQLomR
GDVQRVVDVDWLYLGDGHV
1DPHGLGDHPTXHXPRXPDLVGHQRVVRVFRQFRUUHQWHVSDVVHPDDGRWDUDPHVPDSRVWXUDHVWUDWpJLFDTXHQyV
QRVVDVDWLYLGDGHVSRGHUmRVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWHGHPDQHLUDUHOHYDQWH2LQJUHVVRGHQRYRVFRQFRUUHQWHV
QDVUHJL}HVHPTXHRSHUDPRVSRGHGHPDQGDUXPDXPHQWRQmRSODQHMDGRQRVLQYHVWLPHQWRVHPQRVVDVJDUDJHQV
RTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV
6H QmR IRUPRV FDSD]HV GH UHVSRQGHU D WDLV SUHVV}HV GD FRQFRUUrQFLD GH PRGR LPHGLDWR H DGHTXDGR QRVVD
VLWXDomRILQDQFHLUDHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPYLUDVHUSUHMXGLFDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHVHMD
SHODEDL[DSHUFHSomRVREUHQRVVDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVSRUVHXVDWXDLVFOLHQWHVRXPHVPRSHODPRURVLGDGH
QDFDSWXUDGHWHQGrQFLDVGHPHUFDGR
$VVLP QD KLSyWHVH GH DJUDYDPHQWR GHVVHV IDWRUHV XPD GLPLQXLomR GR YROXPH GH QRVVDV RSHUDo}HV SRGHUi
RFRUUHULQIOXHQFLDQGRQHJDWLYDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV

Estamos sujeitos a redução de receita devido a condições econômicas adversas nos locais onde estão
localizados nossos estabelecimentos e a consequente diminuição nos níveis de ocupação dos espaços
comerciais em que se localizam nossos estabelecimentos.
$OWHUDo}HVGDVFRQGLo}HVGRVFHQiULRVPDFURHFRQ{PLFRVHUHJLRQDLVSRGHPLPSDFWDURIOX[RGHXWLOL]DomRGH
QRVVRVHVWDEHOHFLPHQWRVUHGX]LQGRQRVVDUHFHLWDHLQYLDELOL]DQGRRDWLQJLPHQWRGDPHWDGHFUHVFLPHQWR$V
VHJXLQWHVDOWHUDo}HVQRFHQiULRSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRQRVVRUHVXOWDGR
භ SHUtRGRVGHUHFHVVmRHGHVDTXHFLPHQWRGDVHFRQRPLDVEUDVLOHLUDHUHJLRQDLVSRGHPJHUDUXPDTXHGD
QR FRQVXPR GH PRGR JHUDO R TXH SRU VXD YH] SRGH DFDUUHWDU PHQRU XWLOL]DomR GH QRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRV
භ DXPHQWRGRVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHQRVVDVDWLYLGDGHVH
භ DXPHQWRGRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDODGLFLRQDO
&DVRDOJXPGRVULVFRVDFLPDVHPDWHULDOL]HDQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHP
VHU DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH DVVLP FRPR D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO
SUySULRDRVQRVVRVDFLRQLVWDV

K 5HODFLRQDGRVDUHJXODPHQWDomRGRVVHWRUHVHPTXHRHPLVVRUDWXH

Enfrentamos riscos relacionados às autorizações, licenças e alvarás necessários às nossas operações.
1RVVDVDWLYLGDGHVHVWmRVXMHLWDVjREWHQomRGHDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiVLQFOXLQGROLFHQoDVPXQLFLSDLV
GHIXQFLRQDPHQWRHDXWRVGHYLVWRULDGRFRUSRGHERPEHLURVUHODFLRQDGRVjRSHUDomRHjORFDOL]DomRGRVQRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRVHGHYHPRVREWHUHUHQRYDUSHULRGLFDPHQWHJUDQGHSDUWHGHVVDVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiV
1mR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH D REWHQomR RX UHQRYDomR GHVVDV DXWRUL]Do}HV OLFHQoDV H DOYDUiV RFRUUHUi QR
FURQRJUDPDSUHYLVWR$IDOWDGHTXDOTXHUGHVVDVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVRXDOYDUiVRXRLQGHIHULPHQWRGDVXD
REWHQomRRXUHQRYDomRSRGHLPSOLFDUSHQDOLGDGHVTXHYDULDPGHVGHDDSOLFDomRGHPXOWDVRXFRQIRUPHRFDVR
D VXVSHQVmR RX DWp R HQFHUUDPHQWR GDV DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV QR UHVSHFWLYR LPyYHO H SRGH DLQGD HP
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GHWHUPLQDGRV FDVRV UHVXOWDU QD UHVFLVmR GH FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRP WHUFHLURV R TXH SRGHUi WHU XP HIHLWR
DGYHUVRQRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQHJyFLRV
$OpP GLVVR IXWXUDV UHJXODPHQWDo}HV RX TXDLVTXHU DOWHUDo}HV j UHJXODPHQWDomR YLJHQWH SRGHP DFDUUHWDU D
QHFHVVLGDGH GH HIHWXDUPRV LQYHVWLPHQWRV VXEVWDQFLDLV SDUD D DGHTXDomR GH QRVVDV DWLYLGDGHV j QRYD
UHJXODPHQWDomRRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV
7DPEpPQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVRXR3RGHU-XGLFLiULRUHFRQKHFHUmRTXHQyV
DWHQGHPRV jV H[LJrQFLDV LPSRVWDV SRU WDO UHJXODPHQWDomR RX TXH FRQVHJXLUHPRV FXPSULU QRYDV
UHJXODPHQWDo}HVRXVXDVDOWHUDo}HVQRSUD]RHVWLSXODGRSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
$V OLFHQoDV PXQLFLSDLV GH IXQFLRQDPHQWR H GR FRUSR GH ERPEHLURV UHODWLYDV j SDUWH UHOHYDQWH GH QRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRVQmRHVWmRYiOLGDVRXHVWmRHPSURFHVVRGHREWHQomRRXGHUHQRYDomR$VOLFHQoDVPXQLFLSDLV
GH IXQFLRQDPHQWR H GR FRUSR GH ERPEHLURV SRVVXHP HP JHUDO SUD]R GH YDOLGDGH H GHYHP VHU UHQRYDGDV
SHULRGLFDPHQWHFRPRXVHPRSDJDPHQWRGHWD[DVGHUHQRYDomR1mRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHREWHUHPRVWRGDV
DVOLFHQoDVDOYDUiVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVRXDLQGDTXHDVUHQRYDUHPRVGHIRUPDWHPSHVWLYD
$QmRREWHQomRRXDQmRUHQRYDomRGDVQRVVDVOLFHQoDVSRGHUi L UHVXOWDUHPDXWRVGHLQIUDomR LL QRVVXMHLWDU
DRSDJDPHQWRGHPXOWDV LLL QRVLPSHGLUGHDEULUHRSHUDURVHVWDEHOHFLPHQWRV LY UHVXOWDUQRIHFKDPHQWRGRV
HVWDEHOHFLPHQWRVHPTXHRSHUDPRV Y QRVH[SRUDULVFRVDGLFLRQDLVQRFDVRGHXPDFLGHQWHGHVHJXUDQoDH
SURWHomR RX HYHQWR VLPLODU DIHWDU DGYHUVDPHQWH WDO LQVWDODomR HQTXDQWR XPD OLFHQoD HVWLYHU SHQGHQWH H
YL H[SRUQyVHQRVVRVUHSUHVHQWDQWHVDVDQo}HVFULPLQDLVHPFDVRGHH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVVHPDVGHYLGDV
OLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
1RVVDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVSRGHUiVHUDIHWDGDGHIRUPDDGYHUVDUHOHYDQWHVHQmRFRQVHJXLUPRVDEULUHRSHUDU
QRVVRV HVWDEHOHFLPHQWRV VH WLYHUPRV TXH VXVSHQGHU RX IHFKDU DOJXQV HVWDEHOHFLPHQWRV H[LVWHQWHV HP
FRQVHTXrQFLDGDQRVVDLQFDSDFLGDGHGHREWHURXUHQRYDURVUHJLVWURVDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiVRXVHXP
DFLGHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHXPHVWDEHOHFLPHQWRHQTXDQWRHVVHHVWLYHUFRPXPDOLFHQoDSHQGHQWH

Estamos sujeitos ao cumprimento de obrigações específicas relacionadas à legislação sobre acessibilidade.
2VHVWDFLRQDPHQWRVTXHRSHUDPRVGHYHPFXPSULUFRPDOHJLVODomRUHODFLRQDGDjSURPRomRGDDFHVVLELOLGDGH
GDVSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDRXFRPPRELOLGDGHUHGX]LGDEHPFRPRjVSHVVRDVFRPLGDGHLJXDORX
VXSHULRUDDQRVJHVWDQWHVODFWDQWHVHSHVVRDVFRPFULDQoDGHFRORPHGLDQWHDVXSUHVVmRGHEDUUHLUDVHGH
REVWiFXORV EHP FRPR D UHJUDV UHODFLRQDGD DR HVWDEHOHFLPHQWR GH YDJDV HVSHFLILFDV SDUD SRUWDGRUHV GH
GHILFLrQFLD1HVWHVHQWLGRD/HLQHVHXGHFUHWRUHJXODPHQWDGRUR'HFUHWRQEHP
FRPRD/HLQ (VWDWXWRGD3HVVRDFRP'HILFLrQFLD REULJDTXHRVHVWDFLRQDPHQWRVGLVSRQLELOL]HP
DFHVVRV OLYUHVGH EDUUHLUDV HREVWiFXORV TXH LPSHoDPRXGLILFXOWHP D DFHVVLELOLGDGHGH SHVVRDSRUWDGRUDGH
GHILFLrQFLD RX FRP PRELOLGDGH UHGX]LGD H UHVHUYD GH SRUFHQWDJHQV HVSHFLILFDV GH YDJDV SDUD YHtFXORV TXH
WUDQVSRUWHP SHVVRD SRUWDGRUD GH GHILFLrQFLD ItVLFD RX YLVXDO RX FRP FRPSURPHWLPHQWR GH PRELOLGDGH 2
'HFUHWR Q GLVS}H TXH DSOLFDGDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV FtYHLV H SHQDLV FDEtYHLV TXDQGR QmR
IRUHPREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVTXDQWRjDFHVVLELOLGDGH
&RQWUDWXDOPHQWHRVSURSULHWiULRVGRVLPyYHLVHPTXHRSHUDPRVGHYHPDWHQGHUjVH[LJrQFLDVGDVDXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV UHODWLYDV j OHJLVODomR VREUH DFHVVLELOLGDGH VHQGR TXH FDVR QmR YHQKDP D DWHQGrODV D
UHVSRQVDELOLGDGHSRGHUiUHFDLUVREUHQyV1mRKiJDUDQWLDVGHTXHVHUHPRVUHVVDUFLGRVSHORVFXVWRVLQFRUULGRV
QRDWHQGLPHQWRGHVVDVH[LJrQFLDVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e poderemos
ser afetados adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
$/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQGHGHDJRVWRGHFRQIRUPHDOWHUDGD HVWDEHOHFHXP
QRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYrHQWUHRXWURVRVGLUHLWRV
GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV DV EDVHV OHJDLV DSOLFiYHLV j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV RV UHTXLVLWRV SDUD
REWHQomRGHFRQVHQWLPHQWRDVREULJDo}HVHUHTXLVLWRVUHODWLYRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHYD]DPHQWRVHD
WUDQVIHUrQFLDVGHGDGRVEHPFRPRDDXWRUL]DomRSDUDDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV
&DVRQyVQmRHVWHMDPRVHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRVQyVHQRVVDVVXEVLGLiULDV
SRGHUHPRV HVWDU VXMHLWRV jV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV GH IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD L DGYHUWrQFLD FRP
LQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV LL PXOWDVLPSOHVGHDWpGRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVD
RXGRJUXSRQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVREVHUYDGRROLPLWHGH5PLOK}HVSRULQIUDomR
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LLL PXOWDGLiULDREVHUYDGRROLPLWHWRWDOSUHYLVWRQRLWHP LL  LY SXEOLFL]DomRGDLQIUDomRDSyVGHYLGDPHQWH
DSXUDGDHFRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLD Y EORTXHLRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRDWpDVXD
UHJXODUL]DomR YL HOLPLQDomR GRV GDGRV SHVVRDLV D TXH VH UHIHUH D LQIUDomR YLL VXVSHQVmR SDUFLDO GR
IXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGHVHLVPHVHVSURUURJiYHO
SRULJXDOSHUtRGRDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRU SHVVRDDTXHPFRPSHWHPDV
GHFLV}HVUHIHUHQWHVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV  YLLL VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWR
GRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGHVHLVPHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGR
RX L[ SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRV
$OpPGLVVRSRGHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVFDXVDGRVSRU
QyVHVHUPRVFRQVLGHUDGRVVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRV
FDXVDGRVSRUQRVVDVVXEVLGLiULDVGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/HL*HUDOGH
3URWHomRGH'DGRV

Nós e nossas subsidiárias podemos figurar como responsáveis subsidiários ou solidários das dívidas
trabalhistas de terceirizados e podemos vir a ser afetados pela interpretação de leis e normas regulamentando
as atividades de terceirização de processos de negócios.
&HOHEUDPRVFRQWUDWRVFRPHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVTXHQRVIRUQHFHPXPDTXDQWLGDGHVLJQLILFDWLYDGHPmRGH
REUD 1R %UDVLO D WHUFHLUL]DomR GH SURFHVVRV GH QHJyFLRV p XPD DWLYLGDGH UHJXODGD SHOD /HL Q GH
GHPDUoRGH SHOD TXDO R WRPDGRU GH VHUYLoRV p VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GDV
YHUEDV WUDEDOKLVWDV UHIHUHQWHV DR FRQWUDWR GH WUDEDOKR FHOHEUDGR HQWUH WUDEDOKDGRU WHUFHLUL]DGR H HPSUHVD
SUHVWDGRUD GH VHUYLoRV &DVR DV HPSUHVDV WHUFHLUL]DGDV TXH SUHVWDP VHUYLoRV SDUD QyV H SDUD DV QRVVDV
VXEVLGLiULDVQmRFXPSUDPDVREULJDo}HVGDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDSRGHPRVVHUFRQVLGHUDGRVVXEVLGLDULDPHQWH
UHVSRQViYHLVSHODVGtYLGDVWUDEDOKLVWDVGHVVDVHPSUHVDV
$QWHVGDDSURYDomRGHWDOOHLDUHVSRQVDELOL]DomRGDHPSUHVDWRPDGRUDSHORVGpELWRVWUDEDOKLVWDVGDHPSUHVD
SUHVWDGRUD GH VHUYLoRV FRP RV HPSUHJDGRV WHUFHLUL]DGRV HUD UHJXODGD EDVLFDPHQWH SHOD 6~PXOD Q GR
7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKRTXHFRQVLGHUDYDOtFLWDVRPHQWHDWHUFHLUL]DomRGHDWLYLGDGHVPHLRGDHPSUHVD
FRQWUDWDQWHHGHVGHTXHDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVRFRUUHVVHVHPDH[LVWrQFLDGHSHVVRDOLGDGHHVXERUGLQDomR
HQWUHRVWHUFHLUL]DGRVHRVFRODERUDGRUHVGDHPSUHVDFRQWUDWDQWHGRVVHUYLoRV$OpPGLVVRDLQGDTXHVHWUDWDVVH
GHWHUFHLUL]DomRGHDWLYLGDGHVPHLRHVHPSHVVRDOLGDGHHVXERUGLQDomRDHPSUHVDWRPDGRUDGHVHUYLoRVHUD
FRQVLGHUDGDUHVSRQViYHOVXEVLGLiULDSHORVGpELWRVWUDEDOKLVWDVQmRTXLWDGRVSHODHPSUHVDSUHVWDGRUDFRPUHODomR
DRVVHXVHPSUHJDGRVWHUFHLUL]DGRV1RVWHUPRVGHWDOV~PXODDWHUFHLUL]DomRGHDWLYLGDGHVILPHUDFRQVLGHUDGD
LOtFLWDHDFDUUHWDYDDIRUPDomRGRYtQFXORGHHPSUHJRHQWUHDHPSUHVDFRQWUDWDQWHGRVVHUYLoRVHRHPSUHJDGR
WHUFHLUL]DGRHFRQVHTXHQWHPHQWHQDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHGLUHWDGDHPSUHVDFRQWUDWDQWHSHORSDJDPHQWR
GDVYHUEDVHLQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDV
(PGHDJRVWRGHDQDOLVDQGRVLWXDomRDQWHULRUjHQWUDGDHPYLJRUGD/HLR6XSUHPR7ULEXQDO
)HGHUDOIL[RXWHVHFRPUHSHUFXVVmRJHUDOQRVHQWLGRGHTXHPHVPRDQWHVGDHQWUDGDHPYLJRUGDVUHFHQWHV
DOWHUDo}HVQDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDVHULDilícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidasPDQWHQGRD
UHVSRQVDELOLGDGH VXEVLGLiULD GD HPSUHVD FRQWUDWDQWH SHORV GpELWRV WUDEDOKLVWDV QmR SDJRV SHOD HPSUHVD
SUHVWDGRUDGRVVHUYLoRV
eSRVVtYHOTXHDMXVWLoDGRWUDEDOKRLQWHUSUHWHD/HLHD7HVHGHIRUPDUHVWULWLYDHFRQWLQXHDDSOLFDU
HQWHQGLPHQWRLJXDORXVHPHOKDQWHDRHQWHQGLPHQWRFRQVROLGDGRQD6~PXODSDUDUHVWULQJLUDVKLSyWHVHVGH
WHUFHLUL]DomROtFLWDGHDWLYLGDGHVRXFDUDFWHUL]DUFRPRLUUHJXODUDWHUFHLUL]DomRGHDWLYLGDGHILP
$GLFLRQDOPHQWH FDVR VHMD YHULILFDGD D H[LVWrQFLD GH SHVVRDOLGDGH H VXERUGLQDomR HQWUH HPSUHJDGRV
WHUFHLUL]DGRV H QRVVRV FRODERUHVGLUHWRV D7HVH H D/HL  QmR DIDVWDPR ULVFRGH TXH D MXVWLoD GR
WUDEDOKRUHFRQKHoDRYtQFXORGLUHWRHQWUHQyVHQRVVDVVXEVLGLiULDVHRVHPSUHJDGRVGDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDV
HDQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDSHORSDJDPHQWRGHYHUEDVHLQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDVRTXHSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HV
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Estamos sujeitos a leis e regulamentos anticorrupção e de vedação à prática de atos de suborno e lavagem
de dinheiro e antitruste e violações de tais leis ou regulamentos podem ter um impacto adverso em nossa
reputação e resultados de operações e condição financeira.
3DUD DWHQGLPHQWR GDV REULJDWRULHGDGHV GD OHJLVODomR YLJHQWH DR QRVVR QHJyFLR HVWDPRV VXMHLWRV D OHLV
SURJUDPDVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVQR%UDVLOH(VWDGRV8QLGRVHSRGHPRVYLUDHVWDUVXMHLWRVDWDLVOHLVH
UHJXODPHQWRVHPRXWUDVMXULVGLo}HV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQRVVDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVVHMDP
VXILFLHQWHVSDUDSUHYHQLURXGHWHFWDUWRGDVDVSUiWLFDVLQDGHTXDGDVIUDXGHVRXYLRODo}HVGHOHLVSRUSDUWHGH
QRVVDVDILOLDGDVIXQFLRQiULRVGLUHWRUHV H[HFXWLYRV SDUFHLURV DJHQWHV HSUHVWDGRUHV GH VHUYLoRVRXTXH WDLV
SHVVRDVQmRSUDWLTXHPDo}HVYLRODQGRQRVVDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV4XDLVTXHUYLRODo}HVSRUQyVGHOHLV
TXH WUDWDPGDYHGDomRGHSUiWLFD GH DWRVGH VXERUQR ODYDJHPGHGLQKHLUR H FRUUXSomRRXUHJXODPHQWRVGH
VDQo}HV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR PDWHULDO VREUH QRVVRV QHJyFLRV UHSXWDomR UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
FRQGLomRILQDQFHLUD

O não cumprimento das obrigações regulatórias, incluindo a divulgação das demonstrações financeiras,
regras do Novo Mercado e regulamentos de combate à corrupção, pode nos sujeitar a multas, penalidades
e/ou sanções administrativas, o que pode afetar nossa operação e reputação.
(VWDPRVVXMHLWRVDGLYHUVDVUHJXODPHQWDo}HVRQGHVHLQFOXHPH[LJrQFLDVUHODFLRQDGDV L DRFXPSULPHQWRGRV
SURQXQFLDPHQWRV WpFQLFRV FRQWiEHLV LL j GLYXOJDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LLL j PDQXWHQomR GH
QtYHOGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH LY j/HLQDTXDOLPS}HUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDjVHPSUHVDV
QRkPELWRFtYHOHDGPLQLVWUDWLYRSRUDWRVGHFRUUXSomRHIUDXGHjOLFLWDomRSUDWLFDGRVSRUVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHWHUFHLURVTXHDWXHPHPVHXQRPH
'LDQWHGDFRPSOH[LGDGHHGRYROXPHGHH[LJrQFLDVUHJXODPHQWDUHVDRVTXDLVHVWDPRVVXMHLWRVFRQVLGHUDPRV
TXH R SURFHVVR GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H R DPELHQWH GH FRQWUROH LQWHUQRV SRGHP QmR HYLWDU HYHQWXDLV
YLRODo}HV2QmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVUHJXODWyULDVSRGHQRVH[SRUDPXOWDVSHQDOLGDGHVHRXVDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVTXHSRGHUmRDIHWDUQRVVDRSHUDomRHUHSXWDomR
'HQWUHRVHYHQWRVTXHSRGHPDIHWDUGHPDQHLUDDGYHUVDDGLYXOJDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHVWDFDPRV
DDSUHVHQWDomRGRVVDOGRVFRQWiEHLVUHODFLRQDGRVDFRQWDVFRQWiEHLVTXHUHTXHUHPMXOJDPHQWRVFRPSOH[RVH
VXEMHWLYRVHVmRUHVXOWDGRGHHVWLPDWLYDVTXHWHPLPSDFWRVREUHTXHVW}HVLQHUHQWHPHQWHLQFHUWDV¬PHGLGDTXH
DXPHQWDRQ~PHURGHYDULiYHLVHSUHPLVVDVHVVHVMXOJDPHQWRVVHWRUQDPDLQGDPDLVFRPSOH[RV

Alterações nas leis tributárias brasileiras ou em sua interpretação podem afetar adversamente nossas
operações.
$OHJLVODomRWULEXWiULDSRGHHVWDUVXMHLWDDDOWHUDo}HVTXHSRGHPQRVDIHWDUFRPRPXGDQoDVQDVDOtTXRWDVHD
FULDomR GH WULEXWRV EHP FRPR FULDomR H H[WLQomR GH EHQHItFLRV WULEXWiULRV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV
$OJXPDV GHVVDV PXGDQoDV SRGHP DXPHQWDU QRVVD FDUJD WULEXWiULD HRX GH QRVVDV FRQWURODGDV R TXH SRGH
UHVWULQJLUDFDSDFLGDGHGHID]HUQHJyFLRVQRPHUFDGRDWXDOHSRUWDQWRDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHQRVVD
OXFUDWLYLGDGHHRXGHQRVVDVFRQWURODGDV
$OpPGLVVRFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV
3RGHUHPRV VHU DIHWDGRV DGYHUVDPHQWH FDVR DV DXWRULGDGHV ILVFDLV LQWHUSUHWHP DV OHLV WULEXWiULDV GH IRUPD
LQFRPSDWtYHOFRPQRVVDVLQWHUSUHWDo}HV

Nossas aquisições futuras podem ser contestadas pelas autoridades concorrenciais brasileiras
$/HLQOHLGHGHIHVDGDFRQFRUUrQFLDLQVWLWXLXRUHJLPHGHDQiOLVHSUpYLDGRVDWRVGHFRQFHQWUDomR
SHORTXDORVPHVPRVQmRSRGHUmRVHUFRQVXPDGRVDQWHVGHDSURYDGRVSHOR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD
(FRQ{PLFD±&$'(VRESHQDGHQXOLGDGHHPXOWD
'HYHUmRSRUWDQWRVHUSUHVHUYDGDVDVFRQGLo}HVGHFRQFRUUrQFLDHQWUHDVHPSUHVDVHQYROYLGDVDWpTXHRDWRVHMD
GHFLGLGR
26LVWHPD%UDVLOHLURGH'HIHVDGD&RQFRUUrQFLD 6%'& DRDYDOLDUXPDGHWHUPLQDGDRSHUDomRDYDOLDVHXV
HIHLWRV FRQFRUUHQFLDLV QR PHUFDGR HPTXH DWXDPRV1RFDVRGH QRVVDV IXWXUDV DTXLVLo}HV FDVR RV DVSHFWRV
FRQFRUUHQFLDLVQmRVHMDPREVHUYDGRVWDLVFRPRUHVWULo}HVQDIRUPDTXHRSHUDPRVR&$'(SRGHFRQWHVWDU
IXWXUDV DTXLVLo}HV EHP FRPR LPSRU FRQGLo}HV SDUD D FRQFOXVmR GDV RSHUDo}HV H DVVLP QRVVRV UHVXOWDGRV
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RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

L5HODFLRQDGRVDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVHPTXHRHPLVVRUDWXH
1mRDSOLFiYHO

M5HODFLRQDGRVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pode nos afetar adversamente.
(VWDPRVVXMHLWRVDRFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDOEHPFRPRH[LJrQFLDVGDVDXWRULGDGHVDPELHQWDLV
TXH SRGHP LQFOXLU DWHQGLPHQWR D H[LJrQFLDV TXDQWR DR XVR H RFXSDomR GR VROR JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV
VyOLGRV XVR DGHTXDGR GD iJXD H GHVFDUWH GH HIOXHQWHV H SUHYHQomR H PLQLPL]DomR GH RXWUDV DWLYLGDGHV
SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV WDLV FRPR UHODFLRQDGDV DR FRQWUROH GH HPLVV}HV GH UXtGRV H SUHYHQomR GH
FRQWDPLQDomRGHVRORHiJXDVXEWHUUkQHD1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHWRGDVQRVVDVOLFHQoDVHVWHMDPYiOLGDVRX
WHQKDPVLGRHPLWLGDVRXTXHRXWUDVOLFHQoDVHVSHFLILFDVRXGLVSHQVDVIRUPDLVQmRYHQKDPDVHUH[LJLGDVSHORV
yUJmRVDPELHQWDLV$OpPGLVVRFRPUHODomRDRVQRVVRVHVWDFLRQDPHQWRVGHVFREHUWRVSRGHPRVHVWDUVXMHLWRVD
REULJDo}HV UHODFLRQDGDV j SUHVHUYDomR GH iUHDV YHUGHV GHQWUH HODV D UHDOL]DomR GH SODQWLRV RX SURWHomR GH
H[HPSODUHVDUEyUHRVHRXWURVWLSRVGHYHJHWDomR
$OpPGLVVRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRQmRVHWRUQDUmRPDLVUtJLGDVGHPRGR
D H[LJLU XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GH QRVVRV LQYHVWLPHQWRV D ILP GH FXPSULUPRV FRP D OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR DPELHQWDO $GHPDLV QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH QmR H[LVWDP FRQWDPLQDo}HV QRV LPyYHLV
XWLOL]DGRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRVVDVDWLYLGDGHVHVSHFLDOPHQWHHPUD]mRGHDWLYLGDGHVGHWHUFHLURV e.g.
DWLYLGDGHVSUHWpULWDVGHVHQYROYLGDVHPiUHDVYL]LQKDVRXGHFRUUHQWHVGHHPSUHHQGLPHQWRVQRVTXDLVHVWHMDP
ORFDOL]DGRVQRVVRVHVWDFLRQDPHQWRV 
,QYHVWLPHQWRVDPELHQWDLVLPSUHYLVWRVSRGHUmRUHGX]LURVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDRXWURVLQYHVWLPHQWRVHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVGHIRUPDVLJQLILFDWLYD

N5LVFRV0DFURHFRQ{PLFRV
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a
uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia.
6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWHPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRGRDWXDOFRURQDYtUXV ³&29,'´ R=LND
R(ERODDJULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH0pGLRRX0(56HD
6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
JOREDOQDVLQG~VWULDVPXQGLDLVQDHFRQRPLDPXQGLDOHEUDVLOHLUDQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGH
VXDHPLVVmR
(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRXDSDQGHPLDGHFRUUHQWHGR&29,'
FDEHQGRDRVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HVSUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRV
LQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGR&29,'UHVXOWRXHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGH
SHVVRDV LPSRVWDV SHORV JRYHUQRV GH GLYHUVRV SDtVHV HP IDFH GD DPSOD H FRUUHQWH GLVVHPLQDomR GR YtUXV
LQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQDRUHGRUGRPXQGR&RPRFRQVHTXrQFLDGHWDLVPHGLGDVRVSDtVHVLPSXVHUDP
UHVWULo}HVjVYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLD
GHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomRRTXH
SRGHUHVXOWDUQDYRODWLOLGDGHQRSUHoRGHPDWpULDVSULPDVHRXWURVLQVXPRVIDWRUHVTXHFRQMXQWDPHQWHH[HUFHP
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
4XDOTXHUPXGDQoDPDWHULDOQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVRXQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRUHVXOWDGRGHVVHVHYHQWRV
PXQGLDOSRGHGLPLQXLURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLURVHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHV
EUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoR
GHPHUFDGRGHWDLVYDORUHVPRELOLiULRVHWDPEpPSRGHGLILFXOWDURDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWR
GDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLV
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Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente nossos negócios, nossas operações e
nossa condição financeira.
2 %UDVLO WHP DSUHVHQWDGR LQVWDELOLGDGHV HFRQ{PLFDV FDXVDGDV SRU GLVWLQWRV HYHQWRV SROtWLFRV H HFRQ{PLFRV
REVHUYDGRVQRV~OWLPRVDQRVFRPDGHVDFHOHUDomRGRFUHVFLPHQWRGR3,%HHIHLWRVHPIDWRUHVGHRIHUWD QtYHLV
GHLQYHVWLPHQWRVDXPHQWRHXVRGHWHFQRORJLDVQDSURGXomRHWF HGHGHPDQGD QtYHLVGHHPSUHJRUHQGDHWF 
&RQVHTXHQWHPHQWH D LQFHUWH]D VREUH VH R *RYHUQR )HGHUDO YDL FRQVHJXLU DSURYDU DV UHIRUPDV HFRQ{PLFDV
QHFHVViULDV SDUD PHOKRUDU D GHWHULRUDomR GDV FRQWDV S~EOLFDV H GD HFRQRPLD WHP OHYDGR D XP GHFOtQLR GD
FRQILDQoDGRPHUFDGRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQR*RYHUQR)HGHUDO$HFRQRPLDEUDVLOHLUDFRQWLQXDVXMHLWDjV
SROtWLFDVHDRVDWRVJRYHUQDPHQWDLVRVTXDLVHPQmRVHQGREHPVXFHGLGRVRXLPSOHPHQWDGRVSRGHUmRDIHWDU
DVRSHUDo}HVHRGHVHPSHQKRILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVQRVVRV1RV~OWLPRVDQRVRFHQiULRSROtWLFR
EUDVLOHLUR H[SHULPHQWRX XPD LQWHQVD LQVWDELOLGDGH HP GHFRUUrQFLD SULQFLSDOPHQWH GD GHIODJUDomR GH XP
HVTXHPDGHFRUUXSomRHQYROYHQGRYiULRVSROtWLFRV GHQRPLQDGD2SHUDomR/DYD-DWR LQFOXLQGRPHPEURVGR
DOWRHVFDOmRRTXHFXOPLQRXFRPRimpeachmentGD~OWLPDSUHVLGHQWHGDUHS~EOLFDHFRPDo}HVFRQWUDVHX
VXFHVVRUHVXDHTXLSH$VUHFHQWHVLQVWDELOLGDGHVSROtWLFDVHHFRQ{PLFDVWrPOHYDGRDXPDSHUFHSomRQHJDWLYD
GDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHXPDXPHQWRQDYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURTXHWDPEpP
SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV H QRVVDV Do}HV 4XDOTXHU LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD UHFRUUHQWH H
LQFHUWH]DVSROtWLFDVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHDVQRVVDVDo}HV

A influência e ações governamentais decorrentes das condições políticas e econômicas do Brasil podem
afetar negativamente o mercado brasileiro e os nossos negócios.
(YHQWXDLV PHGLGDV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR QDV SROtWLFDV PRQHWiULD ILVFDO FUHGLWtFLD H FDPELDO GHQWUH RXWUDV
DVVLP FRPR PHGLGDV GRV JRYHUQRV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV H
HVWUDWpJLDV
1mRH[HUFHPRVTXDOTXHULQIOXrQFLDVREUHDVSROtWLFDVRXUHJXODPHQWDo}HVTXHRVJRYHUQRVIHGHUDOHVWDGXDLVH
PXQLFLSDLVSRGHUmRDGRWDUQRIXWXURQRJHUHQFLDPHQWRGDSROtWLFDHFRQ{PLFDQHPGLVSRPRVGDFDSDFLGDGH
SDUD SUHYrODV 1RVVR QHJyFLR EHP FRPR QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H SHUVSHFWLYDV
SRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVQDVSROtWLFDVRXUHJXODPHQWDo}HVTXHHQYROYDPRXDIHWHP
FHUWRVIDWRUHVFRPR


LQIODomR



SROtWLFDVPRQHWiULDV



FUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDLQWHUQD



UHGXomRQDOLTXLGH]GRVPHUFDGRVLQWHUQRVGHFDSLWDOHGHFUpGLWR



WD[DVGHMXURV



SROtWLFDVILVFDLVHOHJLVODomRWULEXWiULD



RXWURVGHVGREUDPHQWRVSROtWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVQR%UDVLORXTXHRDIHWHP



SODQRGLUHWRUSROtWLFDGH]RQHDPHQWR



LPSRVLomRRXFDQFHODPHQWRGHWDULIDomRHPYLDVS~EOLFDV



H[LJrQFLDVDFHUFDGDFRQWUDWDomRGHHPSUHJDGRVSDUDGHWHUPLQDGDVIXQo}HVH



SROtWLFDVGHJUDWXLGDGHRXUHGXomRGHWDULIDVSDUDLGRVRVHSRUWDGRUHVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVWHPSR
PtQLPRGHWROHUkQFLDFREUDQoDIUDFLRQDGDHQWUHRXWURV

0HGLGDV DGRWDGDV SHORVJRYHUQRV IHGHUDO HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV RX HVSHFXODomR VREUH WDLV PHGLGDV SRGHP
OHYDU D LQFHUWH]DV HP UHODomR j HFRQRPLD EUDVLOHLUD H DXPHQWDU D YRODWLOLGDGH GRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV
GRPpVWLFRVRTXHSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRVQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDQRVVRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHQRVVDVSHUVSHFWLYDV
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Esforços governamentais para combater a inflação podem retardar o crescimento da economia brasileira e
gerar um efeito negativo nos nossos negócios.
1RSDVVDGRR%UDVLOUHJLVWURXtQGLFHVGHLQIODomRH[WUHPDPHQWHDOWRV$LQIODomRHDOJXPDVPHGLGDVWRPDGDV
SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR QR LQWXLWR GH FRQWUROiOD FRPELQDGD FRP D HVSHFXODomR VREUH HYHQWXDLV PHGLGDV
JRYHUQDPHQWDLV D VHUHP DGRWDGDV WLYHUDP HIHLWR QHJDWLYR VLJQLILFDWLYR VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD
FRQWULEXLQGRSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDH[LVWHQWHQR%UDVLOHSDUDRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGH
YDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR$VWD[DVGHLQIODomRIRUDPGHHPHPHHP
FRQIRUPH PHGLGD SHOR ,*30 $V PHGLGDV DGRWDGDV SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD R FRQWUROH LQIODFLRQiULR
LQFOXtUDP D PDQXWHQomR GH UtJLGDV SROtWLFDV PRQHWiULDV FRP HOHYDGDV WD[DV GH MXURV FRQVHTXHQWHPHQWH
UHVWULQJLQGR DGLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR HUHGX]LQGRR FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR2 &2320IUHTXHQWHPHQWH
DMXVWD D WD[D GH MXURV HP VLWXDo}HV GH LQFHUWH]D HFRQ{PLFD SDUD DWLQJLU PHWDV HVWDEHOHFLGDV QD SROtWLFD
HFRQ{PLFDGRJRYHUQREUDVLOHLUR$XPHQWRVVXFHVVLYRVQDLQIODomRSRGHPDXPHQWDUQRVVRVFXVWRVHGHVSHVDV
HFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVHXGHVHPSHQKRILQDQFHLURFRPRXPWRGR
(YHQWXDLVIXWXUDVPHGLGDVGR*RYHUQR)HGHUDOLQFOXLQGRDUHGXomRGDVWD[DVGHMXURVLQWHUYHQomRQRPHUFDGR
GHFkPELRHPHGLGDVSDUDDMXVWDURXIL[DURYDORUGRUHDOSRGHUmRGHVHQFDGHDUDXPHQWRVGHLQIODomRDIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRHPJHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD6HR%UDVLOH[SHULPHQWDULQIODomRHOHYDGDQR
IXWXURRPHFDQLVPRGHUHDMXVWHDQXDOGHQRVVDVUHFHLWDVHGHQRVVDVFRQWURODGDVFRPEDVHQDLQIODomRSUHYLVWR
HP VHXVUHVSHFWLYRV FRQWUDWRV GH FRQFHVVmR S~EOLFD SRGHUi QmRVHU VXILFLHQWH SDUDSURWHJrODV LQWHLUDPHQWH
FRQWUDRVHIHLWRVGRDXPHQWRGHLQIODomRRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLV
$OpPGLVVRQDKLSyWHVHGHDXPHQWRGHLQIODomRR*RYHUQR)HGHUDOSRGHUiRSWDUSRUHOHYDUVLJQLILFDWLYDPHQWH
DVWD[DVGHMXURVRILFLDLV$HOHYDomRGDVWD[DVGHMXURVSRGHUiLPSDFWDUQmRVRPHQWHQRVVRFXVWRGHFDSWDomR
GHQRYRVHPSUpVWLPRVFRPRWDPEpPQRVVRFXVWRGHHQGLYLGDPHQWRDWXDOYLQGRDFDXVDUDXPHQWRGHQRVVDV
GHVSHVDVILQDQFHLUDV(VWHDXPHQWRSRUVXDYH]SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGH
REULJDo}HVSRUQyVDVVXPLGDVQDPHGLGDHPTXHUHGX]LUiQRVVDGLVSRQLELOLGDGHGHFDL[D$GHPDLVIOXWXDo}HV
QDVWD[DVGHMXURVHLQIODomRQDFLRQDLVTXHSRGHUmRQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWHHPIXQomRGDH[LVWrQFLDGHDWLYRV
HSDVVLYRVLQGH[DGRVjYDULDomRGDVWD[DV6(/,&',HGRVtQGLFHV,3&$H,*303RURXWURODGRXPDUHGXomR
UHSUHVHQWDWLYD GD ', RX GD LQIODomR SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVD UHFHLWD JHUDGD GRV LQYHVWLPHQWRV
ILQDQFHLURVHFRUUHomRGRVDOGRUHODWLYRDRVDWLYRVILQDQFHLURVGDFRQFHVVmRS~EOLFD

Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países
de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos valores mobiliários brasileiros.
2YDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpLQIOXHQFLDGRHPGLIHUHQWHV
JUDXVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWHSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDH
SDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWH$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHV WDOFRPR
QDUHFHQWHWHQVmRSROtWLFDHQWUH(VWDGRV8QLGRVH,Um SRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGR
GRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV&ULVHVHPRXWURVSDtVHVGD$PpULFD/DWLQD
H HPRXWURVSDtVHV GH HFRQRPLD HPHUJHQWH RX DVSROtWLFDV HFRQ{PLFDVGHRXWURV SDtVHV HPHVSHFLDO DVGRV
(VWDGRV8QLGRVHSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDSRGHUmRUHGX]LURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVSRUWtWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRV GH FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV LQFOXLQGR RV QRVVRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR ,VVR SRGHULD
GLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRV
DFHLWiYHLVRXDEVROXWRV4XDOTXHUGHVVHVDFRQWHFLPHQWRVSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHRYDORU
GHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
1RSDVVDGRRGHVHQYROYLPHQWRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVDGYHUVDVHPRXWURVSDtVHVGRPHUFDGRHPHUJHQWH
UHVXOWRXHPJHUDOQDVDtGDGHLQYHVWLPHQWRVHFRQVHTXHQWHPHQWHQDUHGXomRGHUHFXUVRVH[WHUQRVLQYHVWLGRV
QR%UDVLO$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUHGHUHVXOWRXHPXPFHQiULR
UHFHVVLYRHPHVFDODJOREDOFRPGLYHUVRVUHIOH[RVTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDIHWDUDPGHIRUPDQHJDWLYDR
PHUFDGR DFLRQiULR H D HFRQRPLD GR %UDVLO WDLV FRPR RVFLODo}HV QDV FRWDo}HV GH YDORUHV PRELOLiULRV GH
FRPSDQKLDV DEHUWDV IDOWD GH GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR UHGXomR GH JDVWRV GHVDFHOHUDomR GD HFRQRPLD
LQVWDELOLGDGHFDPELDOHSUHVVmRLQIODFLRQiULD$OpPGLVVRDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPQmRHVWDUGLVSRVWDV
D UHQRYDU HVWHQGHU RX FRQFHGHU QRYDV OLQKDV GH FUpGLWR HP FRQGLo}HV HFRQRPLFDPHQWH IDYRUiYHLV RX DWp
PHVPRVHUHPLQFDSD]HVRXQmRHVWDUHPGLVSRVWDVDKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV4XDOTXHUGRVDFRQWHFLPHQWRV
DFLPD PHQFLRQDGRV SRGHUi SUHMXGLFDU D QHJRFLDomR GDV QRVVDV Do}HV DOpP GH GLILFXOWDU R QRVVR DFHVVR DR
PHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV
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A volatilidade e a liquidez inerentes ao mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores venderem ações ordinárias de nossa emissão ao preço e no
momento desejado.
2 LQYHVWLPHQWR HP YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR R LQYHVWLPHQWR HP Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD
HPLVVmRHQYROYHXPULVFRPDLRUTXHRLQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUDVHPRXWURVSDtVHVH
JHUDOPHQWH VmR FRQVLGHUDGRV GH QDWXUH]D PDLV HVSHFXODWLYD 2 PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GR %UDVLO p
VXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRPDLVFRQFHQWUDGRHSRGHVHUPDLVYROiWLOTXHRVJUDQGHVPHUFDGRVGH
YDORUHVPRELOLiULRVLQWHUQDFLRQDLVFRPRRGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD7DLVFDUDFWHUtVWLFDVGHPHUFDGR
SRGHPOLPLWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDFDSDFLGDGHGRVDFLRQLVWDVGHYHQGHUDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmR
GHTXHVHMDPWLWXODUHVSHORSUHoRHQRPRPHQWRHPTXHGHVHMDUHPRTXHSRGHDIHWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDR
SUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmR6HXPPHUFDGRDWLYRHOtTXLGRGHQHJRFLDomRQmRIRU
GHVHQYROYLGRRXPDQWLGRRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmRSRGHVHUQHJDWLYDPHQWH
LPSDFWDGR $OpP GLVVR R SUHoR GDV Do}HV YHQGLGDV HP XPD RIHUWD S~EOLFD HVWi IUHTXHQWHPHQWH VXMHLWR j
YRODWLOLGDGHLPHGLDWDPHQWHDSyVVXDUHDOL]DomR1RPDLVRSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVD
HPLVVmRSRGHYDULDUVLJQLILFDWLYDPHQWHFRPRUHVXOWDGRGHYiULRVIDWRUHVDOJXQVGRVTXDLVHVWmRIRUDGRQRVVR
FRQWUROH

A instabilidade da taxa de câmbio pode ter um efeito adverso na economia brasileira, e consequentemente,
nos afetar adversamente.
$PRHGDEUDVLOHLUDVRIUHXYDULDo}HVIUHTXHQWHVHVXEVWDQFLDLVHPUHODomRDRGyODUHRXWUDVPRHGDVHVWUDQJHLUDV
DR ORQJR GDV ~OWLPDV GpFDGDV 'XUDQWH WRGR HVVH SHUtRGR R JRYHUQR IHGHUDO LPSOHPHQWRX GLYHUVRV SODQRV
HFRQ{PLFRVHXWLOL]RXGLYHUVDVSROtWLFDVFDPELDLVLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVPLQLGHVYDORUL]Do}HV
SHULyGLFDV GXUDQWHDVTXDLVDIUHTXrQFLDGRVDMXVWHVYDULRXGHGLiULDDPHQVDO VLVWHPDVGHPHUFDGRGHFkPELR
IOXWXDQWH FRQWUROHV FDPELDLV H PHUFDGR GH FkPELR GXSOR $V GHVYDORUL]Do}HV FDPELDLV UHVXOWDUDP HP
IOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVWD[DVGHFkPELRGRUHDOIUHQWHDRGyODUHRXWUDVPRHGDV3RUH[HPSORDWD[DGH
FkPELR UHDOGyODU HVWDYD 5 SRU 86 HP GHGH]HPEURGH H 5 SRU 86 HP
GHGH]HPEURGH (P GHGH]HPEURGH D WD[D GH FkPELR UHDOGyODU HVWDYD 5 SRU
86UHSUHVHQWDQGRXPDGHVYDORUL]DomRGHGDPRHGDEUDVLOHLUDIUHQWHDRGyODU1mRVHSRGHJDUDQWLU
TXHRUHDOQmRVRIUHUiGHVYDORUL]DomRHPUHODomRDRGyODUQRYDPHQWH
$VGHVYDORUL]Do}HVGRUHDOIUHQWHDRGyODUSRGHPFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVQR%UDVLOHFDXVDUDXPHQWRVQDV
WD[DV GH MXURV R TXH SRGHULD DIHWDU DGYHUVDPHQWH R FUHVFLPHQWR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR XP WRGR H
SUHMXGLFDUQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV3RURXWURODGRDYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDR
GyODUHRXWUDVPRHGDVSRGHOHYDUDXPDGHWHULRUDomRGDVFRQWDVFRUUHQWHVFDPELDLVEUDVLOHLUDV'HSHQGHQGRGDV
FLUFXQVWkQFLDVDGHVYDORUL]DomRRXYDORUL]DomRGRUHDOFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQRFUHVFLPHQWRGD
HFRQRPLDGRSDtVHQRVQRVVRVUHVXOWDGRV

Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (UDWLQJ) pode afetar negativamente o preço das
ações de nossa emissão.
3RGHPRV VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV SHOD SHUFHSomR GRV LQYHVWLGRUHV TXDQWR DRV ULVFRV UHODFLRQDGRV j
FODVVLILFDomRGHFUpGLWRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLO$VDJrQFLDVGHFODVVLILFDomRDYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLO
HVXDVFODVVLILFDo}HVVREHUDQDVTXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGHIDWRUHVLQFOXLQGRWHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDV
FRQGLo}HVILVFDLVHRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHHQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHV
IDWRUHV 2 %UDVLO SHUGHX VXD FODVVLILFDomR GH GtYLGD VREHUDQD GH JUDX GH LQYHVWLPHQWR SHODV WUrV SULQFLSDLV
DJrQFLDVGHUDWLQJGRV(VWDGRV8QLGRV6WDQGDUGDQG3RRU V0RRG\ VH)LWFK$6WDQGDUGDQG3RRU VUHEDL[RX
DFODVVLILFDomRGHGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLOGH%%%QHJDWLYRSDUD%%SRVLWLYRHPVHWHPEURGHTXHIRL
UHEDL[DGDSDUDR%%HPIHYHUHLURGHHPDQWHYHVXDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDVREUHDFODVVLILFDomRFLWDQGRDV
GLILFXOGDGHVILVFDLVHDFRQWUDomRHFRQ{PLFDGR%UDVLOFRPRVLQDLVGHSLRUDVLWXDomRGHFUpGLWR(PMDQHLURGH
 D 6WDQGDUG DQG 3RRU V UHEDL[RX D FODVVLILFDomR GR %UDVLO GH %% SDUD %% (P GH]HPEUR GH  D
0RRG\ VFRORFRXDFODVVLILFDomRGDGtYLGDVREHUDQD%DDQR%UDVLOHUHYLVRXDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQR
GR%UDVLOHPIHYHUHLURGHSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDSHUVSHFWLYDGHXPDPDLRU
GHWHULRUDomRGRVYDORUHVGRHQGLYLGDPHQWRGR%UDVLOHPPHLRjUHFHVVmRHDRDPELHQWHSROtWLFRGHVDILDGRU$
)LWFKUHEDL[RXDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUDR%%SRVLWLYRFRPSHUVSHFWLYDVQHJDWLYDVHP
GH]HPEUR GH  FLWDQGR R GpILFLW RUoDPHQWiULR GH UiSLGR FUHVFLPHQWR GR SDtV H UHFHVVmR SLRU GR TXH R
HVSHUDGRHEDL[RXDFODVVLILFDomRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLOHPPDLRGHSDUDR%%FRPXPDSHUVSHFWLYD
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QHJDWLYD(PIHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOQRYDPHQWHSDUD
%%FRPEDVHHQWUHRXWUDVUD]}HVQRGpILFLWILVFDORDXPHQWRGDGtYLGDS~EOLFDHDLQFDSDFLGDGHGRJRYHUQR
GHLPSOHPHQWDUDVUHIRUPDVQHFHVViULDVSDUDDPHOKRUDGDVFRQWDVS~EOLFDV$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQD
GR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHratingDFLPD
PHQFLRQDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWH$FRQWLQXDomRRXRDJUDYDPHQWRGDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDHDFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFD
HQWUH RXWURV IDWRUHV SRGHP OHYDU D QRYRV UHEDL[DPHQWRV 4XDOTXHU QRYD GHJUDGDomR GDV FODVVLILFDo}HV GH
FUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSRGHULDDXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDIHWDU
QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GDV QRVVDV Do}HV 7DO FHQiULR SRGH VH LQWHQVLILFDU D GHSHQGHU GDV SROtWLFDV D VHUHP
DGRWDGDVSHORQRYR*RYHUQR)HGHUDODSDUWLUGHVWHDQRRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGDVQRVVDV
Do}HV
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4.2 – Riscos de mercado
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro
flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam os seguintes tipos de risco:
(i) taxa de juros; (ii) risco de crédito; (iii) risco cambial; e (iv) risco de liquidez.
(i) Taxa de Juros
As obrigações sujeitas a taxas de juros variáveis deixam a Companhia exposta ao risco de mudança nas taxas
de juros de mercado. Essas obrigações e seus indexadores estão descritos no quadro abaixo:
Consolidado
(Em milhares de R$)
Ativos financeiros:
Certificado de depósito bancário
Fundo de investimento aberto
Instrumentos financeiros derivativos

Indexador

31/12/2019
105.714
1.548
1.660
108.922

31/12/2018
(reapresentado)
16.075
3.884
19.959

31/12/2017
(reapresentado)
36.929
142.045
178.974

75.647
53.908
348.459
1.071.148
119.132
4.895
1.673.189

133.959
176.276
851.441
84.138
8.657
1.254.471

49.184
4586
396.356
70.351
876.045
94.936
15.605
1.507.063

CDI
CDI
CDI

Passivos financeiros:
Capital de giro
Capital de giro - Swap
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Passivo de arrendamento
Obrigações com o poder concedente
Contas a pagar por aquisição de investimento

CDI
Dólar (i)
CDI
CDI
IPCA / IGPM / INPC
IPCA
IPCA/IGP-M

(i) Apesar do empréstimo ser denominado em dólares norte-americanos, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI.

(ii) Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de seus clientes ou de
instituições financeiras depositárias de recursos de caixa e equivalentes de caixa, o que levaria ao prejuízo
financeiro. As atividades operacionais da Companhia, principalmente em relação às contas a receber de clientes,
e as atividades de investimento, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras, transações cambiais
e outros instrumentos financeiros, geram exposição da Companhia ao mencionado risco de crédito. A operação
básica da Companhia é a prestação de serviços que são liquidadas em dinheiro ou por meio dos principais
cartões de crédito e débitos existentes no mercado.
Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição ao risco de crédito nas contas a receber da
Companhia, utilizando-se de uma matriz de provisão:

Consolidado
(em milhares de R$)
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017

Total
58.303
54.485
57.507
50.960

Saldo ainda não
vencido e sem perda
por redução ao valor
recuperável
52.193
49.921
41.527
38.771

Saldo vencido, mas sem perda por redução ao valor recuperável
< 30 dias
2.109
447
1.039
1.245

30 - 60 dias
2.213
2.971
8.202
1.899

60 - 90 dias
452
469
1.765
1.703

90 - 120 dias
321
234
1.552
254

> 120 dias
1.015
443
3.422
7.088

Em 31 de dezembro de 2019, tínhamos registrado provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante
de R$250 mil.
(iii) Risco cambial
O risco de câmbio consiste no risco de o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro
flutuar devido à variação nas taxas de câmbio. A exposição da Companhia ao risco de variação nas taxas de
câmbio refere-se principalmente a empréstimo de capital de giro. A Companhia mantém contrato de swap para
converter a dívida em CDI.
Análise de sensibilidade risco cambial
Para o cenário provável segundo avaliação efetuada pela administração da Companhia foi considerado um
horizonte de um ano. Adicionalmente dois outros cenários (A) e (B) são demonstrados. A Companhia assume
um aumento de 25% (cenário A) e de 50% (cenário B - cenário de situação extrema) na projeção de mercado
para a taxa do CDI do cenário provável.
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Projeções de mercado
Consolidado
Indexador 31/12/2019 Provável Cenário A Cenário B
57.917
58.719
Empréstimos e financiamentos - Swap Dólar (i)
53.908 57.116
Perda
(3.208)
(4.009)
(4.811)
(i) Apesar do empréstimo ser denominado em US$, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI.

O efeito líquido total dos cenários acima mencionados é basicamente devido à exposição da Companhia ao CDI
e IPCA.
As taxas de CDI utilizadas nos cenários Provável, (A) e (B) foram, respectivamente 5,95%, 7,44% e 8,93% a.a.
A projeção da taxa CDI e IPCA foi extraída do site do Tesouro Nacional do Brasil.

(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 dos diferentes prazos de realização e/ou liquidação de seus direitos e
obrigações. Pode ser definido pela possibilidade de não cumprir com as obrigações associadas aos passivos
financeiros que serão liquidados com caixa e equivalentes de caixa ou aplicações financeiras, tais como o saldo
de fornecedores, salários a pagar, tributos e encargos sociais a recolher, empréstimos e financiamentos,
debêntures e outros passivos. A tabela a seguir demonstra os riscos de liquidez dos principais passivos
financeiros por faixa de vencimento e refletem o fluxo financeiro não descontado da Companhia em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017:
(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 dos diferentes prazos de realização e/ou liquidação de seus direitos e
obrigações. Pode ser definido pela possibilidade de não cumprir com as obrigações associadas aos passivos
financeiros que serão liquidados com caixa e equivalentes de caixa ou aplicações financeiras, tais como o saldo
de fornecedores, salários a pagar, tributos e encargos sociais a recolher, empréstimos e financiamentos,
debêntures e outros passivos. A tabela a seguir demonstra os riscos de liquidez dos principais passivos
financeiros por faixa de vencimento e refletem o fluxo financeiro não descontado da Companhia em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de R$)
Empréstimos, financiamentos e debêntures
(circulante e não circulante)
Fornecedores (circulante e não circulante)
Passivo de arrendamento (circulante e não
circulante)
Contas a pagar por aquisição de investimentos
(circulante e não circulante)
Obrigações com o poder concedente (circulante e
não circulante)

Saldo
contábil

1 a 12 meses

1 a 5 anos

> de 5 anos

Total

478.014

115.953

356.413

8.322

480.688

77.098

75.788

1.310

-

77.098

1.071.148

226.897

1.009.447

635.113

1.871.457

4.895

2.000

2.895

-

4.895

119.133

25.037

119.859

150.190

295.086

1.750.288

445.675

1.489.924

793.625

2.729.224

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)
(Em milhares de R$)
Empréstimos, financiamentos e debêntures
(circulante e não circulante)
Fornecedores (circulante e não circulante)
Passivo de arrendamento (circulante e não
circulante)
Contas a pagar por aquisição de investimentos
(circulante e não circulante)
Obrigações com o poder concedente (circulante e
não circulante)

Saldo
contábil

1 a 12 meses

1 a 5 anos

> de 5 anos

Total

309.205

238.797

74.297

-

64.978

59.473

5.505

-

64.978

851.439

222.915

1.039.167

791.327

2.053.409

8.657

5.657

3.000

-

8.657

84.138

10.964

101.389

224.747

337.100

1.318.417

537.806

1.223.358

1.016.074

2.777.238
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(Em milhares de R$)
Em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)

Consolidado
Saldo
contábil

Empréstimos, financiamentos e debêntures
(circulante e não circulante)
Fornecedores (circulante e não circulante)
Passivo de arrendamento (circulante e não
circulante)
Contas a pagar por aquisição de investimentos
(circulante e não circulante)
Passivo financeiro conversível em ações (circulante
e não circulante)
Obrigações com o poder concedente (circulante e
não circulante)

1 a 12 meses

1 a 5 anos

> de 5 anos

Total

385.129

344.642

44.417

-

389.059

51.877

51.227

650

-

51.877

876.045

189.139

1.067.537

985.872

2.242.548

15.605

12.389

3.216

-

15.605

472.885

-

452.941

-

452.941

94.936

9.203

91.714

247.006

347.966

1.896.477

606.643

1.660.475

1.232.878

3.499.996

Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
A análise de sensibilidade para cada tipo de mercado considerado relevante por nossa Administração está
apresentada na tabela abaixo.
Para o cenário provável segundo avaliação efetuada por nossa Administração foi considerado um horizonte de
um ano. Adicionalmente dois outros cenários (A) e (B) são demonstrados. A Companhia assume um aumento
de 25% (cenário A) e de 50% (cenário B - cenário de situação extrema) na projeção de mercado para a taxa do
CDI do cenário provável.
Projeções de mercado
Consolidado

Indexador

31/12/2019

Provável

Cenário A

Cenário B

(Milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos - Swap
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos

CDI
Dólar (i)
CDI
IPCA

75.647
53.908
348.459
4.895
482.909

80.148
57.116
369.192
5.106
511.562

81.273
57.917
374.376
5.159
518.725

82.398
58.719
379.559
5.211
525.887

Certificado de Depósito Bancário
Fundo de Investimento

CDI
CDI

105.714
1.548
107.262

112.004
1.640
113.644

113.576
1.663
115.239

115.149
1.686
116.835

375.647

397.918
(22.271)

403.485
(27.838)

409.053
(33.406)

Exposição líquida total
Perda

(i) Apesar do empréstimo ser denominado em US$, a Companhia contratou um swap para converter a dívida em CDI.

O efeito líquido total dos cenários acima mencionados é basicamente devido à exposição da Companhia ao CDI
e ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
As taxas de CDI utilizadas nos cenários Provável, (A) e (B) foram, respectivamente 5,95%, 7,44% e 8,93% a.a.
As taxas de IPCA utilizadas nos cenários Provável, (A) e (B) foram, respectivamente 4,31%, 5,39% e 6,47%
a.a. A projeção da taxa CDI e IPCA foi extraída do site do Tesouro Nacional do Brasil.

561

PÁGINA: 49 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
1RVVD&RPSDQKLDHFRQWURODGDVVmRSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDFtYHO
WUDEDOKLVWDHFULPLQDOFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOSRVVtYHOHUHPRWDFXMRPRQWDQWHFRQWLQJHQWHHP
GHGH]HPEURGHUHVXOWDYDHPDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVVHQGR5PLOFODVVLILFDGRVSRU
QRVVRVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPSHUGDSURYiYHOSDUDRVTXDLVIRUDPFRQVWLWXtGDVSURYLV}HV
3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVDTXHOHVSURFHVVRVQRVTXDLVD
&RPSDQKD HRX VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP FRPR SDUWH H TXH L SRVVXDP YDORU HQYROYLGR DFLPD GH
5 RX LL  TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU HP FRQWURYpUVLD RX YDORU GH SURYLVmR VHMDP
FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV RX LLL TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU HP FRQWURYpUVLD RX YDORU GH SURYLVmR GH
TXDOTXHUIRUPDSRVVDPLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHVXDVDWLYLGDGHVHPGHGH]HPEURGH
(i)

Cível


$omRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUDHVWUXWXUD$HURSRUWXiULD,QIUDHUR
5pXV5LR3DUN(VWDFLRQDPHQWRVH*DUDJHQV6&/WGD+pOLR)UDQFLVFR$OYHV&HUTXHLUD+pOLR
&HUTXHLUD-~QLRU0DVWHU(VWDFLRQDPHQWRV6&/WGD&DUORV$OEHUWR6RDUHV$PRUD

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVHGHH[HFXomRGHWtWXORH[WUDMXGLFLDOSURSRVWDSHOD,1)5$(52FRPREMHWLYRGHFREUDU
YDORUHV UHODWLYRV DR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR GH H[SORUDomR GR HVWDFLRQDPHQWR QR $HURSRUWR
,QWHUQDFLRQDO GR 5LR GH -DQHLUR ± *DOHmR Q  FHOHEUDGR HP  FRP R
&RQVyUFLR$HUR3DUNLQJFRPSRVWRSHODVFRQVRUFLDGDV0DVWHU(VWDFLRQDPHQWRV/WGDH5LRSDUN
(VWDFLRQDPHQWRVH*DUDJHQV/WGDRVTXDLVWHULDPVLGRLQDGLPSOLGRVQRSHUtRGRGHMDQD
MXQKR

3ULQFLSDLVIDWRV

&RQWUD UHIHULGD ([HFXomR IRUDP RSRVWRV RV HPEDUJRV j H[HFXomR Q 
 RV TXDLV DOHJDP D DXVrQFLD GH OLTXLGH] GR WtWXOR EHP FRPR DXVrQFLD GH
VROLGDULHGDGH GD 5LR 3DUN SHOD GtYLGD DOpP GH RFRUUrQFLD GH SUHVFULomR 2V HPEDUJRV IRUDP
MXOJDGRVLPSURFHGHQWHVHPSULPHLUDLQVWkQFLDVHQGRRSRVLFLRQDPHQWRPDQWLGRSHOR7ULEXQDO
GH-XVWLoDGR5LRGH-DQHLURHPGHVIDYRUGD5LR3DUN$JXDUGDVHRMXOJDPHQWRSHOR67-GR
DJUDYRHPUHFXUVRHVSHFLDOLQWHUSRVWR
2ULVFRQmRHVWiFODVVLILFDGRFRPRSURYiYHOSRLVH[LVWHXPDUJXPHQWRFRQVLVWHQWHQRVHPEDUJRV
j H[HFXomR DFHUFD GD SUHVFULomR GD GtYLGD TXH SRGH YLU D VHU DQDOLVDGR HP VHGH GH UHFXUVR
HVSHFLDOSHOR67-

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

3RVVtYHO
,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHDGLPSOHPHQWRGRVYDORUHVFREUDGRV


$omRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR



3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUDHVWUXWXUD$HURSRUWXiULD,QIUDHUR
5pX&RQVyUFLR$HURSDUNLQJ
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9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVHGHH[HFXomRGHWtWXORH[WUDMXGLFLDOSURSRVWDSHOD,1)5$(52FRPREMHWLYRGHFREUDU
YDORUHV UHODWLYRV DR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR GH H[SORUDomR GR HVWDFLRQDPHQWR QR $HURSRUWR
,QWHUQDFLRQDO GR 5LR GH -DQHLUR ± *DOHmR Q  FHOHEUDGR HP  FRP R
&RQVyUFLR$HUR3DUNLQJFRPSRVWRSHODVFRQVRUFLDGDV0DVWHU(VWDFLRQDPHQWRV/WGDH5LRSDUN
(VWDFLRQDPHQWRV H *DUDJHQV /WGD $WUDYpV GHVWD DomR D ,1)5$(52 EXVFD UHFHEHU FUpGLWRV
RULXQGRV GH XP VXSRVWR LQDGLPSOHPHQWR FRQWUDWXDO GHFRUUHQWH GR QmR SDJDPHQWR GR SUHoR
HVSHFtILFRPHQVDOHHQFDUJRVUHIHUHQWHVDRDQRGH

3ULQFLSDLVIDWRV

&RQWUD UHIHULGD ([HFXomR IRUDP RSRVWRV RV HPEDUJRV j H[HFXomR Q 
 RV TXDLV DOHJDP D DXVrQFLD GH OLTXLGH] GR WtWXOR EHP FRPR DXVrQFLD GH
VROLGDULHGDGH GD 5LR 3DUN SHOD GtYLGD DOpP GH RFRUUrQFLD GH SUHVFULomR 2V HPEDUJRV IRUDP
MXOJDGRVIRUDPMXOJDGRVSURFHGHQWHVHPSULPHLUDLQVWkQFLDWHQGRKDYLGRUHIRUPDLQWHJUDOGDU
VHQWHQoDSHOR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR5LRGH-DQHLURHPGHVIDYRUGD5LR3DUN$SyVLQWHUSRVLomR
GH UHFXUVR HVSHFLDO H DJUDYR HP UHFXUVR HVSHFLDO SHOD 5LR 3DUN DPERV LPSURYLGRV KRXYH R
WUkQVLWRHPMXOJDGRVHQGRTXHVHDJXDUGDRWUDQVODGRGHVXDFySLDSDUDRVDXWRVSULQFLSDLV

&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHDGLPSOHPHQWRGRVYDORUHVFREUDGRV


3URFHVVRQ YLQFXODGRDR 
-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH&DPSLQDV63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRUHV $HURSRUWRV %UDVLO 6$ $HURSRUWRV %UDVLO ± 9LUDFRSRV 6$ H 9LUDFRSRV
(VWDFLRQDPHQWRV6$

3DUWHVQRSURFHVVR

&UHGRU$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
$GPLQLVWUDGRU-XGLFLDO'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX&RQVXOWRULD&RQWiELOH7ULEXWiULD6&/WGD
1mRKiYDORUDVHUGHVSHQGLGRSHOD$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$QHVWH
SURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

2 YDORU 5 HVWi VHQGR PHQVXUDGR QD ,PSXJQDomR GH Q
 TXDGURDEDL[R HUHSUHVHQWDLPSRUWkQFLDKLVWyULFDDVHUUHFHELGDSHOD$OOSDUN
(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
9DORU GD FDXVD 5 UHODWLYRV j UHFXSHUDomR MXGLFLDO GRV DXWRUHV $HURSRUWRV
%UDVLO6$$HURSRUWRV%UDVLO±9LUDFRSRV6$H9LUDFRSRV(VWDFLRQDPHQWRV6$ 

7UDWDVHGHSURFHVVRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDODMXL]DGRSRU$HURSRUWRV%UDVLO6$$HURSRUWRV
%UDVLO ± 9LUDFRSRV 6$ H 9LUDFRSRV (VWDFLRQDPHQWRV 6$ QR TXDO FRQVWD QD UHODomR GH
FUHGRUHVLQLFLDOXPFUpGLWRQRYDORUGH5HPIDYRUGH$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV
3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$QDFODVVHTXLURJUDIiULD
$ UHFXSHUDomR MXGLFLDO IRL GHIHULGD SHOR MXt]R H IRL QRPHDGD 'HORLWWH 7RXFKH 7RKPDWVX
&RQVXOWRUHV/WGDFRPRDGPLQLVWUDGRUDMXGLFLDO

3ULQFLSDLVIDWRV

$DGPLQLVWUDGRUDMXGLFLDODSUHVHQWRXDQRYDUHODomRGHFUHGRUHVH[FOXLQGRRFUpGLWROLVWDGRHP
IDYRUGH$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$GDUHODomRGHFUHGRUHVVXMHLWD
jUHFXSHUDomRMXGLFLDOHPUD]mRGHFRQVLGHUDUYLJHQWHRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHXVRFHOHEUDGR
HQWUHDVSDUWHV5HIHULGDH[FOXVmRIRLREMHWRGDSURSRVLWXUDGDDomRGHLPSXJQDomRjUHODomRGH
FUHGRUHVQDEDL[ROLVWDGD
$JXDUGDVHDUHDOL]DomRGHDVVHPEOHLDJHUDOGHFUHGRUHVDJHQGDGDSDUDMiWHQGR
VLGRH[SHGLGRHGLWDOGHFRQYRFDomR
'H DFRUGR FRP R SODQR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO GH $HURSRUWRV %UDVLO± 9LUDFRSRV 6$± (P
5HFXSHUDomR-XGLFLDODSURYDGRSHODDVVHPEOHLDJHUDOGHFUHGRUHVHQFHUUDGDHPGHIHYHUHLUR
GHDFRQFHVVLRQiULDFRQFRUGRXHPUHTXHUHUQRSUD]RGHDWpGLDVDSyVDKRPRORJDomR
GRSODQRSHODMXVWLoDDUHOLFLWDomRGR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGH9LUDFRSRV
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&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRV GH RUGHP ILQDQFHLUD GHFRUUHQWHV GR UHFHELPHQWR GR VXSRVWR FUpGLWR GD $OOSDUN
FUHGRUD  FRP GHViJLR ,PSDFWR DLQGD HP UD]mR GH SHUGD GD RSHUDomR QR $HURSRUWR GH
9LUDFRSRV


3URFHVVRQ YLQFXODGRDR 
-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH&DPSLQDV63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRUHV $HURSRUWRV %UDVLO 6$ $HURSRUWRV %UDVLO ± 9LUDFRSRV 6$ H 9LUDFRSRV
(VWDFLRQDPHQWRV6$

3DUWHVQRSURFHVVR

5HTXHULGR$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
$GPLQLVWUDGRU-XGLFLDO'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX&RQVXOWRULD&RQWiELOH7ULEXWiULD6&/WGD
5

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

2 YDORU GH 5 UHSUHVHQWD LPSRUWkQFLD KLVWyULFD D VHU UHFHELGD SHOD $OOSDUN
(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$

7UDWDVHGHLPSXJQDomRFRQWUDDUHODomRGHFUHGRUHVDSUHVHQWDGDSHORDGPLQLVWUDGRUMXGLFLDOQD
5HFXSHUDomR-XGLFLDOQ TXDGURDQWHULRU QDTXDOVHREMHWLYDTXH
R VXSRVWR FUpGLWR GHWLGR SRU $OOSDUN (PSUHHQGLPHQWRV 3DUWLFLSDo}HV H 6HUYLoRV6$ VHMD
LQFOXtGR QD UHODomR GH FUHGRUHV QD FODVVH GH FUpGLWRV TXLURJUDIiULRV QR YDORU GH
5VXMHLWDQGRVHjVFRQGLo}HVDVHUHPDOLGHWHUPLQDGDV
$OOSDUN (PSUHHQGLPHQWRV 3DUWLFLSDo}HV H 6HUYLoRV6$ PDQLIHVWRXVH FRQFRUGDQGR FRP D
H[FOXVmRGHVHXVXSRVWRFUpGLWRGRSODQRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
2DGPLQLVWUDGRUMXGLFLDOPDQLIHVWRXVHUHLWHUDQGRVHXSRVLFLRQDPHQWRGHH[FOXVmRGRVXSRVWR
FUpGLWRGD&RPSDQKLDGRSODQRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
3HWLomRGD$OOSDUNUHLWHUDQGRRVWHUPRVGHVXDPDQLIHVWDomRDQWHULRUDILPGHTXHVHMDMXOJDGD
LPSURFHGHQWH D ,PSXJQDomR GH &UpGLWR H PDQWLGD LQFyOXPH D H[FOXVmR GR FUpGLWR OLVWDGR HP
IDYRUGD$OOSDUNGD5HODomRGH&UHGRUHVGD5HFXSHUDomR-XGLFLDODVVLPFRPRVHMDPFRQGHQDGDV
DV 5HFXSHUDQGDV DR SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VXFXPEHQFLDLV FRUUHVSRQGHQWHV D
GRYDORURUDGLVFXWLGRQRVWHUPRVGRDUWGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO

3ULQFLSDLVIDWRV

3HWLomR GD $OOSDUN LQIRUPDQGR TXH HPERUD DV 5HFXSHUDQGDV LQVLVWDP HP VXVFLWDU R QmR
LPSOHPHQWRGHFRQGLomRVXVSHQVLYDHDLQHILFiFLDGR&RQWUDWRHPPDQLIHVWDomRDSUHVHQWDGDQRV
DXWRVGD$omRGH &RQVLJQDomRHP3DJDPHQWRUHFRQKHFHGH PDQHLUDFODUDTXHR&RQWUDWR GH
&HVVmRGH8VRILUPDGRFRPD$OOSDUNpQHJyFLRMXUtGLFRH[LVWHQWHYiOLGRHHILFD]1mRSRURXWUD
UD]mR DR MXOJDU SURFHGHQWH R SHGLGR IRUPXODGR SHOD ,PSXJQDGD QRV DXWRV GD $omR GH
&RQVLJQDomR GH 3DJDPHQWR R 00 -Xt]R GD  9DUD &tYHO )HGHUDO GH 6mR 3DXOR63 IRL
DEVROXWDPHQWH FODUR DR DILUPDU D YDOLGDGH GR &RQWUDWR GH &HVVmR GH 8VR GH ÈUHDV GH
(VWDFLRQDPHQWRVHP$HURSRUWR
3URIHULGDGHFLVmRSRUPHLRGDTXDODV,PSXJQDQWHV $HURSRUWRGH9LUDFRSRV IRUDPLQWLPDGDVD
VHPDQLIHVWDU
3HWLomRGDV5HFXSHUDQGDVUHLWHUDQGRVHXVDUJXPHQWRVDQWHULRUPHQWH DSUHVHQWDGRVSDUDTXHD
LPSXJQDomRGHFUpGLWRVHMDMXOJDGDSURFHGHQWHDILPGHTXHVHMDDWULEXtGRj$OOSDUNFUpGLWRGH
QDWXUH]DTXLURJUDIiULDQRYDORUGH5(PVXPDDOHJDPTXHFRPRDUHVLOLomR
FRQWUDWXDORFRUUHXHPPRPHQWRDQWHULRUDRSHGLGRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDOGDVUHFXSHUDQGDVp
FHUWRTXHRFUpGLWRGDLPSXJQDGDFRPRULJHPQRFRQWUDWRSRVVXLFDUiWHUFRQFXUVDOSHORTXHD
UHODomR GH FUHGRUHV GHYHUi VHU UHWLILFDGD SDUD TXH HVWH SDVVH D FRQVWDU R YDORU GH
5QDFODVVH,,,
3DUHFHU DSUHVHQWDGR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR RSLQDQGR SHOD LPSURFHGrQFLD GD LPSXJQDomR GH
FUpGLWRSRUHQWHQGHUTXHDFOiXVXODGRFRQWUDWRHPTXHVWmROLVWDRVHYHQWRVTXHSHUPLWHPD
UHVLOLomRXQLODWHUDOGHIRUPDWD[DWLYDQmRVHQGRSRVVtYHODDPSOLDomRGDVKLSyWHVHVGHUHVROXomR
FRQWUDWXDO XQLODWHUDO FRQIRUPH SUHWHQGHP DV LPSXJQDQWHV &RQFOXLX TXH DR FRQWUiULR GR TXH
DOHJDP DV LPSXJQDQWHV LQH[LVWH FOiXVXOD UHVROXWLYD H[SUHVVD QR FRQWUDWR FHOHEUDGR HQWUH DV
SDUWHVHSRUWDQWRpLPSUHVFLQGtYHODLQWHUSHODomRMXGLFLDOSDUDUHVLOLURFRQWUDWRQRVWHUPRVGR
DUWGR&yGLJR&LYLO6HQGRRFRQWUDWRYiOLGRHHVWDQGRHPYLJRUQmRKiTXHVHIDODUHP
FUpGLWRGDLPSXJQDGDUD]mRSHODTXDORSLQDUDPSHODLPSURFHGrQFLDGDLPSXJQDomRGHFUpGLWR
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PDQWHQGRVHDH[FOXVmRGRFUpGLWRGDLPSXJQDGDGDUHODomRGHFUHGRUHVGDVLPSXJQDQWHV
$JXDUGDQGRGHFLVmRTXDQWRjLPSXJQDomR

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

5HPRWD
,PSDFWRV GH RUGHP ILQDQFHLUD GHFRUUHQWHV GR UHFHELPHQWR GR VXSRVWR FUpGLWR GD $OOSDUN
FUHGRUD  FRP GHViJLR ,PSDFWR DLQGD HP UD]mR GH SHUGD GD RSHUDomR QR $HURSRUWR GH
9LUDFRSRV


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH)ORULDQySROLV6&

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGH6DQWD&DWDULQD

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV

5pXV3HGUR5REHUWR$EHO-RVH1HL$OEHUWRQ$VFDUL$OH[DQGUH7RQLQL)HOLSH:LOGL9DUHOD
3DXOR(OLDJHQWHVS~EOLFRVOLJDGRVDR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD5LFDUGR0LQDWWR%UDQGmR,
3DUN(VWDFLRQDPHQWRV,QWHOLJHQWHV6$
5
7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDTXHHPTXHVHGLVFXWHDDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD
/HLGH ,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD DQXODomRGRSUHJmRSUHVHQFLDOVXVSHQVmRH
VXFHVVLYDDQXODomRGR&RQWUDWRQFRPSRVWHULRULQGHQL]DomRHPYLUWXGHGHVXSRVWD
FRQFHVVmR LQGHYLGD GH LPyYHO S~EOLFR SDUD H[SORUDomR GH HVWDFLRQDPHQWR YLVWR TXH R
0LQLVWpULR 3~EOLFR GH 6DQWD &DWDULQD DOHJD TXH D iUHD GD FRQFHVVmR p iUHD GH SUHVHUYDomR
FXOWXUDO20LQLVWpULR3~EOLFRWDPEpPDOHJDTXHRSUHJmRWHULDVLGRGLUHFLRQDGRSDUDD,3DUN
DOpPGHRXWUDVLUUHJXODULGDGHVSURFHGLPHQWDLVGXUDQWHRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR

3ULQFLSDLVIDWRV

+RXYH GHFLV}HV OLPLQDUHV GHIHULGDV SDUD VXVSHQGHU R FRQWUDWR H D LPSODQWDomR GR
HPSUHHQGLPHQWRHVWDVWRWDOPHQWHUHIRUPDGDVSHOR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH6DQWD&DWDULQDHP
UHFXUVRGHDJUDYRGHLQVWUXPHQWR
$SyVDSUHVHQWDomRGDVDOHJDo}HVILQDLVMXQWDPRVQRYRVGRFXPHQWRVHP SDUHFHU
IDYRUiYHOGDXQLGDGHWpFQLFDHGR0LQLVWpULR3~EOLFRMXQWRDR7ULEXQDOGH&RQWDVXPDYH]
TXHR3OHQiULRGR7ULEXQDOGH&RQWDVHQWHQGHXMXVWLILFDGRRSUD]RGHDQRVHVWDEHOHFLGRSDUD
DFRQFHVVmRVHFRPSDUDGRDRYDORUGDRXWRUJDHjSUHYLVmRGHUHWRUQRGRVLQYHVWLPHQWRV 
(P VHJXLGD R 0LQLVWpULR 3~EOLFR VH PDQLIHVWRX D UHVSHLWR GD GRFXPHQWDomR UHLWHUDQGR DV
DOHJDo}HVILQDLVMiDSUHVHQWDGDV
3URFHVVRHVWiFRQFOXVRSDUDVHQWHQoD

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD
5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR SURFHVVR
SDUDD&RPSDQKLD

$ SUREDELOLGDGH GH SHUGD SRGH VHU FODVVLILFDGD FRPR UHPRWD XPD YH] TXH DR UHIRUPDU D
GHFLVmROLPLQDUR7ULEXQDOPDQLIHVWRXSRVLFLRQDPHQWRIDYRUiYHOjOHJDOLGDGHGRFRQWUDWRGH
FRQFHVVmRGHXVRGRHVWDFLRQDPHQWR1HVVHDVSHFWRFDEHIULVDUTXHPXLWRHPERUDHP$JUDYR
GH,QVWUXPHQWRR7ULEXQDOHQIUHQWRXTXHVW}HVSHUWLQHQWHVDRPpULWRGDDomR6HQGRDVVLPH
WHQGRHPYLVWDTXHDWXUPDyUJmRMXOJDGRUDVHHQFRQWUDSUHYHQWDSDUDRMXOJDPHQWRGHHYHQWXDO
UHFXUVRGHDSHODomRFRQWUDVHQWHQoDGHVIDYRUiYHOpSURYiYHOTXHHVWHHQWHQGLPHQWRSUHYDOHoD
DRILQDOGRSURFHVVR
1mRKiFRPRGHILQLUGHDQWHPmRHYHQWXDOYDORUDVHUGHVSHQGLGRSHODHPSUHVDXPDYH]TXH
PHVPRHPFDVRGHSURFHGrQFLDGDDomRHDQXODomRGRFRQWUDWRFRPFRQVHTXHQWHSHUGDGD
FRQFHVVmRDHPSUHVDWHUiGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGRVYDORUHVGHVSHQGLGRVQDLPSODQWDomRH
RSHUDomRGRHVWDFLRQDPHQWREHPFRPRHYHQWXDOPHQWHDRTXHGHL[RXGHOXFUDU



565

PÁGINA: 53 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH,WDMDt6&

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU3URFXUDGRULDGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUGH,WDMDt
5pXV $OOSDUN (PSUHHQGLPHQWRV 3DUWLFLSDo}HV H 6HUYLoRV 6$ ,QFRUSRUDGRUD GD (PSUHVD
3DUTXHDPHQWRV8UEDQRV&DWDULQHQVH/WGDH)XQGDomR8QLYHUVLGDGHGR9DOHGR,WDMDt±8QLYDOL

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5

7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD QD TXDO VH REMHWLYD D UHYLVmR GR UHDMXVWH SUDWLFDGR QR
HVWDFLRQDPHQWR GD 8QLYHUVLGDGH GR 9DOH GR ,WDMDt± 8QLYDOL QR DQR GH  SDUD TXH VHMD
DSOLFDGRR,13&QRSHUFHQWXDOGH
)RLQHJDGDDFRQFHVVmRGDPHGLGDOLPLQDUSUHWHQGLGDSHOD3URFXUDGRULDEHPFRPRGHVLJQDGD
SHUtFLDFRQWiELOSDUDDQDOLVDUHYHQWXDODEXVLYLGDGHGRUHDMXVWHSUDWLFDGRSHORVUpXV
2ODXGRHODERUDGRSHORSHULWRpIDYRUiYHODRUHDMXVWHDSOLFDGRSHORVUpXV

3ULQFLSDLVIDWRV

)RLHQFHUUDGDDIDVHGHSURGXomRGHSURYDVHDSUHVHQWDGDVDOHJDo}HVILQDLVSHODVSDUWHV
2MXOJDPHQWRGRSURFHVVRHVWiVXVSHQVRDWpTXHR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH6DQWD&DWDULQDDQDOLVH
R$JUDYRGH,QVWUXPHQWRQLQWHUSRVWRSHOD8QLYDOLQRTXDODOHJD
VHTXHD8QLYDOLQmRpSDUWHOHJtWLPDSDUDILJXUDUQRSRORSDVVLYRGHVWDDomR
2DJUDYRIRLMXOJDGRWHQGRVLGRFRQKHFLGRHGHVSURYLGR7RGDYLDDLQGDQmRKRXYHWUkQVLWRHP
MXOJDGRUD]mRSHODTXDORPRYLPHQWRSURFHVVXDOQmRVHDOWHURX

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHGHPLQRUDomRGRUHDMXVWHDSOLFDGRjV
WDULIDVGHHVWDFLRQDPHQWRQRORFDO


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR5LRGH-DQHLUR9DUD(PSUHVDULDOGR5LRGH-DQHLUR

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU$VVXPD±$VVRFLDomRGRV8VXiULRVGD0DULQDGD*OyULD

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pXV$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$%50DULQDV*OyULD6$(%7(
±(PSUHVD%UDVLOHLUDGH7HUUDSODQDJHPH0XQLFtSLRGR5LRGH-DQHLUR
RX

GLUHLWRV

5
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7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDSURSRVWDSRU$6680$ $VVRFLDomRGH8VXiULRVGD0DULQD GD
*OyULD SRUPHLRGDTXDOUHFODPDTXHD%50DULQDVFRQFHVVLRQiULDGDTXHODiUHDFRQYHQFLRQRX
FRQWUDWRFRPD$OOSDUNSDUDDRSHUDomRGRHVWDFLRQDPHQWRGD0DULQDGD*OyULDHPGHVDFRUGR
FRPDOHLHDGX]TXHRVDVVRFLDGRVQmRSRGHULDPVHUFREUDGRVSHODXWLOL]DomRGRSDUTXHDPHQWR
3HGHVH DQWHFLSDomR GH WXWHOD SDUD TXH FHVVH D FREUDQoD GH HVWDFLRQDPHQWR QR ORFDO DRV
DVVRFLDGRVFRPPXOWDFRPLQDWyULDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRSHGHDQWHFLSDomRGHWXWHODSDUD
DXWRUL]DomR GD FRQVLJQDomR HP MXt]R GRV YDORUHV UHODWLYRV DR SUHoR GR HVWDFLRQDPHQWR SHGH
GHYROXomRGRHTXLYDOHQWHDGRYDORUGDPHQVDOLGDGHHPIDYRUGRVXVXiULRVFRPFRQWUDWRGH
YDJDGHHPEDUFDomRDSDUWLUGHVHWHPEURSHGHGDQRPRUDOFROHWLYRGH5SHGH
IL[DomR GH SUHoRV PyGLFRV GR HVWDFLRQDPHQWR DRV YLVLWDQWHV H SHGH D DSOLFDomR GH PXOWD j
SULPHLUDUp %50DULQD QRWRFDQWHDRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRGHFRQFHVVmR
)RLLQGHIHULGRRSHGLGRGHWXWHODGHXUJrQFLDVRERDUJXPHQWRGHTXHQmRUHVWRXHYLGHQFLDGRR
SHULJR GH GDQR RX R ULVFR DR UHVXOWDGR ~WLO GR SURFHVVR EHP FRPR TXH LQH[LVWH HP IDVH GH
FRJQLomRSUpYLDSURYDLQHTXtYRFDFDSD]GHOHJLWLPDUDVDOHJDo}HVGDSDUWHDXWRUD
$SyVDSUHVHQWDomRGDV&RQWHVWDo}HVD9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGHFOLQRXVXDFRPSHWrQFLD
HQWHQGHQGRTXHSRUVHWUDWDUDGLVFXVVmRGHPDWpULDGHGLUHLWRFRQVXPHULVWDGHXPDFDWHJRULD
HVSHFtILFD XVXiULRVGRORFDO DFRPSHWrQFLDSDUDMXOJDPHQWRVHULDGDV9DUDV(PSUHVDULDLV

3ULQFLSDLVIDWRV

+RXYHUHPHVVDGRSURFHVVRj9DUD(PSUHVDULDOGR5LRGH-DQHLURDTXDODFROKHXXPDGDV
SUHOLPLQDUHV VXVFLWDGDV SHORV UpXV GHFLGLQGR SHOD DXVrQFLD GH OHJLWLPLGDGH GD $XWRUD SDUD D
SURSRVLWXUDGHDomRFLYLOS~EOLFDHGHWHUPLQDQGRDLQWLPDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDTXHVH
PDQLIHVWHVHWHPLQWHUHVVHQDFRQWLQXLGDGHGDOLGHDVVXPLQGRRSRORDWLYRGDPHVPD
)RUDPRSRVWRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRSHORVUpXV%50DULQDVH(%7(
2VHPEDUJRVGHGHFODUDomRRSRVWRVSHORVFRUUpXVIRUDP UHMHLWDGRV $JXDUGDVHRWUkQVLWR HP
MXOJDGR GHVVD GHFLVmR RX D PDQLIHVWDomR GH HYHQWXDLV FROHJLWLPDGRV 03  D GL]HU VH WrP
LQWHUHVVHQRSURVVHJXLPHQWRGDFDXVD
±3URIHULGRGHVSDFKR³&HUWLILTXHRFDUWyULRRGHFXUVRGRSUD]RSDUDDPDQLIHVWDomR
GHLQWHUHVVDGRVHPGDUSURVVHJXLPHQWRDRSUHVHQWHIHLWR´
$JXDUGDQGRHYHQWXDOPDQLIHVWDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRRXGHLQWHUHVVDGRV

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDHRSHUDFLRQDOGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGHDUUHFDGDomRQRORFDO
3URYLVLRQDPHQWR FODVVLILFDGR FRPR UHPRWR FRQVLGHUDQGRVH R DFROKLPHQWR GD SUHOLPLQDU H D
VHQWHQoDGHH[WLQomRGRIHLWRVHPDSUHFLDomRGRPpULWR


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH)ORULDQySROLV6&

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGH6DQWD&DWDULQD

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pXV,3DUN(VWDFLRQDPHQWRV,QWHOLJHQWHV6$-&)5H0XQLFtSLRGH)ORULDQySROLV
RX

GLUHLWRV

(QFHUUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVHDGHPROLomRGRHGLItFLRJDUDJHPVLWXDGRHP)ORULDQySROLV6&

7UDWDVHGHXPDDomRFLYLOS~EOLFDPRYLGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
YLVDQGRHPFDUiWHUOLPLQDUDVXVSHQVmRGRDOYDUiGHOLFHQoDSDUDFRQVWUXomRGRHGLItFLRJDUDJHP
VLWXDGRQD5XD$UFLSUHVWH3DLYD&HQWUR)ORULDQySROLV6&HQRPpULWRVXDGHPROLomR DXWRVQ
 

3ULQFLSDLVIDWRV

$OLPLQDUIRLLQLFLDOPHQWHREWLGDSHOR$XWRU  FRQWXGRIRLFDVVDGDSHOR7ULEXQDOGH-XVWLoD
GR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDDSyVLQWHUSRVLomRGH$JUDYRGH,QVWUXPHQWRFRPSHGLGRGHWXWHOD
UHFXUVDO DXWRVQ RTXHYLDELOL]RXDFRQFOXVmRGRHGLItFLRJDUDJHP
$ FRQWHVWDomR IRL WHPSHVWLYDPHQWH DSUHVHQWDGD H R IHLWR GHYLGDPHQWH LQVWUXtGR SHQGHQGR R
SURFHVVRGHMXOJDPHQWRGHPpULWRHPSULPHLURJUDX
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2REMHWRGDFRQWHVWDomRpDWRWDOLPSURFHGrQFLDGDDomRSRLVHQWHQGHTXHRDOYDUiGHOLFHQoDIRL
FRUUHWDPHQWH FRQFHGLGR SHOD PXQLFLSDOLGDGH H TXH D HGLILFDomR REVHUYRX LQWHJUDOPHQWH DV
H[LJrQFLDVXUEDQtVWLFDVYLJHQWHVQR0XQLFtSLRGH)ORULDQySROLV
2 SURFHVVR HQFRQWUDVH LQVWUXtGR H DV SDUWHV GHYHUmR DSUHVHQWDU DOHJDo}HV ILQDLV HP SUD]R
VXFHVVLYR GH  GLDV D FRPHoDU SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR $SyV R SURFHVVR DJXDUGDUi SHOD
SURODomRGHVHQWHQoD
&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO
,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDSHORHQFHUUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVHGHPROLomRGRHGLItFLRJDUDJHP

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

&RQVLGHUDQGRDVGHFLV}HVREWLGDVQR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDDWHQGrQFLD
TXDQWRDRGHVIHFKRGRSURFHVVRpGHLPSURFHGrQFLDGDDomRFLYLOS~EOLFDRXVHMDIDYRUiYHOjV
SUHWHQV}HVGDHPSUHVD,3DUN&RQWXGRFDVRRIHLWRVHMDMXOJDGRSURFHGHQWHRTXHVHYLVOXPEUD
PHQRV SURYiYHO D HVWLPDWLYD GH SHUGD HTXLYDOH j VXVSHQVmR GDV DWLYLGDGHV H D GHPROLomR GR
HGLItFLRJDUDJHPVLWXDGRHP)ORULDQySROLV6&


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD&tYHOGH5HFLIH3(

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGH3HUQDPEXFR

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDDMXL]DGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH3HUQDPEXFRHP
IDFH GRV KRVSLWDLV H HVWDFLRQDPHQWRV ORFDOL]DGRV HP 5HFLIH FRP EDVH QD /HL 0XQLFLSDO Q
DTXDOHPOLQKDVJHUDLVSURtEHDFREUDQoDGRSUHoRGHHVWDFLRQDPHQWRHPLPyYHLV
RQGHH[LVWDPDWLYLGDGHVTXHSDUDRVHXIXQFLRQDPHQWRDOHLGHWHUPLQHDFRQFHVVmRGHOLFHQoD
SUpYLD HP FXPSULPHQWR GR TXDQWLWDWLYR H[LJLGR SDUD D FRQFHVVmR GR KDELWHVH 3URIHULGD D
VHQWHQoD R SHGLGR IRL MXOJDGR LPSURFHGHQWH 2 0LQLVWpULR 3~EOLFR LQWHUS{V R UHFXUVR GH
DSHODomR5HPHWLGRVRV$XWRV7ULEXQDOGH-XVWLoD7ULEXQDOGH-XVWLoD$SHODomRGLVWULEXtGDj
&kPDUD&tYHO5HODWRU%DUWRORPHX%XHQR

3ULQFLSDLVIDWRV

$JXDUGDQGRMXOJDPHQWRGDDSHODomR
&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDHRSHUDFLRQDOGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGHDUUHFDGDomRQRORFDO
3URYLVLRQDPHQWRFODVVLILFDGRFRPRUHPRWRHPUD]mRGHVHQWHQoDGHLPSURFHGrQFLDTXHHVWiGH
DFRUGRFRPRHQWHQGLPHQWRMXULVSUXGHQFLDOGR(VWDGRHGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH6DOYDGRU%$

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGD%DKLD
5pXV:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRH6HUYLoRV/WGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH7UDQVSRUWHV8UEDQRV
%DKLD 3DUN 6LQGLFDWR GRV *XDUGDGRUHV H /DYDGRUHV GH 9HtFXORV $XWRPRWRUHV GR (VWDGR GD
%DKLD0XQLFtSLRGH6DOYDGRU7UDQVDOYDGRU6XSHULQWHQGrQFLDGH&RQWUROHH2UGHQDPHQWRGR
6RORGR0XQLFtSLR6XFRPH6RO3DUN

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5
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7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDSRUPHLRGDTXDOSUHWHQGHVHTXHRVUpXVDGRWHPXPDVpULHGH
REULJDo}HVHPVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVREMHWLYDQGRIRUQHFHUPHOKRUHVFRQGLo}HVGHVHUYLoRDRV
FRQVXPLGRUHV WDLV FRPR DGHTXDomR GDV HVWUXWXUDV ItVLFDV SDUD IRUQHFHU PDLRU VHJXUDQoD DR
YHtFXORUHWLUDGDGHSODFDVRUGHQDUDUHWLUDGDGHSODFDVTXHFRQWHQKDPLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHj
H[RQHUDomRH[FOXVmRRXUHGXomRGDUHVSRQVDELOLGDGHGDVHPSUHVDVTXDQWRDRVGDQRVRFRUULGRV
FRP UHODomR DRV YHtFXORV H VHXV SHUWHQFHV QR LQWHULRU GHVWHV H[LJLU TXH FRQWHQKDP SODFDV
LQIRUPDWLYDVHPORFDOYLVtYHOHGH IiFLODFHVVRVREUH DVFRQGLo}HVGDFRQWUDWDomRRVYDORUHV
SUDWLFDGRVHKRUiULRGHDEHUWXUDHHQFHUUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGHWHUPLQDUTXHXWLOL]HPVLVWHPD
GHFRQWUROHGHDFHVVRHPFRQIRUPLGDGHFRPRTXDQWRSUHYLVWRQDVQRUPDVPXQLFLSDLVYLJHQWHV
QmRFREUHPSUHoRVGLIHUHQFLDGRVHQHPGLVVRQDQWHVGRTXDQWRSUHYLVWRQDVQRUPDVPXQLFLSDLV
HIHWLYHPDFREUDQoDSRUPLQXWRVGHSHUPDQrQFLDQmRLPSRQGRRSDJDPHQWRGHWDULIDFKHLD
HVWDEHOHFHUXPDWROHUkQFLDPtQLPDGHPLQXWRVSDUDTXHRVYHtFXORVSRVVDPSHUPDQHFHUHP
HVWDGRGHLPRELOL]DomRQRVHVWDFLRQDPHQWRVVHPTXHVHMDQHFHVViULRRSDJDPHQWRGHWDULIDHWF

3ULQFLSDLVIDWRV

$&RPSDQKLDIRLUHYHOQmRWHQGRDSUHVHQWDGRVXD&RQWHVWDomRQRSUD]ROHJDO(QWUHWDQWRIRUDP
DSUHVHQWDGDVFRQWHVWDo}HVSHORVRXWURVUpXV
$ &RPSDQKLD LQJUHVVRX QRV DXWRV HP  H PDQLIHVWRXVH DQH[DQGR GLYHUVDV GHFLV}HV
IDYRUiYHLVjHPSUHVDHPGLYHUVRV7ULEXQDLVGRSDtV,QFOXVLYHGHFLVmRQRUHFXUVRH[WUDRUGLQiULR
%$QDTXDOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOGHPDQLIHVWRXSHODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGD
/HL0XQLFLSDOQTXHYHUVDVREUHDFREUDQoDIUDFLRQDGDSRUPLQXWRVHLPSRVLomRGH
JUDWXLGDGHQRVSULPHLURVTXLQ]HPLQXWRV
(PGHMXQKRGHDSyVLQWHUYHQomRGD:HOOSDUNQRIHLWRR0LQLVWpULR3~EOLFRDSUHVHQWRX
SHWLo}HVUHTXHUHQGRDMXQWDGDGHPDWpULDVMRUQDOtVWLFDVDUHVSHLWRGRGHVFXPSULPHQWRGRWHPSR
GH WROHUkQFLD HP GLYHUVRV HVWDFLRQDPHQWRV GD FDSLWDO 2V DXWRVSHUPDQHFHP FRQFOXVRV GHVGH
HQWmR

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

2PRQWDQWHPHQFLRQDGRQRFDPSR³9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV´FRQWHPSODRYDORUGD
FDXVD DWXDOL]DGR HP YLUWXGH GH QmR KDYHU HOHPHQWRV VXILFLHQWHV SDUD D OLTXLGDomR GR HIHWLYR
YDORUGHHYHQWXDOSHUGDQDSUHVHQWHGDWD
,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGHDUUHFDGDomRQRORFDOHPYLUWXGHGD
LPSOHPHQWDomRGHFREUDQoDIUDFLRQDGDHLVHQomRGHFREUDQoDGHXVXiULRVTXHQmRDOFDQFHPR
WHPSRPtQLPRGHSHUPDQrQFLDEHPFRPRHYHQWXDLVGHVSHVDVFRPDDGHTXDomRGDVLQVWDODo}HV
HWUHLQDPHQWRGHIXQFLRQiULRV


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD&tYHOGH1DWDO51

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRH6HUYLoRV/WGD
RX

GLUHLWRV

5
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7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD PRYLGD VRE R DUJXPHQWR GH TXH R UpX QmR DSOLFDULD QR
HVWDFLRQDPHQWRGR3UDLD6KRSSLQJDLVHQomRGHFREUDQoDSDUDRVXVXiULRVTXHSHUPDQHFHUHPQR
ORFDOSRUWHPSRLQIHULRUDGH]PLQXWRV
3HGHVH VXVSHQVmR GH FREUDQoD GH TXDOTXHU YDORU HP UHODomR jTXHOHV TXH XWLOL]DUHP RV
HVWDFLRQDPHQWRVSRUDWpPLQXWRVFRQVWHDLQIRUPDomRGHPLQXWRVGHWROHUkQFLDQRVWLFNHWV
FRPSURYDQGR R FXPSULPHQWR QRV DXWRV H R SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV
FROHWLYRVQRYDORUGH5 FLQTXHQWDPLOUHDLV 
(PGHPDLRGHDDomRIRLMXOJDGDSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHHPLQVWkQFLDFRQGHQDQGR
D :HOOSDUN D LVHQWDU GH FREUDQoD RV XVXiULRV TXH SHUPDQHFHUHP QR HVWDFLRQDPHQWR GR 3UDLD
6KRSSLQJ SRU WHPSR LQIHULRU D GH] PLQXWRV EHP FRPR REULJDQGRD D GDU SXEOLFLGDGH GHVWD
LVHQomR(QWUHWDQWRRSHGLGRGHFRQGHQDomRGHGDQRVPRUDLVFROHWLYRVIRLMXOJDGRLPSURFHGHQWH

3ULQFLSDLVIDWRV

+RXYHLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRGHDSHODomRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRHSHOD:HOOSDUN
27ULEXQDOGH-XVWLoDGR5LR*UDQGHGR1RUWHGHXSURYLPHQWRSRUXQDQLPLGDGHjDSHODomRGD
:HOOSDUNUHIRUPDQGRDVHQWHQoDHMXOJDQGRLPSURFHGHQWHVWRGRVRVSHGLGRVGR$XWRU
)RUDPLQWHUSRVWRV5HFXUVR(VSHFLDOH5HFXUVR([WUDRUGLQiULRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRRVTXDLV
IRUDPLQDGPLWLGRVSHOR-Xt]R(PIDFHGDDOXGLGDGHFLVmRIRUDPLQWHUSRVWRV$JUDYRHP5HFXUVR
(VSHFLDOH$JUDYRHP5HFXUVR([WUDRUGLQiULDKDYHQGRD9LFH3UHVLGrQFLDGR7ULEXQDOGHFLGLGR
SHODPDQXWHQomRGDGHFLVmRHGHWHUPLQDGRDUHPHVVDGRVDXWRVDR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD
HPGHQRYHPEURGH
$JXDUGDVHUHFHSomRQDLQVWkQFLDVXSHULRUSDUDDQiOLVHGRVDJUDYRVLQWHUSRVWRV

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

2PRQWDQWHPHQFLRQDGRQRFDPSR³9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV´FRQWHPSODRYDORUGD
FDXVD DWXDOL]DGR HP YLUWXGH GH QmR KDYHU HOHPHQWRV VXILFLHQWHV SDUD D OLTXLGDomR GR HIHWLYR
YDORUGHHYHQWXDOSHUGDQDSUHVHQWHGDWD
,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGHDUUHFDGDomRQRORFDOHPYLUWXGHGD
LPSOHPHQWDomR GH LVHQomR GH FREUDQoD GH XVXiULRV TXH QmR DOFDQFHP R WHPSR PtQLPR GH
SHUPDQrQFLDEHPFRPRHYHQWXDOFRQGHQDomRHPGDQRVPRUDLV


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD)HGHUDOGD6XEVHomRGH6DOYDGRU%$

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU$VVRFLDomR%DLDQDGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX(:6(VWDFLRQDPHQWRV6DOYDGRU6$H,QIUDHUR
RX

GLUHLWRV

5

7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD PRYLGD VRE R DUJXPHQWR GH TXH RV UpXV QmR DSOLFDULDP QR
HVWDFLRQDPHQWR GR $HURSRUWR /XL] (GXDUGR 0DJDOKmHV D FREUDQoD SURSRUFLRQDO DR WHPSR GH
HVWDFLRQDPHQWRHIHWLYDPHQWHXWLOL]DGRSHORVXVXiULRV FREUDQoDIUDFLRQDGDSRUPLQXWR RTXH
DWHQWDULDFRQWUDR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHj/HL0XQLFLSDOQ

3ULQFLSDLVIDWRV

3HGHVHDDGHTXDomRGRPpWRGRGHFREUDQoDLQVWDXUDQGRVHRVLVWHPDGHFREUDQoDIUDFLRQDGD
VRESHQDGHDSOLFDomRGHPXOWDGHFHPVDOiULRVPtQLPRVVHMDPWUHLQDGRVRVIXQFLRQiULRVDFHUFD
GDV QRUPDV GH GLUHLWR GR FRQVXPLGRU VHMDP UHVWLWXtGDV HP GREUR DV FREUDQoDV LQGHYLGDV
UHDOL]DGDVHVHMDPLQGHQL]DGRVRVFRQVXPLGRUHVOHVDGRVQRYDORUGH5
1mRKRXYHDKDELOLWDomRGHFRQVXPLGRUHVQDUHIHULGDDomR
$DomRIRLMXOJDGDLPSURFHGHQWHHPLQVWkQFLDVRERDUJXPHQWRGHTXHFRPEDVHQD$omR
'HFODUDWyULD GH ,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH Q  DQDOLVDGD SHOR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO TXH
MXOJRX LQFRQVWLWXFLRQDO D /HL (VWDGXDO Q  GR (VWDGR GR 3DUDQi QmR KRXYH
GHPRQVWUDomRGHYLRODomRGHQRUPDMXUtGLFDSHORV5pXV
+RXYHLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRGHDSHODomRSHOD$VVRFLDomRRTXDOHVWiSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
SHOR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDO *DELQHWHGR5HODWRU+LOWRQ4XHLUR] 

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD
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$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGHDUUHFDGDomRQRORFDOHPYLUWXGHGD
LPSOHPHQWDomR GH FREUDQoD EHP FRPR HYHQWXDLV GHVSHVDV FRP D DGHTXDomR GDV LQVWDODo}HV
WUHLQDPHQWRGHIXQFLRQiULRVHSDJDPHQWRVGHLQGHQL]Do}HV
-i H[LVWH SUHFHGHQWH GR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO GHFODUDQGR D OHL PXQLFLSDO Q 
FRPRLQFRQVWLWXFLRQDO7RGDYLDDIXQGDPHQWDomRGDDEXVLYLGDGHGDFREUDQoDQDIRUPDGHWDULID
FKHLDpWDPEpPVREDOHJDomRGHYLRODomRGR&'&3RUWDOUD]mRHQWHQGHPRVTXHpSRVVtYHOTXH
VHHQWHQGDSHODDEXVLYLGDGHGDFREUDQoDPDVHQWHQGHPRVTXHRVULVFRVVmRUHGX]LGRV


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH-DUDJXiGR6XO6&

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRUHV$QGUpGH6RX]D0DIUDH5LFDUGR3HGUR%RP)LOKR

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pXV+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGDH0XQLFtSLRGH-DUDJXi'R6XO

RX

GLUHLWRV

5

7UDWDVHGHDomRSRSXODUQDTXDOVHSOHLWHLDHPVXPDDGHFODUDomRGHQXOLGDGHGHOHLHGHFUHWR
PXQLFLSDOEHPFRPRGDFOiXVXODFRQWUDWXDOUHIHUHQWHjFREUDQoDGDWDULIDGHSyVXWLOL]DomRGRV
VHUYLoRV S~EOLFRV GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR GR PXQLFtSLR GH -DUDJXi GR 6XO EHP FRPR D
GHYROXomRGRVYDORUHVUHFHELGRVSHOD+RUD3DUNDWtWXORGDUHIHULGDWDULID
2SHGLGROLPLQDUIRLLQGHIHULGR
3ULQFLSDLVIDWRV

$+RUD3DUNDSUHVHQWRXFRQWHVWDomRGHPRQVWUDQGRDOHJDOLGDGHGDFREUDQoDGDWDULIDGHSyV
XWLOL]DomR
2V$XWRUHVVHPDQLIHVWDUDPVREUHDFRQWHVWDomRHP
3URFHVVRUHPHWLGRDR0LQLVWpULR3~EOLFRHP
0LQLVWpULR3~EOLFRUHTXHUHXTXHRVDXWRUHVVHMDPLQWLPDGRVDLQFOXLUQRSRORSDVVLYRGDDomRRV
VHUYLGRUHVHUHVSRQViYHLVSHORVXSRVWRGDQRDRHUiULR3URFHVVRVHJXHSHQGHQWHGHMXOJDPHQWR

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRV GH RUGHP ILQDQFHLUD GHFRUUHQWHV GD QHFHVVLGDGH GH GHYROXomR GH HYHQWXDLV YDORUHV
SUHYLDPHQWH FRQIHULGRV FXMD OLTXLGDomR UHVWD LPSRVVLELOLWDGD HP YLUWXGH GD IDVH LQLFLDO GR
SURFHVVRDXVrQFLDGHSHGLGROtTXLGRHFHUWRHGDQHFHVVLGDGHGHPRGXODomRGHHYHQWXDOGHFLVmR
FRQGHQDWyULDEHPFRPRLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHGHPRGLILFDomRGRRSHUDFLRQDOGH
FREUDQoDQHVVHPXQLFtSLR


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH,WDMDt6&

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR



3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV

$XWRUHV7KLDJRGD6LOYD0RUDVWRQL*LRYDQH)HOL[H2VYDOGR2ODYLR0DIUD
5pXV+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGDH-% -$1',5%(//,1, 
5
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7UDWDVHGHDomRSRSXODUQDTXDOVHSOHLWHLDHPVXPDDGHFODUDomRGHQXOLGDGHGRDXPHQWR
GDVWDULIDVGRVVHUYLoRVS~EOLFRVGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGRPXQLFtSLRGH,WDMDtEHPFRPR
GD FULDomR GD iUHD YHUGH TXH IRUD GHYLGDPHQWH LQVWLWXtGD PHGLDQWH GHFUHWR GR FKHIH GR
H[HFXWLYRFRPSHGLGROLPLQDUGHVXVSHQVmRLPHGLDWDGRDXPHQWRGDWDULIDGRVVHUYLoRV
2SHGLGROLPLQDUIRLLQGHIHULGR
$ +RUD 3DUN H R 6U -DQGLU 3UHIHLWR  DSUHVHQWDUDP FRQWHVWDo}HV DOHJDQGR D OHJDOLGDGH GR
DXPHQWRHGRGLUHLWRDRUHDMXVWHGDVWDULIDV

3ULQFLSDLVIDWRV

2VDXWRUHVVHPDQLIHVWDUDPUHTXHUHQGRDGHVLVWrQFLDGDDomR
20LQLVWpULR3~EOLFRFRQFRUGRXFRPRSHGLGRGHGHVLVWrQFLDFRQGLFLRQDQGRDSXEOLFDomRGH
HGLWDLVSDUDDFLrQFLDGHLQWHUHVVDGRVQDPDQXWHQomRGRSURFHVVR
2 SURFHVVR HQFRQWUDVH DJXDUGDQGR DSUHFLDomR SHOR MXL] GR SHGLGR GH GHVLVWrQFLD GHVGH

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD
5D]}HVGDUHOHYkQFLDGRSURFHVVRSDUD
D&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHGHPLQRUDomRGRUHDMXVWHDSOLFDGR
jVWDULIDVGHHVWDFLRQDPHQWRQRORFDO
&RQVLGHUDQGRTXHRSUySULRDXWRUGDDomRVROLFLWRXDGHVLVWrQFLDGHVHXSHGLGRWHPVHSHOD
UHPRWDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDGDGHPDQGD$GHPDLVDGHIHVDDSUHVHQWDGDSHOD+RUD3DUNp
DPSDUDGDQDMXULVSUXGrQFLDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH6DQWD&DWDULQDEHPFRPRQRFRQWUDWR
HQWDEXODGRFRPRPXQLFtSLRRTXDOJDUDQWHRGLUHLWRDRUHDMXVWHGDVWDULIDV


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH-XL]GH)RUD0*

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0DUFR$XUpOLR3DVFKRDOLQ

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pXV+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGDH0XQLFtSLRGH-XL]GH)RUD
RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVHGHDomRSRSXODUQDTXDOVHSOHLWHLDHPVXPDDGHFODUDomRGHQXOLGDGHGHGHFUHWRTXH
LPSOHPHQWRXDFREUDQoDGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGHPRWRFLFOHWDVQRPXQLFtSLR
$+RUD3DUNHR0XQLFtSLRDSUHVHQWDUDPFRQWHVWDo}HVDOHJDQGRDOHJDOLGDGHGDFREUDQoDEHP
FRPRDDXVrQFLDGRLQWHUHVVHGHDJLUGR$XWRU)RLDSUHVHQWDGDUpSOLFDSHORDXWRU

3ULQFLSDLVIDWRV

1mRKDYHQGRSURYDVDVHUHPSURGX]LGDVRSURFHVVRHQFRQWUDVHDJXDUGDQGRDSUHFLDomRSHOR
MXL]
&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDFHVVDomRGHFREUDQoDVGHWDULIDVGHHVWDFLRQDPHQWR
URWDWLYRGDVPRWRFLFOHWDVQRPXQLFtSLR
3URYLVLRQDPHQWRFODVVLILFDGRFRPRUHPRWRSRLVRDXWRUpFDUHFHGRUGDDomRXPDYH]TXHQmRp
SRVVtYHOVHXWLOL]DUGHDomRSRSXODUGDIRUPDSUHWHQGLGDHSDUDTXHVWLRQDPHQWRGHYDORUGHWDULIDV
1RPpULWRRYDORUGDVWDULIDVREHGHFHDOHJLVODomRPXQLFLSDO


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH,WDMDt6&

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU$QGUpGH6RX]D0DIUDH5LFDUGR3HGUR%RP)LOKR

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGDH0XQLFtSLRGH-DUDJXiGR6XO
RX

GLUHLWRV

5
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7UDWDVH GH DomR SRSXODU QD TXDO VH SOHLWHLD HP UHVXPR D GHFODUDomR GH QXOLGDGH GD /HL H
'HFUHWR 0XQLFLSDO EHP FRPR GD FOiXVXOD FRQWUDWXDO UHIHUHQWH D FREUDQoD GD WDULID GH SyV
XWLOL]DomRGRVVHUYLoRVS~EOLFRVGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGR0XQLFtSLR-DUDJXiGR6XOEHP
FRPRDGHYROXomRGRVYDORUHVUHFHELGRVSHOD+RUD3DUNDWtWXORGHUHIHULGDWDULID

3ULQFLSDLVIDWRV

2SHGLGROLPLQDUIRLLQGHIHULGR
+RUD 3DUN DSUHVHQWRX FRQWHVWDomR GHPRQVWUDQGR D OHJDOLGDGH GD FREUDQoD GD WDULID GH SyV
XWLOL]DomR3URFHVVRIRLUHPHWLGRDR0LQLVWpULR3~EOLFRHDSyVjFRQFOXVmR

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRV GH RUGHP ILQDQFHLUD GHFRUUHQWHV GD QHFHVVLGDGH GH GHYROXomR GH HYHQWXDLV YDORUHV
SUHYLDPHQWH FRQIHULGRV FXMD OLTXLGDomR UHVWD LPSRVVLELOLWDGD HP YLUWXGH GD IDVH LQLFLDO GR
SURFHVVRDXVrQFLDGHSHGLGROtTXLGRHFHUWRHGDQHFHVVLGDGHGHPRGXODomRGHHYHQWXDOGHFLVmR
FRQGHQDWyULDEHPFRPRLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHGHPRGLILFDomRGRRSHUDFLRQDOGH
FREUDQoDQHVVHPXQLFtSLR


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH,WDMDt6&

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU&pVDU5LFDUGR5LEHLUR0RFFHOLQ-~QLRUH)DELDQD)ORUHV

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGDH0XQLFtSLRGH-DUDJXiGR6XO
RX

GLUHLWRV

5

7UDWDVH GH DomR SRSXODU QD TXDO VH SOHLWHLD HP UHVXPR D GHFODUDomR GH QXOLGDGH GD /HL H
'HFUHWR 0XQLFLSDO EHP FRPR GD FOiXVXOD FRQWUDWXDO UHIHUHQWH D FREUDQoD GD WDULID GH SyV
XWLOL]DomRGRVVHUYLoRVS~EOLFRVGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGR0XQLFtSLR-DUDJXiGR6XOEHP
FRPRDGHYROXomRGRVYDORUHVUHFHELGRVSHOD+RUD3DUNDWtWXORGHUHIHULGDWDULID

3ULQFLSDLVIDWRV

+RXYHGHWHUPLQDomRMXGLFLDOSDUDTXHRSURFHVVDPHQWRGDSUHVHQWHDomRVHGrHPFRQMXQWRFRP
R SURFHVVR  D ILP GH HYLWDU GHFLVmR FRQIOLWDQWH EHP FRPR
GHWHUPLQRXVH D FLWDomR GDV SDUWHV WHQGR VLGR D FDUWD SUHFDWyULD SDUD FLWDomR GD +RUD 3DUN
GLVWULEXtGDHP

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRV GH RUGHP ILQDQFHLUD GHFRUUHQWHV GD QHFHVVLGDGH GH GHYROXomR GH HYHQWXDLV YDORUHV
SUHYLDPHQWH FRQIHULGRV FXMD OLTXLGDomR UHVWD LPSRVVLELOLWDGD HP YLUWXGH GD IDVH LQLFLDO GR
SURFHVVRDXVrQFLDGHSHGLGROtTXLGRHFHUWRHGDQHFHVVLGDGHGHPRGXODomRGHHYHQWXDOGHFLVmR
FRQGHQDWyULDEHPFRPRLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGHGHPRGLILFDomRGRRSHUDFLRQDOGH
FREUDQoDQHVVHPXQLFtSLR


3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGDV([HFXo}HV)LVFDLV0XQLFLSDLVGD&DSLWDO±6DQWD&DWDULQD

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

5pX,3DUN(VWDFLRQDPHQWRV,QWHOLJHQWHV6$
RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVH GH H[HFXomR ILVFDO SDUD FREUDQoD GH PXOWD GHFRUUHQWH GD DSOLFDomR GH SXQLomR
DGPLQLVWUDWLYDSUHYLVWDQRFRQWUDWRQFOiXVXOD;,LQFLVR,,
$ ,3DUN DSUHVHQWRX H[FHomR GH SUpH[HFXWLYLGDGH HVWD LPSXJQDGD SHOR (VWDGR GH 6DQWD
&DWDULQD
5HPRWD
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$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRV GH RUGHP ILQDQFHLUD HP UD]mR GR ULVFR GD QHFHVVLGDGH GH SUHVWDU JDUDQWLD GR YDORU
LQWHJUDOGDH[HFXomRFDVRDH[FHomRGHSUpH[HFXWLYLGDGHVHMDUHMHLWDGD



3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGDVUHODo}HVGHFRQVXPRGH6DOYDGRU

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0$0

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH6HUYLoRV/WGDH+RVSLWDO6mR5DIDHO
RX

GLUHLWRV

5

3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVHPRUDLVSURSRVWDSRUFOLHQWHPHQVDOLVWD
TXH DOHJRX WHU VLGR YtWLPD GH DERUGDJHP FULPLQDO H HVWXSUR GHQWUR GR HVWDFLRQDPHQWR FRP
VXEWUDomRGHSHUWHQFHVSHVVRDLV

&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVILQDQFHLURVHGHSRVVtYHLVGDQRVjLPDJHPGDHPSUHVDVHUHFRQKHFLGRTXHRHVWXSUR
RFRUUHXQDVGHSHQGrQFLDVGRHVWDFLRQDPHQWR


,QTXpULWR&LYLO3URFHVVRQ
-Xt]R

0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR

,QVWkQFLD

1mRDSOLFiYHO

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU&$'(
5pX 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GRV 7UDQVSRUWHV 6DOYDQGL 1RODVFR 6DQWRV (VWDFLRQDPHQWRV 0H
3DUNVDO $OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$)DF3DUN(VWDFLRQDPHQWRV
/WGD0( )DFSDUN <DUG(VWDFLRQDPHQWR/WGD

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

1mRDSOLFiYHO

3ULQFLSDLVIDWRV

,QTXpULWR FLYLO LQVWDXUDGR DSyV UHSUHVHQWDomR GR &$'( FRP R REMHWLYR GH DSXUDU HYHQWXDO
IRUPDomRGHFDUWHOQRkPELWRGRVVHUYLoRVGHHVWDFLRQDPHQWRQR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHSRVVtYHLVGDQRVjLPDJHPGDHPSUHVD
3URYLVLRQDPHQWR FODVVLILFDGR FRPR UHPRWR HP UD]mR GH Mi WHU VLGR FHOHEUDGR XP WHUPR GH
FHVVDomRGHFRQGXWDFRPR&$'(VREUHRVPHVPRVIDWRVDSXUDGRVQRkPELWRGRLQTXpULWRFLYLO


3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR±3URFHVVRQ
-Xt]R

&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD&$'(

,QVWkQFLD

1mRDSOLFiYHO

'DWDGHLQVWDXUDomR
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$XWRU&$'(
5pX $OOSDUN (PSUHHQGLPHQWRV 3DUWLFLSDo}HV H 6HUYLoRV 6$ *DUDJH ,QQ (VWDFLRQDPHQWRV
/WGD 0XOWLSDUN (VWDFLRQDPHQWR /WGD 1HWSDUN $GPLQLVWUDomR H 6HUYLoRV GH (VWDFLRQDPHQWR
/WGD 5RG (VWDFLRQDPHQWR /WGD =LJ 3DUN (VWDFLRQDPHQWRV /WGD &DUORV (GXDUGR 6RDUHV
%UDQGmR (PtOLR 6DQFKHV 6DOJDGR -~QLRU +pOLR )UDQFLVFR $OYHV &HUTXHLUD -RmR %DWLVWD
*RQoDOYHV1HWR0DUFHOR$OYLP*DLW0DUFHOR0DQVXU0XUDG0DUFHOR2OLYHLUD$OYHV0iUFLR
$XJXVWR7DEHW0DUFR$QW{QLR'H2OLYHLUD-RUJH0DUFRV,DVL%UDQGmR0XULOOR&R]]D$OYHV
&HUTXHLUD1LOWRQ6WHOOLQ%DJDWWLQL3DXOR)HUQDQGR=LOOR5LFDUGR3RODFRZ=\OEHUPDQ5REHUWR
$QGUHD1DPDQ5RJpULR$SRYLDQ6pUJLR0RUDG

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

1mRDSOLFiYHO
3URFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSDUDLQYHVWLJDomRGHLQIUDo}HVjRUGHPHFRQ{PLFDHPUD]mRGHVXSRVWD
H[LVWrQFLDGHFDUWHOGHHVWDFLRQDPHQWRVHP6mR3DXOR
$&RPSDQKLDH0XULOOR&R]]D$OYHV&HUTXHLUD jpSRFDGRVIDWRVRFXSDYDRFDUJRGHGLUHWRU
H[HFXWLYRFRPHUFLDOGD$OOSDUN 3DXOR)HUQDQGR=LOOR jpSRFDGRVIDWRVRFXSDYDRFDUJRGH
GLUHWRU H[HFXWLYR GH QRYRV QHJyFLRV GD $OOSDUN  (PtOLR 6DQFKHV 6DOJDGR -~QLRU 'LUHWRU
)LQDQFHLURGD$OOSDUN +pOLR)UDQFLVFR$OYHV&HUTXHLUD jpSRFDGRVIDWRVRFXSDYDRFDUJRGH
'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$OOSDUN H-RmR%DWLVWD*RQoDOYHV1HWR jpSRFDGRVIDWRVRFXSDYDR
FDUJRGHGLUHWRURSHUDFLRQDOGD$OOSDUN ILUPDUDPFRPR&$'(XPWHUPRGHFRPSURPLVVRGH
FHVVDomR R TXDO IRL LQWHJUDOPHQWH FXPSULGR R TXH PRWLYRX R SHGLGR GH DUTXLYDPHQWR GR
SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR SHOR &$'( $JXDUGDVH R DUTXLYDPHQWR GR SURFHGLPHQWR
DGPLQLVWUDWLYR

3ULQFLSDLVIDWRV

&RQIRUPHFRQVWDGRGRFXPHQWR3-33&$3QGLDQWHGDLQH[LVWrQFLDGHIXQGDPHQWR
SDUD D SURSRVLWXUD GD DomR FLYLO S~EOLFD EHP FRPR DXVHQWHV RV PRWLYRV TXH MXVWLILTXHP D
FHOHEUDomRGHFRPSURPLVVRGHDMXVWDPHQWRHPVHGHFLGLXSURPRYHURDUTXLYDPHQWR
GRIHLWR&RQIRUPHGHFLVmRQmRKiLQGLFDo}HVGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDQHPGHOHVmRD
GLUHLWR FROHWLYR RX GLIXVR TXH MXVWLILTXH D FRQWLQXLGDGH GHVVD LQYHVWLJDomR 7DPEpP QmR Ki
LQGLFDo}HV GH IHULPHQWR DRV SULQFtSLRV GD OHJDOLGDGH PRUDOLGDGH H RXWUR WDPSRXFR OHVmR DR
FRIUHS~EOLFR
&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHULVFRGHSRVVtYHLVGDQRVjLPDJHPGDHPSUHVD


$omR,QGHQL]DWyULD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH3DOPDV72

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU3.%

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H6KRSSLQJ&DSLP'RXUDGR
RX

GLUHLWRV

5


3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVHPRUDLVSURSRVWDSRUFOLHQWHTXHDOHJRX
WHUVLGRYtWLPDGHHVWXSURGHQWURGRHVWDFLRQDPHQWRGR6KRSSLQJ&DSLP'RXUDGR

&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVILQDQFHLURVHGHSRVVtYHLVGDQRVjLPDJHPGDHPSUHVDVHUHFRQKHFLGRTXHRHVWXSUR
RFRUUHXQDVGHSHQGrQFLDVGRHVWDFLRQDPHQWR


$omR,QGHQL]DWyULD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH9LOD9HOKD

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD
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'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU$63

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
RX

GLUHLWRV

5

7UDWDVHGH$omRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVHPRUDLVSURSRVWDSRUFOLHQWHHPUD]mRGH
VHTXHVWURRFRUULGRGHQWURGRHVWDFLRQDPHQWR

3ULQFLSDLVIDWRV
&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHULVFRGHGDQRVjLPDJHPGDHPSUHVDEHPFRPRILQDQFHLURFRPRSDJDPHQWRGH
LQGHQL]DomR


$omR,QGHQL]DWyULD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUD&tYHOGH&DLHLUDV63

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU09&36

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
RX

GLUHLWRV

5


3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR GH LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV SURSRVWD HP UD]mR GH XP YHtFXOR UHWLUDGR
LQGHYLGDPHQWHGRHVWDFLRQDPHQWRSRUXPIXQFLRQiULRTXHRHPSUHVWRXDWHUFHLURVXSRVWDPHQWH
FDXVDGRUGRDFLGHQWHTXHOHYRXDyELWRGXDVSHVVRDVHGHL[RXXPDWHUFHLUDIHULGD2SHGLGRGH
GDQRVPRUDLVWHPIXQGDPHQWRSHODSHUGDGHHQWHIDPLOLDU

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHULVFRGHGDQRVjLPDJHPGD&RPSDQKLDEHPFRPRILQDQFHLURFRPRSDJDPHQWRGH
LQGHQL]DomR


0DQGDGRGH6HJXUDQoD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH1DWDO±51

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRV(6HUYLoRV6$($OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH
6HUYLoRV6$
5pX 'LUHWRU GR 'HSDUWDPHQWR (VWDGXDO GH 7UkQVLWR GR (VWDGR GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH ±
'(75$151'LUHWRUD*HUDOGR,QVWLWXWR0XQLFLSDOGH3URWHomRH'HIHVDGR&RQVXPLGRUGH
1DWDO±3URFRQ1DWDO6HFUHWiULD0XQLFLSDOGH0RELOLGDGH8UEDQDGR0XQLFtSLRGH1DWDO

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5

3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHPDQGDGRGHVHJXUDQoDSUHYHQWLYRYLVDQGRjQmRDSOLFDomRGDPXOWDGRDUWGD/HL
(VWDGXDOTXHSUHYrHVWDFLRQDPHQWRJUDWXLWRSDUDLGRVRVHSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLD
(PREWHYHVHGHFLVmROLPLQDUFRQFHGHQGRDVXVSHQVmRGRVHIHLWRVGDUHIHULGD/HL

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD
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$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGDDUUHFDGDomRFXMDOLTXLGDomRUHVWD
LPSRVVLELOLWDGDHPYLUWXGHGDIDVHLQLFLDOGRSURFHVVRDXVrQFLDGHSHGLGROtTXLGRHFHUWRHGD
QHFHVVLGDGHGHPRGXODomRGHHYHQWXDOGHFLVmRFRQGHQDWyULD


$',Q
-Xt]R

6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU$EUDSDUN$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH(VWDFLRQDPHQWRV

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$VVHPEOHLD/HJLVODWLYD'R5LR*UDQGH'R1RUWH
RX

GLUHLWRV

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

5
7UDWDVHGHDomRGLUHWDGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHTXHYLVDUHFRQKHFHUDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGD
/HL Q  D TXDO FRQFHGH JUDWXLGDGH GH HVWDFLRQDPHQWR SDUD SHVVRDV SRUWDGRUDV GH
GHILFLrQFLDHPDLRUHVGHDQRVSURSULHWiULRVGHYHtFXORVDVHUXWLOL]DGRHPHVWDFLRQDPHQWRV
S~EOLFRV H SULYDGRV QR (VWDGR GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH )RUDP SUHVWDGDV LQIRUPDo}HV SHOD
$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDHSHOD*RYHUQDGRUDGR(VWDGR$JXDUGDVHSURQXQFLDPHQWRGD3*5
5HPRWD
,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGDDUUHFDGDomRFXMDOLTXLGDomRUHVWD
LPSRVVLELOLWDGDHPYLUWXGHGDIDVHLQLFLDOGRSURFHVVRDXVrQFLDGHSHGLGROtTXLGRHFHUWRHGD
QHFHVVLGDGHGHPRGXODomRGHHYHQWXDOGHFLVmRFRQGHQDWyULD


$',Q
-Xt]R

6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO

,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR
3DUWHVQRSURFHVVR


$XWRU$EUDSDUN$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH(VWDFLRQDPHQWRV
5pX$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGR5LR*UDQGHGR1RUWH

9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV

5

3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR GLUHWD GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH YLVDQGR R UHFRQKHFLPHQWR GD
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGD/HL(VWDGXDOGR5LR*UDQGHGR1RUWHQTXHGLVS}HD
QHFHVVLGDGHGHWDULIDUHGX]LGDHP FLQTXHQWDSRUFHQWR SDUDPRWRFLFOHWDVHPUHODomRjV
WDULIDV FREUDGDV SDUD DXWRPyYHLV 1kR IRUDP SUHVWDGDV LQIRUPDo}HV SHOD $VVHPEOHLD
/HJLVODWLYDHSHOD*RYHUQDGRUDGR(VWDGR$JXDUGDVHSURQXQFLDPHQWRGD3*5

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD
5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR SURFHVVR
SDUDD&RPSDQKLD

,PSDFWRVGHRUGHPILQDQFHLUDGHFRUUHQWHVGDGLPLQXLomRGDDUUHFDGDomRFXMDOLTXLGDomRUHVWD
LPSRVVLELOLWDGDHPYLUWXGHGDIDVHLQLFLDOGRSURFHVVRDXVrQFLDGHSHGLGROtTXLGRHFHUWRHGD
QHFHVVLGDGHGHPRGXODomRGHHYHQWXDOGHFLVmRFRQGHQDWyULD


$omR&LYLO3~EOLFD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR



3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR
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5HTXHULGRV+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH
6mR3DXOR63%UXQR&RYDV/RSHV(GVRQ&DUDPH0DXUR5LFDUGR0DFKDGR&RVWD
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDDMXL]DGDSHOR0363DOHJDQGRTXHD&RQFRUUrQFLD,QWHUQDFLRQDO
Q607FXMRRREMHWRpDRXWRUJDGHFRQFHVVmRRQHURVDSDUDH[SORUDomRGRVHUYLoR
GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR  HP YLDV H ORJUDGRXURV GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR L VHULD
SUHMXGLFLDO DR HUiULR PXQLFLSDO XPD YH] TXH D R 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR UHFHEHULD PHQRV
UHFXUVRVFRPDLPSOHPHQWDomRGDFRQFRUUrQFLDGRTXHUHFHEHULDFDVRH[HFXWDVVHGLUHWDPHQWHR
SURMHWRH E FHQWUDOL]DDRSHUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRHPXP~QLFRSUHVWDGRUGHPRGR
TXHR0XQLFtSLRGH6mR3DXORUHFHEHUiVRPHQWHRVYDORUHVGHRXWRUJDGHILQLGRVQRHGLWDOGD
FRQFRUUrQFLDHQTXDQWRQRVLVWHPDDWXDOUHFHEHSHODYHQGDGHFDGDSUHVWDGRU LL YLRODULDD/HL
GH 5HVSRQVDELOLGDGH )LVFDO HP GHFRUUrQFLD GD UHDOL]DomR GH DQWHFLSDomR GH UHFHLWD HP DQR
HOHLWRUDO LLL RYDORUDVHUSDJRDWtWXORGHVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJDpHOHYDGRHDLQGDH[LJLU
WDOSDJDPHQWRDWpRILPGRDQRGHUHVWULQJLULDDFRPSHWLomRHEHQHILFLDULDD+RUD3DUNTXH
SRU VXD PDJQLWXGH H JUXSR HFRQ{PLFR VHULD R ~QLFR player FRP FRQGLo}HV GH DVVXPLU HVVD
REULJDomR
$LQGDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORLQGLUHWDPHQWHDOHJDTXHDSDUWLFLSDomRGD
+RUD 3DUN QR 3URFHGLPHQWR 3UHOLPLQDU GH 0DQLIHVWDomR GH ,QWHUHVVH WHULD YLDELOL]DGR D VXD
LQIOXrQFLDQDPRGHODJHPUHVWULWLYD

3ULQFLSDLVIDWRV

1HVVH VHQWLGR R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR UHTXHU L HP VHGH OLPLQDU VHMD
VXVSHQVD D DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR DGPLQLVWUDWLYR GHFRUUHQWH GDFRQFRUUrQFLD H LL QR PpULWR
D VHMD GHFODUDGD D QXOLGDGH GD FRQFRUUrQFLD H GR FRQWUDWR DGPLQLVWUDWLYR GHFRUUHQWH FDVR
FHOHEUDGR E VHMDPRV5HTXHULGRV%UXQR&RYDV(GVRQ&DUDPH0DXUR5LFDUGR0DFKDGR&RVWD
FRQGHQDGRVDUHVVDUFLURGDQRHDRSDJDPHQWRGHPXOWDGHDWpGXDVYH]HVRYDORUGRGDQREHP
FRPRSHUFDPIXQomRS~EOLFDH[HUFLGDHWHQKDPRVGLUHLWRVSROtWLFRVVXVSHQVRVGHFLQFRDRLWR
DQRVH F VHMDD+RUD3DUNFRQGHQDGDDUHVVDUFLURGDQRHDRSDJDPHQWRGHPXOWDGHDWpWUrV
YH]HVRYDORUGRDFUpVFLPRSDWULPRQLDOREWLGRDOpPGHILFDUSURLELGDGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU
3~EOLFRHUHFHEHULQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWyULRV
(PDDomRIRLGLVWULEXtGD
(PIRLSURIHULGDGHFLVmRLQGHIHULQGRRSHGLGROLPLQDUWHQGRHPYLVWDTXHR7ULEXQDO
GH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXORMiVHPDQLIHVWRXSHORSURVVHJXLPHQWRGD&RQFRUUrQFLDQRV
DXWRV GR 3HGLGR GH 6XVSHQVmR GH /LPLQDU Q TXH HQWHQGHX SHOD
SRVVLELOLGDGH GH SURVVHJXLPHQWR GD FRQFRUUrQFLD HP YLUWXGH GD LQH[LVWrQFLD GH HOHPHQWRV D
MXVWLILFDUHPFRJQLomRVXPiULDVXDVXVSHQVmR
1mR KRXYH DWp R SUHVHQWH PRPHQWR D FLWDomR GD +RUD 3DUN $JXDUGDVH D H[SHGLomR GRV
PDQGDGRVGHFLWDomRSDUDTXHRVUHTXHULGRVDSUHVHQWHPGHIHVDSUpYLDQRVWHUPRVGRDUWLJR
GD/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD$WpDSUHVHQWHGDWDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGR
GH 6mR 3DXOR QmR LQWHUS{V DJUDYR GH LQVWUXPHQWR HP IDFH GD GHFLVmR TXH LQGHIHULX R SHGLGR
OLPLQDU
(P UHODomR DR VWDWXV GD FRQFRUUrQFLD DV SURSRVWDV FRPHUFLDLV IRUDP HQWUHJXHV DEHUWDV H
FODVVLILFDGDV$+RUD3DUNDSUHVHQWRXDPHOKRUSURSRVWDFRPHUFLDOHIRLGHFODUDGDYHQFHGRUD
$SyV IRL DEHUWR R HQYHORSH GH KDELOLWDomR VHQGR D GRFXPHQWDomR DQDOLVDGD WHQGR FRPR
UHVXOWDGR D GHFLVmR SHOD KDELOLWDomR GD +RUD 3DUN 1mR IRUDP DSUHVHQWDGRV UHFXUVRV
DGPLQLVWUDWLYRVSHODOLFLWDQWHFRQFRUUHQWHQDVHWDSDVGHFODVVLILFDomRHKDELOLWDomR
(PKRXYHDKRPRORJDomRGRUHVXOWDGRHDDGMXGLFDomRGRREMHWRSDUDDDVVLQDWXUDGR
FRQWUDWRGHFRQFHVVmRFRQIRUPHDXWRUL]DGRSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR
(PGHDEULOGHIRLSXEOLFDGRQR'LiULR2ILFLDOGD&LGDGHGH6mR3DXORR'HVSDFKRGRV
6HFUHWiULRV 0XQLFLSDLV GH *RYHUQR H 0RELOLGDGH H 7UDQVSRUWHV UHIHUHQWH DR 3URFHVVR 6(,
QR TXH WUDWD GD FRQFHVVmR RQHURVD SDUD H[SORUDomR GR VHUYLoR GH
HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR HP YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV HP 6mR 3DXOR ]RQD D]XO  SDUD D
SURUURJDomRGRSUD]RGHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRDWpRGLDGHDEULOGH

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

(P VH WUDWDQGR GH LPSURELGDGH p GLVFXWtYHO D FRQGHQDomR GR HQWH SDUWLFXODU TXDQGR QmR Ki
FRPSURYDomRGHGRORSDUDDSUiWLFDGRDWRLPSXJQDGR RTXHVHJXQGRQRVIRLLQIRUPDGRQmR
RFRUUHX QR FDVR HP GLVFXVVmR  7HRULFDPHQWH SRUpP HP XP SLRU FHQiULR FDVR KRXYHVVH
FRPSURYDomR GH GROR RX FDVR IRVVH DSOLFDGR HQWHQGLPHQWR GLYHUVR DR FDVR GLVSHQVDQGR D
FRPSURYDomR GH GROR  D +RUD 3DUN HVWDULD VXMHLWD jV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV L  REULJDomR GH
UHVVDUFLPHQWRGRGDQRFDXVDGRDRHUiULR±TXHVRPHQWHRFRUUHULDFDVRRFRQWUDWRFKHJDVVHDVHU
DVVLQDGRHFXMDTXDQWLILFDomRGHSHQGHULDGHSHUtFLD HVVHYDORUQmRpLQGLFDGRSHORDXWRUGDDomR 
LL SDJDPHQWRGHPXOWDGHDWpGXDVYH]HVRYDORUGRGDQR LLL LQLGRQHLGDGHRXSURLELomRGH
FHOHEUDUQRYRVFRQWUDWRVFRPRHQWHS~EOLFRHQYROYLGRQRDWRLPSXJQDGR SRUWDQWRD6HFUHWDULD
GH0RELOLGDGHH7UDQVSRUWHVGH6mR3DXOR RXUHFHEHULQFHQWLYRVILVFDLVDSDUWLUGDFRQGHQDomR
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SRUDWpDQRV$SHQDVHULDH[WHQVtYHODVRFLHGDGHVQDVTXDLVD+RUD3DUNGHWLYHVVHSDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU.ULVWRIHU:LOO\$ORQVRGH2OLYHLUD

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5HTXHULGRV0XQLFtSLRGH6mR3DXOR6HFUHWiULR0XQLFLSDOGH*RYHUQR6HFUHWiULR0XQLFLSDOGH
0RELOLGDGHH7UDQVSRUWHVH+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
RX

GLUHLWRV

5
7UDWDVH GH DomR SRSXODU DMXL]DGD SRU .ULVWRIHU :LOO\ $ORQVR GH 2OLYHLUD DOHJDQGR TXH D
&RQFRUUrQFLD,QWHUQDFLRQDOQ607FXMRREMHWLYRpDRXWRUJDGHFRQFHVVmRRQHURVD
SDUD D H[SORUDomR GR VHUYLoR GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR HP YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV GR
0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR L SDGHFHULD GH YtFLRV IRUPDLV XPD YH] TXH D RV HVWXGRV GH
YLDELOLGDGH WpFQLFD H HFRQ{PLFD VHULDP LQFRQVLVWHQWHV H QmR WHULDP VLGR GLYXOJDGRV H E D
FRQYHQLrQFLDGDFRQFHVVmRjLQLFLDWLYDSULYDGDQmRWHULDVLGRGHPRQVWUDGD LL RYDORUDVHUSDJR
DWtWXORGHVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJDpHOHYDGRHDLQGDH[LJLUWDOSDJDPHQWRDWpRILPGRDQR
GHUHVWULQJLULDDFRPSHWLomRHUHSUHVHQWDULDDQWHFLSDomRGHUHFHLWDHPDQRHOHLWRUDO LLL D
&RQFRUUrQFLDYLRODULDR3ODQR'LUHWRU0XQLFLSDOHD3ROtWLFDGH0RELOLGDGH8UEDQDRVTXDLV
LQFHQWLYDPDGLPLQXLomRGRXVRGHYHtFXORVPRWRUL]DGRVH LY DDXVrQFLDGHGHWDOKDPHQWRGD
WHFQRORJLDDVHUHPSUHJDGDQD&RQFRUUrQFLDVHULDXPLPSHGLWLYRjPRGHUQL]DomRHILVFDOL]DomR
GR VHUYLoR GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR SULQFLSDOPHQWH FRP UHODomR j WHFQRORJLD GH OHLWXUD GH
SODFDVTXHHPEDVDRSRGHUGHSROtFLD
2 $XWRU SHGH L HP VHGH OLPLQDU VHMD VXVSHQVD D DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR DGPLQLVWUDWLYR
GHFRUUHQWH GD &RQFRUUrQFLD H LL QR PpULWR VHMD GHFODUDGD DQXOLGDGH GD &RQFRUUrQFLD H GR
FRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRGHFRUUHQWHFDVRFHOHEUDGR

3ULQFLSDLVIDWRV

(PIRLSURIHULGDGHFLVmRGHWHUPLQDQGRDR0LQLVWpULR3~EOLFRTXHVHPDQLIHVWHVREUH
DYLDELOLGDGHGDSUHVHQWHDomREHPFRPRVREUHRSHGLGROLPLQDU
1mR KRXYH DWp R SUHVHQWH PRPHQWR D FLWDomR GD &RPSDQKLD WDPSRXFR PDQLIHVWDomR GR
0LQLVWpULR3~EOLFR
(P UHODomR DR VWDWXV GD FRQFRUUrQFLD DV SURSRVWDV FRPHUFLDLV IRUDP HQWUHJXHV DEHUWDV H
FODVVLILFDGDV$+RUD3DUNDSUHVHQWRXDPHOKRUSURSRVWDFRPHUFLDOHIRLGHFODUDGDYHQFHGRUD
$SyV IRL DEHUWR R HQYHORSH GH KDELOLWDomR VHQGR D GRFXPHQWDomR DQDOLVDGD WHQGR FRPR
UHVXOWDGR D GHFLVmR SHOD KDELOLWDomR GD +RUD 3DUN 1mR IRUDP DSUHVHQWDGRV UHFXUVRV
DGPLQLVWUDWLYRVSHODOLFLWDQWHFRQFRUUHQWHQDVHWDSDVGHFODVVLILFDomRHKDELOLWDomR(P
KRXYHDKRPRORJDomRGRUHVXOWDGRHDDGMXGLFDomRGRREMHWRSDUDDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGH
FRQFHVVmRFRQIRUPHDXWRUL]DGRSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR
(PGHDEULOGHIRLSXEOLFDGRQR'LiULR2ILFLDOGD&LGDGHGH6mR3DXORR'HVSDFKRGRV
6HFUHWiULRV 0XQLFLSDLV GH *RYHUQR H 0RELOLGDGH H 7UDQVSRUWHV UHIHUHQWH DR 3URFHVVR 6(,
QR TXH WUDWD GD FRQFHVVmR RQHURVD SDUD H[SORUDomR GR VHUYLoR GH
HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR HP ELDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV HP 6mR 3DXOR ]RQD D]XO  SDUD D
SURUURJDomRGRSUD]RGHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRDWpRGLDGHDEULOGH

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGR HP YLVWD TXH QmR IRL IRUPXODGR SHGLGR FRQGHQDWyULR HP IDFH GD +RUD 3DUN RV ULVFRV
HQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLDVmRGHVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRRXQXP
SLRUFHQiULRGHDQXODomRGRFRQWUDWR'HDFRUGRFRPQRVVDH[SHULrQFLDQRHQWDQWRRVHJXQGR
ULVFRVHULDPDLVUHPRWRVHQGRSRVVtYHOTXHHPXPWDOFHQiULRDGLVFXVVmRUHFDtVVHVREUHSHUGDV
HGDQRVFDXVDGRVRHUiULR FXMDTXDQWLILFDomRQRHQWDQWRGHSHQGHULDGHXPDQRYDGHPDQGDRX
OLTXLGDomRGHVHQWHQoDSDUDDUELWUDPHQWR 


$omRGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSRU$WRGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFD)RURGH0RJLGDV&UX]HV

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR
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$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGH6mR3DXOR
3DUWHVQRSURFHVVR

5HTXHULGRV+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD3DXOR$QWRQLR
*RGRL%HRQR-~QLRU$OH[DQGUH*DOHRWH5XL]-XQML$EHH'LUFHX/RUHQDGH0HLUD

9DORUHVEHQVRXGLUHLWRVHQYROYLGRV

5
7UDWDVHGHDomRGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRUDWRGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDQD
TXDO R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR IXQGDPHQWDGR SHOR ,QTXpULWR
&LYLOQHPVXPDDOHJDTXHKRXYHGLYHUVDVLUUHJXODULGDGHV
H LOHJDOLGDGHV QR SURFHGLPHQWR OLFLWDWyULR SDUD LPSODQWDomR GR VHUYLoR GH
HVWDFLRQDPHQWRURWDWLYR ]RQDD]XO HPYLDVHORJUDGRXURVGR0XQLFtSLRGH0RJL
GDV&UX]HVGDTXDOVHVDJURXYHQFHGRUDDHPSUHVD+RUD3DUN
20LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORUHTXHUHXRUHFRQKHFLPHQWRGDSUiWLFD
GHDWRGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDDILPGHTXH L WRGRVRV5HTXHULGRVVHMDP
FRQGHQDGRVDRSDJDPHQWRGHPXOWDFLYLOGHDWpFHPYH]HVRYDORUGDUHPXQHUDomR
SHUFHELGDSHORVDJHQWHVS~EOLFRV LL D+RUD3DUN H[WHQVtYHODVRFLHGDGHVQDVTXDLV
D+RUD3DUNGHWLYHVVHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDPDMRULWiULD SHORSUD]RGHWUrVDQRV
VHMD SURLELGD GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR H UHFHEHU LQFHQWLYRV ILVFDLV RX
FUHGLWyULRV FRQIRUPH SUHYLVmR GD /HL GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD LLL  RV
GHPDLV 5HTXHULGRV FRP H[FHomR GD +RUD 3DUN VHMDP FRQGHQDGRV j SHUGD GDV
IXQo}HVS~EOLFDVHjVXVSHQVmRGRVGLUHLWRVSROtWLFRVSHORSUD]RGHWUrVDFLQFRDQRV

3ULQFLSDLVIDWRV

$ DomR IRL UHMHLWDGD OLPLQDUPHQWH VRE R IXQGDPHQWR GH LQH[LVWrQFLD GH DWR GH
LPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYD5HIHULGDGHFLVmRIRLREMHWRGHUHFXUVRGHDSHODomRSHOR
0LQLVWpULR3~EOLFRUHTXHUHQGRRUHFHELPHQWRGDLQLFLDOHUHDOL]DomRGHLQVWUXomR
$DSHODomRIRLSURYLGDHRSURFHVVRUHWRUQRXjSULPHLUDLQVWkQFLD
$WXDOPHQWHRSURFHVVRVHHQFRQWUDHPIDVHGHLQVWUXomRSUREDWyULD
&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGHSHUGD5D]}HVGD
UHOHYkQFLDGRSURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

&DVRKDMDDFRQGHQDomRGD+RUD3DUNHPWRGRVRVSHGLGRVLQLFLDLVD+RUD3DUN
HVWDULDVXMHLWDjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV L SDJDPHQWRGHPXOWDGHDWpFHPYH]HVR
YDORUGDUHPXQHUDomRSHUFHELGDSHORVDJHQWHVS~EOLFRVH LL SURLELomRGHFHOHEUDU
QRYRVFRQWUDWRVFRPRSRGHUS~EOLFRDSDUWLUGDFRQGHQDomRSRUDWpDQRV$SHQD
VHULDH[WHQVtYHODVRFLHGDGHVQDVTXDLVD+RUD3DUNGHWLYHVVHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD


,QTXpULWR&LYLO3URFHVVRQ
-Xt]R

3URPRWRULDGH-XVWLoDGR&RQVXPLGRUGH6DOYDGRU%$

,QVWkQFLD

$GPLQLVWUDWLYD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGD%DKLD

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
RX

GLUHLWRV

1mRDSOLFiYHO
7UDWDVHGHSURFHGLPHQWRLQYHVWLJDWyULRFtYHOLQVWDXUDGRSDUDDSXUDUGHQ~QFLDGHSUiWLFDSHOD
$OOSDUNGHSUHoRVDEXVLYRVGLIHUHQFLDGRVHGHVSURSRUFLRQDLVHVSHFLDOPHQWHHPGLDVGHMRJRV
GR(VSRUWH&OXEH%DKLDQD$UHQD)RQWH1RYD

3ULQFLSDLVIDWRV

$SyVDSUHVHQWDomRGHGHIHVDSHOD$OOSDUND3URPRWRULDGH-XVWLoDGR&RQVXPLGRUUHFRQKHFHX
VXDVXVSHLomRSDUDDWXDUQRFDVR
(P  GH IHYHUHLUR GH  R SURFHVVR IRL UHGLVWULEXtGR j  3URPRWRULD GH -XVWLoD GR
&RQVXPLGRURQGHVHHQFRQWUDDWpDSUHVHQWHGDWDVHPPRYLPHQWDo}HVSRVWHULRUHV

&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

5HPRWD
,PSDFWRVGHSRVVtYHLVGDQRVjLPDJHPGD$OOSDUN
1mRKiULVFRHFRQ{PLFRQHVWDIDVHPDVRSURFHGLPHQWRSRGHUHVXOWDUHPDMXL]DPHQWRGHDomR
HPIDFHGDHPSUHVDYLVDQGRLQGHQL]DomRFROHWLYDDRVFRQVXPLGRUHV
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LL 

Trabalhistas 


$omR&LYLO3~EOLFDQH,QTXpULWR&LYLOQ
-Xt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH)ORULDQySROLV6&

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
5pXV$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$

3DUWHVQRSURFHVVR

,3DUN(VWDFLRQDPHQWRV,QWHOLJHQWHV6$
3ULPHLUD(VWDFLRQDPHQWRV/WGD

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

5
(P GHVHWHPEURGH IRL LQVWDXUDGR R ,QTXpULWR &LYLO Q 
GHFRUUHQWHGHGHQ~QFLDUHODWLYDDVXSRVWDRFRUUrQFLDGHDWRVGHDVVpGLRVH[XDO(PDXGLrQFLD
DGPLQLVWUDWLYDUHDOL]DGDD$OOSDUNSUHVWRXHVFODUHFLPHQWRVHDSUHVHQWRXGRFXPHQWRVVROLFLWDGRV
$SyVDQiOLVHGRVGRFXPHQWRVHHVFODUHFLPHQWRVR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRIH]SURSRVWD
SDUDDVVLQDWXUDGH7$&RTXHQmRIRLDFHLWRSHOD$OOSDUN'LDQWHGDUHFXVDHPFHOHEUDomRGR
7$&IRLGLVWULEXtGDDomR FLYLOS~EOLFDQFRQWUDD$OOSDUND ,
3DUNHD3ULPHLUD(VWDFLRQDPHQWRV/WGDUHTXHUHQGRRFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHID]HUH
QmRID]HUFRQVLVWHQWHHPFHVVDUHQmRSHUPLWLURXWROHUDUTXDLVTXHUDWRVGHDVVpGLRVH[XDOQR
DPELHQWHGHWUDEDOKRSURPRYHUDo}HVHGXFDWLYDVSXEOLFDUHPWUrVMRUQDLVGHJUDQGHYHLFXODomR
QRWDFRPGHVFXOSDVSRUVXSRVWRVDWRVGHDVVpGLRVH[XDORFRUULGRVHSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR
GH5SRUGDQRVPRUDLVFROHWLYRV$WXDOPHQWHDDomRFLYLOS~EOLFDHVWiHPIDVHGH
FRQKHFLPHQWRHDJXDUGDDUHDOL]DomRGHDXGLrQFLD

3ULQFLSDLVIDWRV

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

(PFDVRGHSHUGDDFRQGHQDomRUHVXOWDUiHPLPSDFWRILQDQFHLURHGDQRVjLPDJHP


,QTXpULWR&LYLOQ
-Xt]R

3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR

,QVWkQFLD

$GPLQLVWUDWLYD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
RX

GLUHLWRV

,QHVWLPiYHO

3ULQFLSDLVIDWRV

(PGHMDQHLURGHIRLLQVWDXUDGRRLQTXpULWRFLYLOQHPYLUWXGH
GHGHQ~QFLDVGHHPSUHJDGRVGD$OOSDUNVREUHVXSRVWDDOWHUDomRGRSRQWRHOHWU{QLFRXWLOL]DGR
SDUDFRQWUROHGHMRUQDGDHDILUPDomRGHTXHD$OOSDUNSURtEHDPDUFDomRFRUUHWDGHMRUQDGDGH
WUDEDOKR H SDXVDV SDUD LQWHUYDORV $ $OOSDUN DSUHVHQWRX RV GRFXPHQWRV VROLFLWDGRV TXH
GHPRQVWUDPDFRUUHWDPDUFDomRGRSRQWRHOHWU{QLFRHUHFLERVGHSDJDPHQWRVGHKRUDVH[WUDV2V
DXWRVHVWmRFRQFOXVRVSDUDDQiOLVHGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

20LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRSRGHSURSRUDFHOHEUDomRGH7$&RXSURPRYHURDMXL]DPHQWR
GHDomRFLYLOS~EOLFDSDUDTXHD$OOSDUNVHMDFRPSHOLGDDRFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHID]HU
HQmRID]HUVRESHQDGHSDJDPHQWRGHPXOWDVHDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV
FROHWLYRV
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,QTXpULWR&LYLOQ
-Xt]R

3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR

,QVWkQFLD

$GPLQLVWUDWLYD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5pX$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$
RX

GLUHLWRV

,QHVWLPiYHO
(PGHPDUoRGHIRLLQVWDXUDGRRLQTXpULWRFLYLOQHPYLUWXGH
GHGHQ~QFLDVVREUHDVFRQGLo}HVDPELHQWDLVGHWUDEDOKRLQFOXLQGRVD~GHKLJLHQHHVHJXUDQoD
GRWUDEDOKRQDJDUDJHPGHXPHVWDEHOHFLPHQWRGD$OOSDUN(PDEULOHRXWXEURGHIRUDP
DSHQVDGRV RV LQTXpULWRV FLYLV Q  Q  Q
 H Q  FXMDV GHQ~QFLDV HUDP DV PHVPDV GHVWH
LQTXpULWRFLYLO

3ULQFLSDLVIDWRV

$ 3URFXUDGRUD GR 7UDEDOKR UHVSRQViYHO UHDOL]RX GLOLJrQFLD DR HVWDEHOHFLPHQWR REMHWR GD
GHQ~QFLDHFRQVWDWRXDVLUUHJXODULGDGHVUHSRUWDGDVQDGHQ~QFLD
(PGHGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDDXGLrQFLDDGPLQLVWUDWLYDHPTXHR0LQLVWpULR3~EOLFR
GR7UDEDOKRFRQFHGHXSUD]RGHGLDVSDUDUHDOL]DomRGHREUDVHDMXVWHVDILPGHDWHQGHUDV
QRUPDV GH PHGLFLQD VD~GH H VHJXUDQoD GR WUDEDOKR $ $OOSDUN HVWi HP IDVH LQLFLDO GH
SODQHMDPHQWRSDUDFRUULJLUWRGDVDVLUUHJXODULGDGHVGHWHFWDGDV

&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

20LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRSRGHSURSRUDFHOHEUDomRGH7$&RXSURPRYHURDMXL]DPHQWR
GHDomRFLYLOS~EOLFDSDUDTXHD$OOSDUNVHMDFRPSHOLGDDRFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHID]HU
HQmRID]HUVRESHQDGHSDJDPHQWRGHPXOWDVHDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV
FROHWLYRV


$omR&LYLO3~EOLFDQ
-Xt]R

9DUDGR7UDEDOKRGH3RUWR$OHJUH±56

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU6LQGLFDWR1DFLRQDOGRV$HURQDXWDV 61$ 

3DUWHVQRSURFHVVR

5pX+RUD3DUN6LVW(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
)UDSRUW&RQFHVVLRQiULDGR$HURSRUWRGH3RUWR$OHJUH

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

RX

GLUHLWRV

3ULQFLSDLVIDWRV

,QHVWLPiYHOQRDWXDOHVWiJLRGDDomRYLVWRTXHRFiOFXORGHSHQGHUiGRVSDUkPHWURVGHILQLGRVHP
HYHQWXDOGHFLVmRTXHGHWHUPLQHDUHGXomRHRXDSOLFDomRGHtQGLFHVHVSHFtILFRVGHUHDMXVWHQDV
PHQVDOLGDGHVGRHVWDFLRQDPHQWRGR$HURSRUWR6DOJDGR)LOKR
(PGHRXWXEURGHR61$DMXL]RXDDomRFLYLOS~EOLFDFRPRVXEVWLWXWRSURFHVVXDOGRV
WUDEDOKDGRUHVDHURQDXWDVTXHWUDEDOKDPQR$HURSRUWR6DOJDGR)LOKRQDFLGDGHGH3RUWR$OHJUH
DOHJDQGRTXHDFREUDQoDGDPHQVDOLGDGHGRHVWDFLRQDPHQWRGR$HURSRUWR6DOJDGR)LOKRHVWi
DXPHQWDQGR GH IRUPD DEXVLYD GH PDQHLUD D GLILFXOWDU TXH RV DHURQDXWDV HVWDFLRQHP VHXV
YHtFXORV SDUD GHVORFDUVH DR WUDEDOKR H RV IRUoDQGR D SURFXUDU RXWUDV DOWHUQDWLYDV SDUD
HVWDFLRQDUHPVHXVYHtFXORV'HVWHPRGRUHTXHUHXGHFODUDomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDSRU
H[LVWrQFLDGHJUXSRHFRQ{PLFRFRPDUHGXomRGRYDORUGDPHQVDOLGDGHSDUD5SDUDR
HVWDFLRQDPHQWR FREHUWR H 5 SDUD R HVWDFLRQDPHQWR GHVFREHUWR VHQGR DWXDOL]DGRV
DQXDOPHQWHSHOR,3&$
261$UHTXHUHXRGHIHULPHQWRGHWXWHODDQWHFLSDGDFRQVLVWHQWHHPGHVLJQDomRGHDXGLrQFLDGH
FRQFLOLDomR FRP XUJrQFLD H GHFODUDomR GH UHVSRQVDELOLGDGH VROLGiULD SRU H[LVWrQFLD GH JUXSR
HFRQ{PLFRFRPDUHGXomRGRYDORUGDPHQVDOLGDGHSDUD5SDUDRHVWDFLRQDPHQWRFREHUWR
H 5 SDUD R HVWDFLRQDPHQWR GHVFREHUWR  $   9DUD GR 7UDEDOKR GH 3RUWR $OHJUH
LQGHIHULX D WXWHOD DQWHFLSDGD UHTXHULGR SHOR 61$ $ DXGLrQFLD LQLFLDO IRL GHVLJQDGD SDUD
GHIHYHUHLURGHjVKPLQ

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR

(PFDVRGHSHUGDDFRQGHQDomRUHVXOWDUiHPLPSDFWRILQDQFHLURQDUHFHLWDRSHUDFLRQDOPHQVDO
GHFRUUHQWH GH HYHQWXDO UHGXomR HRX DSOLFDomR GH tQGLFHV HVSHFtILFRV GH UHDMXVWH QDV
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SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

PHQVDOLGDGHVGRHVWDFLRQDPHQWRGR$HURSRUWR6DOJDGR)LOKR



(iii)

Criminal

,QTXpULWR3ROLFLDOQ
-Xt]R

'HSDUWDPHQWRGH,QTXpULWRV3ROLFLDLVGH6mR3DXOR 63 ±',32

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU(VWDGR
,QTXpULWR3ROLFLDOLQVWDXUDGRDSDUWLUGHUHTXLVLomRIRUPXODGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGR
GH6mR3DXORUHODWDGRUHFHQWHPHQWHPDVDLQGDVHPPDQLIHVWDomRPLQLVWHULDOFRQFOXVLYD1mR
VHWUDWDDLQGDSRUWDQWRGHDomRSHQDO 

3DUWHVQRSURFHVVR

9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

,QYHVWLJDGRV FRPRQmRVHWUDWDGHDomRSHQDOQmRKiUpXV 'LYHUVDVSHVVRDVIRUDPRXYLGDVQD
IDVH LQTXLVLWRULDO WDLV FRPR 0XULOOR &HUTXHLUD (PtOLR 6DQFKHV 0DUFRV %UDQGmR 5RJpULR
$SRYLDQ -RmR %DWLVWD +pOLR )UDQFLVFR 3DXOR =LOOR &DUORV %UDQGmR 0DUFR -RUJH 0DUFHOR
$OYHVHQWUHRXWURVLQWHJUDQWHVGHHPSUHVDVGRUDPRGHHVWDFLRQDPHQWRV1RHQWDQWRQHQKXPD
GHODVIRLLQGLFLDGDDWpRPRPHQWR
RX

GLUHLWRV

1mRDSOLFiYHO
,QTXpULWR 3ROLFLDO LQVWDXUDGR D SDUWLU GD UHTXLVLomR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SDUD DSXUDU VXSRVWD
SUiWLFD GH FULPH FRQWUD D RUGHP HFRQ{PLFD FDUWHO  H RUJDQL]DomR FULPLQRVD HQYROYHQGR
HPSUHVDVTXHH[SORUDPDDWLYLGDGHGHHVWDFLRQDPHQWR

3ULQFLSDLVIDWRV

(VWDLQYHVWLJDomRpGHFRUUHQWHGHSURFHGLPHQWRLQYHVWLJDWLYRFRQGX]LGRSHOR&$'(SDUDDSXUDU
XPDHYHQWXDOSUiWLFDGHFDUWHOHRUJDQL]DomRFULPLQRVDSHOD&RPSDQKLD1RkPELWRGR&$'(
R SURFHVVR IRL DUTXLYDGR HP UHODomR j &RPSDQKLD HP YLUWXGH GD FHOHEUDomR H LQWHJUDO
FXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV GH7HUPRGH&RPSURPLVVRGH&HVVDomRSRUPHLRGRTXDOD
&RPSDQKLD QmR FRQIHVVRX D SUiWLFD GH TXDOTXHU FRQGXWD DQWLFRPSHWLWLYD DSHQDV VH
FRPSURPHWHXDUHFROKHUFRQWULEXLomRSHFXQLiULDQRYDORUGH5PLOK}HVDR)XQGRGH'LUHLWRV
'LIXVRV
$R ORQJR GDV LQYHVWLJDo}HV SROLFLDLV IRUDP FROKLGRV GHSRLPHQWRV GRV UHSUHVHQWDQWHV GDV
HPSUHVDV HQYROYLGDV QRV IDWRV LQYHVWLJDGRV H GHPDLV H[HFXWLYRVIXQFLRQiULRVSUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRVTXHFRQVWDYDPGRVHPDLOVDSUHHQGLGRV FRPRUHPHWHQWHVGHVWLQDWiULRVRXPHUDPHQWH
FRSLDGRVQDVPHQVDJHQV LQFOXLQGRRV6UV(PLOLR6DQFKHV6DOJDGR-XQLRU0XULOOR&R]]D$OYHV
&HUTXHLUD3DXOR)HUQDQGR=LOORH+HOLR)UDQFLVFR$OYHV&HUTXHLUD
2 LQTXpULWR IRL UHODWDGR HP MDQHLUR GH  WHQGR D $XWRULGDGH 3ROLFLDO DSHQD GHVFULWR XP
UHVXPRGDVRLWLYDVUHDOL]DGDVQRFXUVRGDLQYHVWLJDomR2VDXWRVFKHJDUDPDR'HSDUWDPHQWRGH
,QTXpULWRV3ROLFLDLVHVHUmRHQFDPLQKDGDVDR0LQLVWpULR3~EOLFRSDUDDSUHFLDomR

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

&RP D FRQFOXVmR GD LQYHVWLJDomR FDEHUi DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR DYDOLDU D FRPSURYDomR GDV
SUiWLFDVGHOLWLYDVLQYHVWLJDGDV±FDUWHOHRUJDQL]DomRFULPLQRVD±HQHVWHFDVRRIHUHFHUGHQ~QFLD
1D DomR SHQDO ± D GHSHQGHU GD LPSXWDomR FULPLQRVD ± DOpP GD FRQGHQDomR D SHQD FRUSRUDO
SRGHUiVHUIL[DGRYDORUGHPXOWDDVHUSDJDSHORVGHQXQFLDGRVTXHSRGHOHYDUHPFRQVLGHUDomR
D UHSDUDomR GR VXSRVWR H HYHQWXDO GDQR FDXVDGR 2XWURVVLP SRGH KDYHU GDQRV j LPDJHP H
UHSXWDomRGD&RPSDQKLD




±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD
L 7ULEXWiULR
1mRWHPRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDUHOHYDQWHVHGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LL 7UDEDOKLVWD
1mRWHPRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXHVHMDP
FODVVLILFDGRVFRPSHUGDSURYiYHO'HVWHPRGRQmRIRLFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDRVUHIHULGRVSURFHVVRV
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LLL &tYHO
(PGHGH]HPEURGHGRVSURFHVVRVFODVVLILFDGRVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOHGHVFULWRVQR
LWHPDFLPDIRUDPFRQVWLWXtGDVSURYLV}HVQRYDORUGH5

3URFHVVRV&tYHLV
3URFHVVRQ

3URYLVmRSURYiYHO



5



5



5



5

7RWDO

5


LY &ULPLQDO
2V SURFHVVRV GH QDWXUH]D FULPLQDO FRQVWDQWHV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR SRVVXHP
SURYLVLRQDPHQWR HP IXQomRGD DXVrQFLDGH UHVSRQVDELOLGDGH SHQDOGD SHVVRD MXUtGLFDQR %UDVLO SDUD FULPHV
FRQWUDDRUGHPHFRQ{PLFDRTXHLPSHGHFRQGHQDomRGD&RPSDQKLD
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Em 31 de dezembro de 2019, nossa Companhia figurava como parte em um procedimento judicial cuja parte
contrária são acionistas da Companhia, descrito abaixo:

Processo Arbitral nº CMA 624
Juízo

Câmara de Conciliação Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP

Instância

Não aplicável.

Data de instauração

19/09/2019
Autor: Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.

Partes no processo

Valores,
bens
envolvidos

Réu: Jorge Marcos Soares de Novaes; Danilo da Silva Laborda; Emílio Odebrecht Peltier
Queiroz; Francisco Peltier Queiroz; André Roberto Gomes Rosetto e Guilherme Nunes Ribeiro
ou

direitos

R$20.000.000,00, correspondentes ao valor pleiteado pela Allpark Empreendimentos,
Participações e Serviços S.A.
A Companhia firmou em 2015 Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças (“Contrato”) com Jorge Marcos Soares de Novaes; Danilo da Silva Laborda;
Emílio Odebrecht Peltier Queiroz; Francisco Peltier Queiroz; André Roberto Gomes Rosetto e
Guilherme Nunes Ribeiro (“Vendedores”).
Por meio do Contrato, os Vendedores alienaram à Companhia a totalidade das quotas que
detinham na OW Estacionamentos e Participações Ltda., a qual, à época, era detentora da
totalidade das seguintes sociedades, as quais também foram parte do objeto e figuraram como
intervenientes-anuentes do Contrato: (i) Wellpark – Estacionamentos e Serviços Ltda.; (ii)
OMNI Estacionamentos do Nordeste Ltda.; (iii) Nova Park Estacionamentos Ltda.
As partes estimaram determinado preço de aquisição da Sociedade. Referido preço poderia variar
positiva ou negativamente caso fossem verificados determinados eventos.

Principais fatos

Uma vez que as obrigações objeto do Contrato, bem como de seus aditivos, tanto aquelas de
caráter financeiro quanto não-financeiro, permaneciam em até esta data sem cumprimento, bem
como frente à completa ausência de interesse dos Vendedores em resolver diretamente com a
Estapar tais pendências, a instauração da arbitragem tornou-se imperativa e foi apresentado
requerimento de instauração de arbitragem para Estapar em 19.09.2019 para 1) apuração de
valores devidos pelos vendedores aos compradores pela aquisição das quotas da OW
Estacionamentos, a título de ajuste de preços, em virtude da ocorrência de fatos supervenientes;
2) apuração de verbas devidas em razão de aditivos; 3) demonstração e quantificação de
indenizações diversas; 4) indenização decorrente da prática de atos ilícitos. Em 30.09.2019, foi
recebido despacho da CIESP determinando o recolhimento de custas e honorários de árbitros
pelas partes bem como a indicação de árbitro, no prazo de 15 dias úteis, o qual encerra-se em
02.10.2019. Em 11.10.2019, os requeridos Emilio, Francisco e Guilherme apresentaram suas
respostas ao requerimento de instauração de arbitragem. Em 14.10.2019, a Allpark apresentou
manifestação indicando como coárbitra a Dra. Nadia Araujo. Em 14.10.2019, os requeridos
Jorge, Danilo e André apresentaram suas respostas ao requerimento de instauração de arbitragem.
Em 19.11.2019, as partes apresentaram manifestação conjunta solicitando aos coárbitros que
apresentassem lista sextupla para presidente do tribunal arbitral. Em 10.12.2019, a coárbitra
Nadia de Araujo apresentou esclarecimentos adicionais.

Chance de perda

Possível

Análise do impacto em caso de
perda/ Razões da relevância do
processo para a Companhia

A maior parte do objeto dependerá da realização de perícia para ser confirmado. O valor a ser
despedido corresponde, por ora, às custas referentes ao procedimento (R$588.890,04). Aguardase a assinatura do termo de arbitragem para se verificar o valor do pedido contraposto, se
aplicável.

.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Não aplicável, pois não possuímos processos sigilosos relevantes, em que nós ou nossas controladas sejam
partes e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e relevantes em
conjunto
Apresentamos a seguir uma breve descrição dos processos repetitivos ou conexos de natureza tributária e cível
mais relevantes em que figuramos como parte:
Trabalhista

Reclamações Trabalhistas Individuais
O valor total dos pedidos é de R$60.896.700,18
a.

Valores Envolvidos:

b.

Principais fatos/práticas
do emissor que causou
tal contingência

Em 31 de dezembro de 2019, as chances de perdas nessas ações estavam classificadas em
provável, possível e remota e foi constituída uma provisão total de R$9.262.000,00.
Além dos processos de natureza trabalhista descritos no item 4.3, nós e nossas controladas somos
partes em 860 reclamações trabalhistas individuais cujos principais pedidos envolvem horas
extras por extrapolação de jornada de trabalho, horas extras por ausência de concessão de
intervalos durante a jornada de trabalho, horas extras por ausência de concessão de intervalos
entre duas jornadas de trabalho consecutivas, adicional de insalubridade, diferenças de verbas
rescisórias e honorários sucumbenciais.

Tributária
Processos administrativos e judiciais tributários relacionados à cobrança do IPTU sobre imóveis cedidos pelo Poder Público
a.

Valores Envolvidos:

R$22.208.892,12
Conforme descrito no item 4.1deste Formulário de Referência nós e nossas controladas somos
partes em processos administrativos e judiciais tributários relacionados à cobrança do IPTU.
Neste sentido, tratam-se de 5 processos administrativos em trâmite no Município de Rio de
Janeiro e 4 processos judiciais em trâmite nos Municípios do Rio de Janeiro e Rio Largo, sobre
imóveis de propriedade do Poder Público federal e municipal e cedidos para a Companhia e suas
controladas.
· Adm Rio de Janeiro:

b.

Principais fatos/práticas
do emissor que causou
tal contingência

04/66/302676/2019
04/66/304369/2019
04/66/304370/2019
04/66/304780/2019
04/66/304453/2019
· Judicial Rio de Janeiro:
0166617-78.2019.8.19.0001
0075512-23.2019.8.19.0000
· Judicial Rio Largo:
0700823-79.2019.8.02.0051
Chances de perda classificadas como possível.

Procedimentos administrativos relacionados a contratos de estacionamento rotativo com municípios do estado de São Paulo
a.

b.

Valores Envolvidos:

Não Aplicável

Principais fatos/práticas
do emissor que causou
tal contingência

A Companhia é parte em procedimentos administrativos perante o Tribunal de Contas do estado
de São Paulo envolvendo a análise de regularidade do processo de licitação e contratação da
Companhia para prestação de serviços referentes a estacionamento rotativo de zona azul nos
municípios de Mogi das Cruzes (Processo n.º 03384402608), Mauá (Processo n.º
018117202612), São Bernardo do Campo (Processos nº 00000842.989.20-4; nº
00000992.989.20-2; e nº 00001030.989.20-6), Limeira (Processo n.º 00044401010) e Araras
(Processo n.º 362/010/07), sendo que, com relação a essas duas últimas cidades, já existe decisão
transitada em julgado, decidindo pela irregularidade de tais licitações e contratações
administrativas.
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No caso de ser constatada irregularidade pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo em
quaisquer dos contratos apurados, como já ocorreu com relação a Limeira e Araras, a Companhia
está sujeita a (i) penalidade de, mesmo nos casos em que os processos administrativos já possuam
decisão transitada em julgado, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública, o que depende de decisão de maioria absoluta do Plenário do TCE-SP,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, desde que seja constatado que o licitante, por meio de meios
ardilosos e com o intuito de alcançar vantagem ilícita para si ou para outrem, fraudou a licitação
ou a contratação administrativa; e (ii) eventuais ações judiciais para ressarcimento de dano ao
erário e/ou discussão de improbidade administrativa, o que poderia ocasionar a perda dessas
concessões, bem como perda do direito de contratar com o poder público pelo período de três e
cinco anos no âmbito dos Municípios de Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo, o
que pode afetar de forma negativa a nossa imagem no mercado em que atuamos, bem como as
nossas receitas e a capacidade de operar nosso negócio.

4.6.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.6 acima
(i) Trabalhista
Em 31 de dezembro de 2019, foi constituída provisão de R$9.262.000,00, para os processos trabalhistas
descritos em conjunto acima.
(ii) Tributário
A Companhia não constituiu provisão para os processos acima, pois os consultores jurídicos contratados
classificam o prognóstico de perda para tais processos como possível.
(iii) Cível
A Companhia não constituiu provisão para os processos acima, pois os consultores jurídicos contratados
classificam o prognóstico de perda para tais processos como possível.
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHUDSDUWHHPXPDFRUGRMXGLFLDOXPD
LQYHVWLJDomRSDUODPHQWDUHWHUPRVGHDMXVWDPHQWRGHFRQGXWD 7$& HWHUPRGHFHVVDomRGHFRQGXWD 7&& 
TXHDSUHVHQWDPRVDEDL[R
(i)

Trabalhista

7$&QH7$&Q 3URFHGLPHQWR3UHSDUDWyULRQ 
D

6LJQDWiULRV

$OOSDUNH0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR

E

'DWDGH$VVLQDWXUD



F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

&RQFHVVmRGHLQWHUYDORLQWUDMRUQDGDGHXPSHUtRGRPtQLPRGHKRUDVFRQVHFXWLYDVGHGHVFDQVR
HQWUHGXDVMRUQDGDVGHWUDEDOKR

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

&DSLWDO*XDUXOKRVH5HJLmR2VDVFRH5HJLmR%DL[DGD6DQWLVWDH5HJLmRGR$%&

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV
REULJDo}HV DVVXPLGDV
QRWHUPR

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWD GH 5 SRU HPSUHJDGR HQFRQWUDGR HP VLWXDomR LUUHJXODU VHQGR RV VyFLRV
SURSULHWiULRVVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVSHORSDJDPHQWRGDPXOWD

K

2XWURV




7$&Q ,QTXpULWR&LYLOQ 
D

6LJQDWiULRV

$OOSDUNH0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR

E

'DWDGH$VVLQDWXUD
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2EULJDo}HVDVVXPLGDV

$MXVWH GH EHQHItFLR GH YDOH DOLPHQWDomR VXEVLGLDGR SHOR 3URJUDPD GH $OLPHQWDomR GR
7UDEDOKDGRU3$7GHIRUPDTXHRYDORUFRQFHGLGRVHMD~QLFRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDDWLYLGDGH
GHVHPSHQKDGD SHORV HPSUHJDGRV &DVR KDMD QRUPD FROHWLYD SUHYHQGR DX[tOLR DOLPHQWDomR
GLIHUHQFLDGRSDUDRVWUDEDOKDGRUHVGHUHQGDPDLVHOHYDGDTXHHVWDSDUFHODVHMDH[FOXtGDGR3$7
SDUDLQFLGrQFLDGRVHQFDUJRVOHJDLV

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR
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$EUDQJrQFLD

&DSLWDO*XDUXOKRVH5HJLmR2VDVFRH5HJLmR%DL[DGD6DQWLVWDH5HJLmRGR$%&

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV
REULJDo}HV DVVXPLGDV
QRWHUPR

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWDGH5SRUHPSUHJDGRHQFRQWUDGRHPVLWXDomRLUUHJXODU

K
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D

6LJQDWiULRV
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E
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F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

2EULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HUGHPHGLFLQDVD~GHHPHLRDPELHQWHGRWUDEDOKRUHODFLRQDGDV
FRP R FXPSULPHQWR GDV 1RUPDV 5HJXODPHQWDGRUDV   H  HGLWDGDV SHOR 0LQLVWpULR GR
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GHFRQWUDWDomRGHHPSUHJDGRVSRUWDGRUHVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVRXEHQHILFLiULRVUHDELOLWDGRV
SHOR,166

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV
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REULJDo}HV
QRWHUPR

DVVXPLGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWD GH 5 FDVR QmR FRQVLJD FXPSULU D FRWD QR SUD]R GH  VHLV  PHVHV DSyV D
DVVLQDWXUDGRDFRUGRPXOWLSOLFDGRSRUFDGDHPSUHJDGRQmRFRQWUDWDGRDEDL[RGDFRWDOHJDOGH
FRQWUDWDomRGHHPSUHJDGRVSRUWDGRUHVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLV

K

2XWURV




7$&Q 3URFHGLPHQWR3UHSDUDWyULRQ 
D

6LJQDWiULRV

E

'DWDGH$VVLQDWXUD



F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

2EULJDo}HV GH ID]HU GH PHGLFLQD VD~GH H PHLR DPELHQWH GR WUDEDOKR UHODFLRQDGDV FRP R
FXPSULPHQWR GDV 1RUPDV 5HJXODPHQWDGRUDV    H  HGLWDGDV SHOR 0LQLVWpULR GR
7UDEDOKR

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

(VWDGRGR3DUDQi

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV
REULJDo}HV DVVXPLGDV
QRWHUPR

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWDGH5SRUFDGDLQIUDomRLGHQWLILFDGD

K

2XWURV



$OOSDUNH0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR


(ii)

Cível

7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWDGHFRUUHQWHGR,QTXpULWR&LYLOQ
D

6LJQDWiULRV

+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR6&/WGDH0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR

E

'DWDGH$VVLQDWXUD



F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

&ULDUHIRUQHFHUDSULPHLUDYLDGRFDUWmRHOHWU{QLFRDRVXVXiULRVGRVLVWHPDGHHVWDFLRQDPHQWR
URWDWLYRQDVYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRVGR0XQLFtSLRGH3LQGDPRQKDQJDEDSHUPLWLQGRTXHRV
PHVPRVSRVVDPIUDFLRQDURWHPSRGHHVWDFLRQDPHQWRSRUWULQWDPLQXWRV

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

3LQGDPRQKDQJDED63

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV
REULJDo}HV DVVXPLGDV
QRWHUPR

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWDGLiULDGH5

K

2XWURV




7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWDGHFRUUHQWHGR,QTXpULWR&LYLOQ
D

6LJQDWiULRV

+RUD3DUN6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR6&/WGD0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORH
0XQLFtSLRGH$UDUDTXDUD
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E

'DWDGH$VVLQDWXUD



F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

$GRWDUSURFHGLPHQWRVSDUDDSULPRUDUDILVFDOL]DomRGRVLVWHPDGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRSDJR
QD]RQDXUEDQDGR0XQLFtSLRGH$UDUDTXDUD

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

$UDUDTXDUD63

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV
REULJDo}HV DVVXPLGDV
QRWHUPR

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWDGH5SDUDFDGDFDVRGHGHVFXPSULPHQWRYROXQWiULRHLQHVFXViYHO

K

2XWURV

(PGHQRYHPEURGHIRLFHOHEUDGRLQVWUXPHQWRGHQRYDomRGR7HUPRGH$MXVWDPHQWR
GH&RQGXWD


7HUPRGH&RPSURPLVVRGH&HVVDomRGHFRUUHQWHGR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
D

6LJQDWiULRV

$OOSDUN (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ 0XULOOR &R]]D $OYHV &HUTXHLUD 5RJpULR
$SRYLDQ-RmR%DWLVWD*RQoDOYHV1HWR3DXOR)HUQDQGR=LOOR(PLOLR6DQFKHV6DOJDGR-~QLRU
+HOLR)UDQFLVFR$OYHV&HUTXHLUD1LOWRQ6WHOOLQ%DJDWWLQLH&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD
(FRQ{PLFD &$'( 

E

'DWDGH$VVLQDWXUD



F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

3UHVHUYDUHSURWHJHUDVFRQGLo}HVFRQFRUUHQFLDLVQRPHUFDGRGHRSHUDomRHH[SORUDomRFRPHUFLDO
GH HVWDFLRQDPHQWRV QD FLGDGH GH 6mR 3DXOR H UHFROKHU FRQWULEXLomR SHFXQLiULD QR YDORU GH
5DR)XQGRGH'HIHVDGRV'LUHLWRV'LIXVRV

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

6mR3DXOR63

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV
REULJDo}HV DVVXPLGDV
QRWHUPR

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWDGH5SDUDD$OOSDUNHGH5SDUDRVGHPDLVFRPSURPLVViULRV

K

2XWURV

&RPDFHOHEUDomRHFXPSULPHQWRGRUHIHULGR7HUPRGH&RPSURPLVVRGH&HVVDomRR&$'(
UHTXHUHX R DUTXLYDPHQWR GR 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q  TXH WUDWDYD
GHVWHWHPD


7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWDGHFRUUHQWHGR3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
D

6LJQDWiULRV

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$H3URFRQGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

E

'DWDGH$VVLQDWXUD



F

2EULJDo}HVDVVXPLGDV

5HWLUDU GH VHX FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV D FREUDQoD SHOD SHUGD GH WLFNHW GH
HVWDFLRQDPHQWRDVVLPFRPRQmRSURPRYHUQHQKXPDQ~QFLRQHVVHVHQWLGR

G

3UD]RVHKRXYHU

3UD]RLQGHWHUPLQDGR

H

$EUDQJrQFLD

0LQDV*HUDLV

I

,QIRUPDo}HV VREUH DV
FRQGXWDV TXH HVWmR
VHQGR DGRWDGDV SDUD
FXPSULPHQWR
GDV

7RGDVDVREULJDo}HVHVWmRVHQGRFXPSULGDV
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REULJDo}HV
QRWHUPR

DVVXPLGDV

J

&RQVHTXrQFLDV HP FDVR
GHGHVFXPSULPHQWR

0XOWDGH5SRUFRQWUDWRHPGHVDFRUGRFRPRRUDDVVXPLGR

K

2XWURV




&RPLVVmR3DUODPHQWDUGH,QTXpULWR &3,GD0iILDGRV*XLQFKRV
ÏUJmR

$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

3HUtRGRGH,QYHVWLJDomR

D
7UDWDVHGHLQYHVWLJDomRSDUODPHQWDUFXMRREMHWLYRHUDDSXUDUVXSRVWDH[LVWrQFLDGHXPHVTXHPD
FULPLQRVR GH SDJDPHQWR LQGHYLGR GH YDORUHV j JXDUGDV GH WUkQVLWR SDUD TXH SRU PHLR GH
ILVFDOL]Do}HVSURPRYHVVHPXPQ~PHURPDLRUGHUHWHQomRHDSUHHQVmRGHYHtFXORV$VVLPDV
HPSUHVDVH[SORUDGRUDVGHVHUYLoRVGHHVWDFLRQDPHQWR URWDWLYRUHPRomR HJXDUGDGHYHtFXORV
VHULDPEHQHILFLDGDVXPDYH]TXHVXDUHPXQHUDomRVHEDVHLDQRQ~PHURGHYHtFXORDSUHHQGLGRV
H PDQWLGRVHPVHXVSiWLRV$&3, FROKHXGHSRLPHQWRVGHQWUHRVTXDLVDGR6U $GpOFLR
$SDUHFLGR $QWRQLQL GLUHWRU GD +RUD 3DUN UHODFLRQDGR j &RPSDQKLD WHQGR D LQYHVWLJDomR VH
HQFHUUDGRFRPRWpUPLQRGRSHUtRGROHJLVODWLYRGH2UHODWyULRILQDOGD&RPLVVmRWDPEpP
UHFRPHQGRXRLQGLFLDPHQWRGHQRYHLQGLYtGXRVQHQKXPGHOHV UHODFLRQDGRj&RPSDQKLD HD
H[SHGLomR GH RItFLR DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HVWDGXDO SDUD DSXUDomR GH UHVSRQVDELOLGDGH GD
&RPSDQKLD

2EMHWR

$WpRPRPHQWRQmRKiQRWtFLDGHTXHR0LQLVWpULR3~EOLFR(VWDGXDOWHQKDLQVWDXUDGRTXDOTXHU
LQYHVWLJDomR SDUD DSXUDomR GRV IDWRV DSXUDGRV HP VHGH GH &3, H QHP PHVPR TXH R yUJmR
PLQLVWHULDOWHQKDVLGRHIHWLYDPHQWHRILFLDGRSDUDWDQWR
$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDQmRWHPLQIRUPDo}HVDFHUFDGHTXDOTXHUGHPDQGDUHODFLRQDGDjFLWDGD&3,HPVHX
GHVIDYRURXGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHV


0DQGDGRGH6HJXUDQoD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU(3326DQHDPHQWR$PELHQWDOH2EUDV/WGD

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

5HTXHULGRV 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR63 6HFUHWiULR 0XQLFLSDO GH *RYHUQR H 6HFUHWiULR
0XQLFLSDOGH0RELOLGDGHHWUDQVSRUWHV
RX

GLUHLWRV

9DORUGDFDXVD5
7UDWDVH GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD LPSHWUDGR SRU (332 6DQHDPHQWR DOHJDQGR TXH D
&RQFRUUrQFLD ,QWHUQDFLRQDO Q 607 ³&RQFRUUrQFLD´  FXMR REMHWR p D RXWRUJD GH
FRQFHVVmRRQHURVDSDUDDH[SORUDomRGRVHUYLoRGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRHPYLDVHORJUDGRXURV
S~EOLFRV GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR FRQWHULD LOHJDOLGDGHV SRUTXH L  SRVVXLULD UHTXLVLWRV GH
TXDOLILFDomR WpFQLFD H[FHVVLYDPHQWH UtJLGRV H[LJLQGR TXH WHQKD VLGR UHDOL]DGD RSHUDomR GH
FRQWUROHHRXSDJDPHQWRYLUWXDOGHQRPtQLPRYHtFXORVRTXHSRGHULDVHUHQWHQGLGR
FRPR D QHFHVVLGDGH GH HQYROYHU  YHtFXORV GLIHUHQWHV H QmR DWLYDo}HVYHQGDV LL  D
DXVrQFLDGHGHILQLomRGRQ~PHURGHSDUFHODVSDUDRSDJDPHQWRGDVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJD
FULDLQVHJXUDQoDHLPSHGHDSDUDPHWUL]DomRGDVSURSRVWDVHDOpPGLVVRDGHSHQGHUGRWHPSR
SDUDFRQFOXVmRGRFHUWDPHRSDUFHODPHQWRSRGHULDVHULPSUDWLFiYHO LLL KDYHULDYLRODomRDRDUW
GD/HL)HGHUDO&RPSOHPHQWDUQXPDYH]TXHVHHVWDULDSUHWHQGHQGRREWHUUHFXUVRV
SDUD KRQUDU FRPSURPLVVRV TXH QmR SRGHULDP VHU FXPSULGRV QR DWXDO PDQGDWR LY  VHULD
LQDGHTXDGR R FULWpULR ³PDLRU RXWRUJD´ FRP GHVFRQVLGHUDomR GR FULWpULR WpFQLFR GHYHQGR VHU
DGRWDGRRFULWpULR³WpFQLFDHSUHoR´ GHDFRUGRFRPRDUWGD/HLGH/LFLWDo}HVH Y 
KDYHULD YLRODomR j /HL )HGHUDO &RPSOHPHQWDU Q  WHQGR HP YLVWD TXH H[LJLU TXH R
SDJDPHQWRGDVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJDRFRUUDDWpRILPGHUHSUHVHQWDULDDQWHFLSDomRGH
UHFHLWDHPDQRHOHLWRUDO
1HVVHVHQWLGRD(3326DQHDPHQWRUHTXHU L HPVHGHOLPLQDUVHMDVXVSHQVDD&RQFRUUrQFLDH
LL QRPpULWR D VHMDGHWHUPLQDGDDUHWLILFDomRGRHGLWDOSDUDVXEVWLWXLURWHUPR³YHtFXORV´SRU
³RSHUDo}HV´ ³WUDQVDo}HV GH XVR´ RX ³DWLYDo}HV GH &$'V´ E  VHMD UHWLILFDGR R FRQWUDWR
GHFRUUHQWHGD&RQFRUUrQFLDSDUDTXHRSDJDPHQWRGDVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJDVHMDHIHWXDGR
HP SDUFHODV IL[DV F  VHMD DOWHUDGR R FULWpULR GH MXOJDPHQWR GD &RQFRUUrQFLD SDUD ³WpFQLFD H
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SUHoR´H G VHMDGHWHUPLQDGDDUHDEHUWXUDGRSUD]RSDUDDHQWUHJDGHSURSRVWDV(P
D(3326DQHDPHQWRIRUPXORXDGLWDPHQWRjSHWLomRLQLFLDOSDUDLQFOXLUGHQWUHRVSHGLGRVILQDLV
DDQXODomRGHWRGRVRVDWRVGHFRUUHQWHVGD&RQFRUUrQFLD
DomRGLVWULEXtGDSRUVRUWHLR
 SURIHULGD GHFLVmR LQGHIHULQGR R SHGLGR OLPLQDU XPD YH] TXH QmR UHVWDUDP
GHPRQVWUDGRVQHPDXUJrQFLDQHPRVLQGtFLRVGHLOHJDOLGDGH
LQWHUSRVWRRDJUDYRGHLQVWUXPHQWRQHPIDFHGDGHFLVmR
TXHLQGHIHULXRSHGLGROLPLQDU
SHWLomRGD(3326DQHDPHQWRUHTXHUHQGRRDGLWDPHQWRGDSHWLomRLQLFLDOSDUDLQFOXLU
GHQWUHRVSHGLGRVILQDLVDDQXODomRGHWRGRVRVDWRVGHFRUUHQWHVGD&RQFRUUrQFLD
SURIHULGDGHFLVmRUHFHEHQGRDHPHQGDjLQLFLDO
IRUDPMXQWDGRVDRVDXWRVRVPDQGDGRVGHFLWDomRGRV,PSHWUDGRV
PDQLIHVWDomRGRV,PSHWUDGRVVXVFLWDQGR L LOHJLWLPLGDGHDWLYDWHQGRHPYLVWDTXH D 
DDGPLQLVWUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRQmRID]SDUWHGRREMHWRVRFLDOGD,PSHWUDQWHHSRUWDQWRQmR
KDYHULDLQWHUHVVHGD(3326DQHDPHQWRHPSDUWLFLSDUGD&RQFRUUrQFLDH E QmRFDEHPDQGDGR
GH VHJXUDQoD SDUD GHIHVD GH LQWHUHVVHV DOKHLRV H TXDOTXHU SURYLPHQWR MXULVGLFLRQDO VHUi
LUUHOHYDQWH SDUD D VLWXDomR MXUtGLFD GD ,PSHWUDQWH LL  R 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR SRVVXL
GLVFULFLRQDULHGDGHSDUDIL[DURVWHUPRVGRHGLWDOHGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYR LLL IRL
REVHUYDGRRSUD]RGHGLDVSDUDUHSXEOLFDomRGRHGLWDOH LY QmRKiGHVYLRGHILQDOLGDGHXPD
YH]TXHRVUHFXUVRVDUUHFDGDGRVFRPDRXWRUJDSRVVXHPGHVWLQDomRHVSHFtILFDHSRUWDQWRQmR
VHSUHVWDPDDWHQGHULQVXILFLrQFLDVGHFDL[DGRDWXDOPDQGDWR
SDUHFHUGR0LQLVWpULR3~EOLFRSHOD L H[WLQomRGRIHLWRVHPUHVROXomRGRPpULWRDQWH
DLOHJLWLPLGDGHDWLYDGD(3326DQHDPHQWRHDXVrQFLDGHLQWHUHVVHSURFHVVXDOH LL QRPpULWRD
GHQHJDomR GD VHJXUDQoD VRE RV IXQGDPHQWRV TXH R 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR SRVVXL
GLVFULFLRQDULHGDGH SDUD IL[DU RV WHUPRV GR HGLWDO EHP FRPR TXH R UHTXLVLWR GH TXDOLILFDomR
WpFQLFDHRYDORUGDRXWRUJDLQLFLDOQmRUHVWULQJHPDFRPSHWLWLYLGDGH
2SURFHVVRDJXDUGDMXOJDPHQWRGHLQVWkQFLD
&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO FRPYLpVUHPRWRHPVHGHGHGHFLVmRGHILQLWLYDHHP~OWLPRJUDXGHMXULVGLomR 

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGRHPYLVWDTXHD+RUD3DUNQmRpSDUWHQRSURFHVVRRVULVFRVHQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLD
VmRUHIOH[RVHFRQVLVWHPQDVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRRXQXPSLRU
FHQiULRQDDQXODomRGRFRQWUDWR'HDFRUGRFRPQRVVDH[SHULrQFLDQRHQWDQWRRVHJXQGRULVFR
VHULDPDLVUHPRWRVHQGRSRVVtYHOTXHHPXPWDOFHQiULRDGLVFXVVmRUHFDtVVHVREUHSHUGDVH
GDQRV FXMD TXDQWLILFDomR QR HQWDQWR GHSHQGHULD GH XPD QRYD GHPDQGD RX OLTXLGDomR GH
VHQWHQoDSDUDDUELWUDPHQWR 


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU%UXQR9LQLFLXV%RUD

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

5HTXHULGRV 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR63 6HFUHWiULR 0XQLFLSDO GH *RYHUQR H 6HFUHWiULR
0XQLFLSDOGH0RELOLGDGHHWUDQVSRUWHV
RX

GLUHLWRV

9DORUGDFDXVD5
7UDWDVHGHDomRSRSXODUDMXL]DGDSRU%UXQR%RUDDOHJDQGRTXHD&RQFRUUrQFLD,QWHUQDFLRQDOQ
607 ³&RQFRUUrQFLD´  FXMR REMHWR p D RXWRUJD GH FRQFHVVmR RQHURVD SDUD D
H[SORUDomRGRVHUYLoRGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRHPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRVGR0XQLFtSLR
GH6mR3DXORFRQWHULDLOHJDOLGDGHVSRUTXH L VHULDQHFHVViULDDUHSXEOLFDomRGRHGLWDOFRPR
PHVPRSUD]RLQLFLDOSDUDDHODERUDomRGDVSURSRVWDVHP UD]mRGDVUHWLILFDo}HVUHDOL]DGDV HP
 LL UHVWULQJHDFRPSHWLWLYLGDGHHYLRODomRj/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDODRH[LJLU
TXHDVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJDVHMDSDJDjYLVWDRXDWpRILPGH LLL VHULDQHFHVViULDD
DGRomRGRFULWpULRGHMXOJDPHQWR³WpFQLFDHSUHoR´WHQGRHPYLVWDRVVHUYLoRVGHLQIRUPiWLFD
DWLQHQWHVj&RQFRUUrQFLDH LY FDXVDULDGDQRVDRHUiULRSRUQmRWHURFRUULGRDFRUUHWDYDORUDomR
GRREMHWRGD&RQFRUUrQFLD
1HVVHVHQWLGR%UXQR%RUDUHTXHU L HPVHGHOLPLQDUVHMDVXVSHQVDD&RQFRUUrQFLDH LL QR
PpULWR VHMD ³FDQFHODGR R SURFHVVR OLFLWDWyULR´ R TXH SRGHULD YLU D VHU LQWHUSUHWDGR
DPSOLDWLYDPHQWHFRPRSHGLGRGHDQXODomRGD&RQFRUUrQFLD
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DomRGLVWULEXtGDSRUVRUWHLR
 SURIHULGD GHFLVmR LQGHIHULQGR R SHGLGR OLPLQDU XPD YH] TXH QmR UHVWDUDP
GHPRQVWUDGRVDXUJrQFLDHRVLQGtFLRVGHLOHJDOLGDGH
SDUHFHUGR0LQLVWpULR3~EOLFRSHODPDQXWHQomRGDGHFLVmRTXHLQGHIHULXRSHGLGR
OLPLQDU
IRUDPMXQWDGRVDRVDXWRVRVPDQGDGRVGHFLWDomRGRV5HTXHULGRV
 FRQWHVWDomR GRV 5HTXHULGRV GHIHQGHQGRTXH L  QmR Ki LQWHUHVVH GH DJLU GH %UXQR
%RUDWHQGRHPYLVWDQmRKDYHUOHVLYLGDGHRXLOHJDOLGDGHQD&RQFRUUrQFLD LL R0XQLFtSLRGH
6mR 3DXOR SRVVXL GLVFULFLRQDULHGDGH SDUD IL[DU RV WHUPRV GR HGLWDO H GR UHVSHFWLYR FRQWUDWR
DGPLQLVWUDWLYR LLL  R VLVWHPD GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR REMHWR GD &RQFRUUrQFLD DSUHVHQWD
JDQKRVGHPDLVGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRVLVWHPDDQWHULRU LY DUHSXEOLFDomRGR
HGLWDOVyVHULDQHFHVViULDFDVRDIHWDVVHDIRUPXODomRGDVSURSRVWDVUD]mRSHODTXDOQmRRFRUUHX
SUHMXt]RDRVSDUWLFLSDQWHVGD&RQFRUUrQFLD Y DRXWRUJDIL[DpSURSRUFLRQDOjQDWXUH]DHYDORU
GD &RQFRUUrQFLD UD]mR SHOD TXDO QmR UHSUHVHQWD XPD UHVWULomR j FRPSHWLWLYLGDGH PDV SHOR
FRQWUiULR HVWLPXOD D FRQFHVVLRQiULD D SUHVWDU R VHUYLoR GH IRUPD HILFLHQWH WHQGR HP YLVWD D
UHPXQHUDomR D VHU UHFHELGD GRV XVXiULRV H YL  QmR Ki GHVYLR GH ILQDOLGDGH XPD YH] TXH RV
UHFXUVRVDUUHFDGDGRVFRPDRXWRUJDSRVVXHPGHVWLQDomRHVSHFtILFDHSRUWDQWRQmRVHSUHVWDPD
DWHQGHULQVXILFLrQFLDVGHFDL[DGRDWXDOPDQGDWR
$JXDUGDVHMXOJDPHQWRHPSULPHLUDLQVWkQFLD
&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO FRPYLpVUHPRWRHPVHGHGHGHFLVmRGHILQLWLYDHHP~OWLPRJUDXGHMXULVGLomR 

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGRHPYLVWDTXHD+RUD3DUNQmRpSDUWHQRSURFHVVRRVULVFRVHQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLD
VmRUHIOH[RVHFRQVLVWHPQDVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRRXQXPSLRU
FHQiULRGHDQXODomRGRFRQWUDWR'HDFRUGRFRPQRVVDH[SHULrQFLDQRHQWDQWRRVHJXQGRULVFR
VHULDPDLVUHPRWRVHQGRSRVVtYHOTXHHPXPWDOFHQiULRDGLVFXVVmRUHFDtVVHVREUHSHUGDVH
GDQRV FXMD TXDQWLILFDomR QR HQWDQWR GHSHQGHULD GH XPD QRYD GHPDQGD RX OLTXLGDomR GH
VHQWHQoDSDUDDUELWUDPHQWR 


$omR3RSXODU3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRUHV(ODLQH$OFDQWDUD%RVHOOLH)HOLSH&HVDU/DSD%RVHOOL

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVIDWRV

5HTXHULGRV0XQLFtSLRGH6mR3DXOR63
RX

GLUHLWRV

9DORUGDFDXVD5
7UDWDVH GH DomR SRSXODU DOHJDQGR TXH D &RQFRUUrQFLD ,QWHUQDFLRQDO Q 607
³&RQFRUUrQFLD´ FXMRREMHWRpDRXWRUJDGHFRQFHVVmRRQHURVDSDUDDH[SORUDomRGRVHUYLoRGH
HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR HP YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR FRQWHULD
LOHJDOLGDGHV SRUTXH L  FDXVDULD SUHMXt]R DR HUiULR PXQLFLSDO XPD YH] TXH D  R 5HTXHULGR
UHFHEHULDPHQRVUHFXUVRVFRPDLPSOHPHQWDomRGRQRYRVLVWHPDGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGR
TXH UHFHEHULD FDVR R H[HFXWDVVH GLUHWDPHQWH E  RFRUUHULD D FHQWUDOL]DomR GD RSHUDomR GH
HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR SRU LQWHUPpGLR GH XP ~QLFR SUHVWDGRU H F  QR VLVWHPD DWXDO R
0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR UHFHEH SHOD YHQGD GH FDGD SUHVWDGRU HQTXDQWR QR VLVWHPD REMHWR GD
&RQFRUUrQFLDUHFHEHUiVRPHQWHRVYDORUHVGHRXWRUJDGHILQLGRVQRHGLWDO LL YLRODULDD/HLGH
5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDOHPGHFRUUrQFLDGDUHDOL]DomRGHDQWHFLSDomRGHUHFHLWDHPDQRHOHLWRUDO
H LLL  R YDORU GD RXWRUJD VHULD GHVSURSRUFLRQDO DR SUD]R GD FRQFHVVmR R TXH UHVWULQJLULD D
FRPSHWLWLYLGDGH
1HVVH VHQWLGR RV DXWRUHV SHGHP L  HP VHGH OLPLQDU VHMD VXVSHQVD D &RQFRUUrQFLD H LL  QR
PpULWRVHMD D ³FDQFHODGRRSURFHVVROLFLWDWyULR´RTXHSRGHVHULQWHUSUHWDGRDPSOLDWLYDPHQWH
FRPRSHGLGRGHDQXODomRGD&RQFRUUrQFLDRXVXEVLGLDULDPHQWH E UHGX]LGRRXUHGLVWULEXtGRR
YDORUGDRXWRUJDDRORQJRGRSHUtRGRGDFRQFHVVmR
DomRGLVWULEXtGDSRUVRUWHLR
SDUHFHUGR0LQLVWpULR3~EOLFRSHORLQGHIHULPHQWRGRSHGLGROLPLQDU
 SURIHULGD GHFLVmR GHFODUDQGR SUHMXGLFDGR R SHGLGR OLPLQDU GLDQWH GD GHFLVmR GR
7ULEXQDOGH&RQWDVGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORSHODVXVSHQVmRGD&RQFRUUrQFLD
MXQWDGRDRVDXWRVRPDQGDGRGHFLWDomRGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR
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 SHWLomR GRV 5HTXHUHQWHV LQIRUPDQGR TXH R SURVVHJXLPHQWR GD &RQFRUUrQFLD IRL
DXWRUL]DGR SHOR 7ULEXQDO GH &RQWDV GR 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR UD]mR SHOD TXDO UHTXHU VHMD
DSUHFLDGRRSHGLGROLPLQDUSDUDVXVSHQGHUDOLFLWDomR
SDUHFHUGR0LQLVWpULR3~EOLFRSHODFRQFHVVmRGRSHGLGROLPLQDU
FRQWHVWDomRGR0XQLFtSLRGH6mR3DXORGHIHQGHQGR L DDXVrQFLDGHLQWHUHVVHGHDJLU
GRV 5HTXHUHQWHV TXH VHULD SDUWLFXODU WHQGR HP YLVWD TXH VmR DGYRJDGRV GH HVFULWyULR GH
DGYRFDFLDHVSHFLDOL]DGRHPOLFLWDo}HVHSRVVLYHOPHQWHSRVVXHPFOLHQWHVTXHDOPHMDPSDUWLFLSDU
GRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULR LL KiFRQH[mRHQWUHHVWDGHPDQGDHD7XWHOD&DXWHODUQ
 DMXL]DGD SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR LLL  QmR Ki
XUJrQFLDRXULVFRDRUHVXOWDGR~WLOGRSURFHVVRDHQVHMDUDFRQFHVVmRGDPHGLGDOLPLQDU LY DV
LUUHJXODULGDGHVDSRQWDGDVQmRSDVVDPGHPHURLQFRQIRUPLVPRFRPRPRGHORGHFRQFHVVmRHVmR
LQHUHQWHV DR SRGHU GLVFULFLRQiULR GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD Y  RV 5HTXHUHQWHV SURYRFDP R
3RGHU-XGLFLiULRDDQDOLVDUTXHVW}HVHFRQ{PLFDVHSROtWLFDVRTXHLPSOLFDULDHPVXEYHUVmRGR
SULQFtSLRFRQVWLWXFLRQDOGDVHSDUDomRGRV3RGHUHV YL RYDORUGDRXWRUJDLQLFLDOHVWDULDGHDFRUGR
FRPDQDWXUH]DGRVHUYLoREHPFRPRRSUD]RIL[DGRSDUDSDJDPHQWRJDUDQWLULDDR0XQLFtSLRGH
6mR 3DXOR TXH QmR KDYHUi LQDGLPSOHPHQWRV PRWLYDGRV SHOD Pi SUHVWDomR GH VHUYLoRV H YLL 
IRUDPUHDOL]DGRVGLYHUVRVHVWXGRVRVTXDLVDSRQWDUDPTXHDFRQFHVVmRJHUDXPJDQKRGH5
PLOK}HVFRPSDUDGDDRPRGHORDWXDO
$JXDUGDVHMXOJDPHQWRHPSULPHLUDLQVWkQFLD
&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO FRPYLpVUHPRWRHPVHGHGHGHFLVmRGHILQLWLYDHHP~OWLPRJUDXGHMXULVGLomR 

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGRHPYLVWDTXHD+RUD3DUNQmRpSDUWHQRSURFHVVRRVULVFRVHQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLD
VmRUHIOH[RVHFRQVLVWHPQDVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRRXQXPSLRU
FHQiULRGHDQXODomRGRFRQWUDWR'HDFRUGRFRPQRVVDH[SHULrQFLDQRHQWDQWRRVHJXQGRULVFR
VHULDPDLVUHPRWRVHQGRSRVVtYHOTXHHPXPWDOFHQiULRDGLVFXVVmRUHFDtVVHVREUHSHUGDVH
GDQRV FXMD TXDQWLILFDomR QR HQWDQWR GHSHQGHULD GH XPD QRYD GHPDQGD RX OLTXLGDomR GH
VHQWHQoDSDUDDUELWUDPHQWR 


0DQGDGRGH6HJXUDQoD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU(VWDFLRQDPLHQWRVH6HUYLFLRV6$

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5HTXHULGRV0XQLFtSLRGH6mR3DXOR63H6HFUHWiULR0XQLFLSDOGH0RELOLGDGHHWUDQVSRUWHV
RX

GLUHLWRV

9DORUGDFDXVD5
7UDWDVH GH SHGLGR GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD DOHJDQGR TXH D &RQFRUUrQFLD ,QWHUQDFLRQDO Q
607 ³&RQFRUUrQFLD´  FXMR REMHWR p D RXWRUJD GH FRQFHVVmR RQHURVD SDUD D
H[SORUDomRGRVHUYLoRGHHVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRHPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRVGR0XQLFtSLR
GH6mR3DXORFRQWHULDLOHJDOLGDGHVSRUTXH L UHVWULQJLULDDFRPSHWLWLYLGDGHWHQGRHPYLVWD D 
RYXOWXRVRYDORUDVHUSDJRDWtWXORGHVHJXQGDSDUFHODGDRXWRUJDDWpRILQDOGHH E R
REMHWRGD&RQFRUUrQFLDSRGHULDVHUGLYLGLGRHPYiULDVORWHVSDUDDPSOLDURXQLYHUVRGHOLFLWDQWHV
H LL RHGLWDOSRVVXLULDH[LJrQFLDLUULVyULDSDUDDFRPSURYDomRGDTXDOLILFDomRWpFQLFD
1HVVHVHQWLGRRDXWRUSHGH L HPVHGHOLPLQDUVHMDVXVSHQVDD&RQFRUUrQFLDH LL QRPpULWR
VHMD D GHFODUDGDDQXOLGDGHGHWRGRVRVDWRVGD&RQFRUUrQFLDH E UHWLILFDGRRHGLWDOSDUDVDQDU
DVLUUHJXODULGDGHVDSRQWDGDV
DomRGLVWULEXtGDSRUVRUWHLR

3ULQFLSDLVIDWRV

 SURIHULGD GHFLVmR LQGHIHULQGR R SHGLGR OLPLQDU WHQGR HP YLVWD QmR WHUHP VLGR
GHPRQVWUDGRVDXUJrQFLDHSUREDELOLGDGHGRGLUHLWR
LQWHUSRVWRDJUDYRGHLQVWUXPHQWRQHPIDFHGDGHFLVmR
TXHLQGHIHULXRSHGLGROLPLQDU
 SHWLomR GRV ,PSHWUDGRV DOHJDQGR TXH L  RV DUJXPHQWRV GD (VWDFLRQDPLHQWRV <
6HUYLFLRVGHPDQGDPGLODomRSUREDWyULDRTXHpYHGDGRHPVHGHGHPDQGDGRGHVHJXUDQoD LL 
R 0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR SRVVXL GLVFULFLRQDULHGDGH SDUD IL[DU RV WHUPRV GR HGLWDO H
&RQFRUUrQFLD LLL  R YDORU GD VHJXQGD SDUFHOD GD RXWRUJD H SUD]R SDUD SDJDPHQWR HVWmR HP
FRQIRUPLGDGH FRP RV FRQWUDWRV DGPLQLVWUDWLYRV GR JrQHUR H QmR UHSUHVHQWDP yELFH j
FRPSHWLWLYLGDGH LY DH[LJrQFLDSDUDFRPSURYDomRGDTXDOLILFDomRWpFQLFDpVXILFLHQWHUD]mR
SHOD TXDO D IRUPXODomR GH PDLV H[LJrQFLDV UHSUHVHQWDULD UHVWULomR j FRPSHWLWLYLGDGH H Y  R
SDUFHODPHQWRGRREMHWRGD&RQFRUUrQFLDHPGLYHUVRVORWHVpWpFQLFDHHFRQRPLFDPHQWHLQYLiYHO
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SURODWDGDVHQWHQoDGHQHJDQGRDVHJXUDQoDVRERIXQGDPHQWRGHQmRFRPSURYDomR
GDV LUUHJXODULGDGHV DOHJDGDV FXMD SURYD GHYHULD WHU VLGR SUpFRQVWLWXtGD H QmR SRGHULD VHU
SURGX]LGDQRkPELWRGRPDQGDGRGHVHJXUDQoDSRULQFRPSDWLELOLGDGHSURFHGLPHQWDO
LQWHUSRVWRUHFXUVRGHDSHODomRSHOD(VWDFLRQDPLHQWRV<6HUYLFLRV
SURIHULGRGHVSDFKRGHWHUPLQDQGRDLQWLPDomRGRV,PSHWUDGRVSDUDDSUHVHQWDomRGH
FRQWUDUUD]}HVGHDSHODomR
$JXDUGDVHDSUHVHQWDomRGHFRQWUDUUD]}HVGHDSHODomR
&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO FRPYLpVUHPRWRHPVHGHGHGHFLVmRGHILQLWLYDHHP~OWLPRJUDXGHMXULVGLomR 

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGRHPYLVWDTXHD+RUD3DUNQmRpSDUWHQRSURFHVVRRVULVFRVHQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLD
VmRUHIOH[RVHFRQVLVWHPQDVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRRXQXPSLRU
FHQiULRGHDQXODomRGRFRQWUDWR'HDFRUGRFRPQRVVDH[SHULrQFLDQRHQWDQWRRVHJXQGRULVFR
VHULDPDLVUHPRWRVHQGRSRVVtYHOTXHHPXPWDOFHQiULRDGLVFXVVmRUHFDtVVHVREUHSHUGDVH
GDQRV FXMD TXDQWLILFDomR QR HQWDQWR GHSHQGHULD GH XPD QRYD GHPDQGD RX OLTXLGDomR GH
VHQWHQoDSDUDDUELWUDPHQWR 


7XWHOD&DXWHODUGH8UJrQFLD3URFHVVRQ
-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5HTXHULGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR63
RX

GLUHLWRV

3ULQFLSDLVIDWRV

9DORUGDFDXVD
7UDWDVH GH SHGLGR GH WXWHOD FDXWHODU DMXL]DGR SHOR 0363 DOHJDQGR TXH D &RQFRUUrQFLD
,QWHUQDFLRQDOQ607 ³&RQFRUUrQFLD´ FXMRREMHWRpDRXWRUJDGHFRQFHVVmRRQHURVD
SDUD D H[SORUDomR GR VHUYLoR GH HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR HP YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV GR
0XQLFtSLR GH 6mR 3DXOR FRQWHULD LOHJDOLGDGHV SRUTXH L  KDYHULD LQDGHTXDo}HV QR 3ODQR GH
1HJyFLRV GH 5HIHUrQFLD TXH QmR SHUPLWHP YHULILFDU D SHUWLQrQFLD GR SUD]R GH  DQRV GD
FRQFHVVmRVHQGRTXHRVLQYHVWLPHQWRVVHULDPDPRUWL]DGRVHPSHUtRGRGHFHUFDGHXPDQR LL 
KDYHULDLQFRQJUXrQFLDVQR3ODQRGH1HJyFLRVGH5HIHUrQFLDQDVHVWLPDWLYDVGHLQYHVWLPHQWRV
FXVWRV H GHVSHVDV LLL  QmR KDYHULD FURQRJUDPD ItVLFRILQDQFHLUR SDUD RV LQYHVWLPHQWRV GR
3URMHWR LY RUHTXLVLWRGHTXDOLILFDomRWpFQLFD UHODFLRQDGDjTXDQWLGDGHGHYHtFXORVDQRHQmR
j DWLYDomR GH &DUWmR $]XO 'LJLWDO  VHULD LQFRPSDWtYHO FRP D /HL )HGHUDO Q  Y 
KDYHULDSUHYLVmRGHUHFHLWDVDFHVVyULDVJHQpULFDVHPGHWDOKDPHQWRHFRUUHVSRQGrQFLDQR3ODQR
GH 1HJyFLRV GH 5HIHUrQFLD DOpP GH QmR VH FRQVLGHUDU D XWLOL]DomR GR EDQFR GH GDGRV GRV
XVXiULRV YL DH[LJrQFLDGHSDJDPHQWRGDVHJXQGDSDUFHODGRYDORUGHRXWRUJDDWpRILP
UHVWULQJLULDDFRPSHWLWLYLGDGHH YLL DDXGLrQFLDS~EOLFDWHULDRFRUULGRFRPGXUDomRFXUWDHVHP
SRVVLELOLGDGHGHPDQLIHVWDomRRUDOGRVSDUWLFLSDQWHV
1HVVHVHQWLGRR0363UHTXHUHPFDUiWHUFDXWHODUDVXVSHQVmRGD&RQFRUUrQFLD
DomRGLVWULEXtGDSRUGHSHQGrQFLD
FRQFHGLGDDPHGLGDOLPLQDUSDUDVXVSHQGHUD&RQFRUUrQFLD
MXQWDGDDRVDXWRVDGHFLVmRSURIHULGDQRVDXWRVGR3HGLGRGH6XVSHQVmRGH/LPLQDU
Q  TXH VXVSHQGHX D OLPLQDU FRQFHGLGD H GHWHUPLQRX R
SURVVHJXLPHQWRGD&RQFRUUrQFLD
$JXDUGDVHDSUHVHQWDomRGRSHGLGRSULQFLSDOSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR

&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO FRPYLpVUHPRWRHPVHGHGHGHFLVmRGHILQLWLYDHHP~OWLPRJUDXGHMXULVGLomR 
&RQVLGHUDQGRTXHDLQGDQmRIRLDSUHVHQWDGRSHGLGRSULQFLSDOSHOR0363QmRpSRVVtYHODIHULU
TXDLVDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDDomRSULQFLSDO

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGRHPYLVWDTXHD+RUD3DUNQmRpSDUWHQRSURFHVVRRVULVFRVHQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLD
VmRUHIOH[RVHFRQVLVWHPQDVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYRRXQXPSLRU
FHQiULRQDDQXODomRGRFRQWUDWR'HDFRUGRFRPQRVVDH[SHULrQFLDQRHQWDQWRRVHJXQGRULVFR
VHULDPDLVUHPRWRVHQGRSRVVtYHOTXHHPXPWDOFHQiULRDGLVFXVVmRUHFDtVVHVREUHSHUGDVH
GDQRV FXMD TXDQWLILFDomR QR HQWDQWR GHSHQGHULD GH XPD QRYD GHPDQGD RX OLTXLGDomR GH
VHQWHQoDSDUDDUELWUDPHQWR 
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3HGLGRGH6XVSHQVmRGH/LPLQDU3URFHVVRQ
-Xt]R

ÏUJmR(VSHFLDOGR7ULEXQDGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR 'HV5HODWRU3UHVLGHQWH3HUHLUD
&DOoDV 

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR


$XWRU0XQLFtSLRGH6mR3DXOR

3DUWHVQRSURFHVVR
9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV

5HTXHULGR-Xt]RGD9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63
RX

GLUHLWRV

9DORUGDFDXVDQmRDSOLFiYHO
7UDWDVHGHSHGLGRGHVXVSHQVmRGDPHGLGDOLPLQDUFRQFHGLGDSHOR-Xt]RGD9DUDGD)D]HQGD
3~EOLFDGR)RUR&HQWUDOGD&RPDUFDGH6mR3DXORTXHGHWHUPLQRXDVXVSHQVmRGD&RQFRUUrQFLD
SURFHVVRGLVWULEXtGR

3ULQFLSDLVIDWRV

 SURIHULGD GHFLVmR GHIHULQGR D VXVSHQVmR GD OLPLQDU SDUD GHWHUPLQDU R
SURVVHJXLPHQWRGD&RQFRUUrQFLD
LQWHUSRVWRDJUDYRLQWHUQRSHOR0363HPIDFHGDGHFLVmRTXHGHIHULXDVXVSHQVmR
GDOLPLQDU
$JXDUGDVHDDSUHVHQWDomRGHFRQWUDUUD]}HVDRDJUDYRLQWHUQRSHOR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR

&KDQFHGHSHUGD

1$

$QiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD 5D]}HV GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVRSDUDD&RPSDQKLD

7HQGRHPYLVWDTXHD+RUD3DUNQmRpSDUWHQRSURFHVVRRVULVFRVHQYROYLGRVSDUDD&RPSDQKLD
VmRUHIOH[RVHFRQVLVWHPQDVXVSHQVmRGDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRDGPLQLVWUDWLYR



LLL &ULPLQDO
$omR3HQDOQ
-Xt]R

9DUD&ULPLQDOGR)RUR5HJLRQDOGH6DQWR$PDUR63

,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR



3DUWHVQRSURFHVVR

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H0LQLVWpULR3~EOLFRGH6mR3DXOR
7UDWDVH GH LQTXpULWR SROLFLDO LQVWDXUDGR SDUD DSXUDU D SUiWLFD GR GHOLWR GH GHVREHGLrQFLD GH
RUGHP SDUD LQWHUGLomR WHPSRUiULD GR HVWDFLRQDPHQWR ORFDOL]DGR j $Y 5RTXH 3HWURQL -~QLRU
³WHUUHQR.LERQ´ HPLWLGDSRUIXQFLRQiULRS~EOLFRGD3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR$
GHVREHGLrQFLD WHULD VH GDGR DSyV D UHFXVD HP LQWHUURPSHU RV VHUYLoRV GR HVWDFLRQDPHQWR HP
TXHVWmRTXHRSHUDYDVHPDGHYLGDOLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWR

3ULQFLSDLVIDWRV

$SyV R HQFHUUDPHQWR GR LQTXpULWR SROLFLDO DR $OOSDUN DFHLWRX RV WHUPRV SURSRVWRV SHOR
0LQLVWpULR3~EOLFRHPGHVHWHPEURGHWHQGRHIHWXDGRRSDJDPHQWRGH5SDUD
R)XQGR0XQLFLSDOGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWHFRPRHQFHUUDPHQWRGRFDVR
$V RSHUDo}HV QD $Y 5RTXH 3HWURQL -~QLRU IRUDP HQFHUUDGDV DQWHV PHVPR GD LQVWDXUDomR GR
LQTXpULWR SROLFLDO HP TXHVWmR H R FRQWUDWR GH ORFDomR TXH D &RPSDQKLD PDQWLQKD IRL
GHVFRQWLQXDGR

&KDQFHGHSHUGD

2 FDVR Mi IRL HQFHUUDGR VHP TXDOTXHU UHSHUFXVVmR SDUD D &RPSDQKLD GH PRGR TXH LQH[LVWH
FKDQFHGHSHUGD
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LY $VVXQWRV(QYROYHQGR$GPLQLVWUDGRUHV

,QTXpULWR3ROLFLDOQ

2EMHWR

2V6UV(PLOLR6DQFKHV6DOJDGR-XQLRU0XULOOR&R]]D$OYHV&HUTXHLUD3DXOR)HUQDQGR=LOOR
DWXDLV PHPEURV GD QRVVD GLUHWRULD H R 6U +HOLR )UDQFLVFR $OYHV &HUTXHLUD DWXDO PHPEUR
LQGHSHQGHQWHGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRUDPRXYLGRVQRERMRGRLQTXpULWRSROLFLDO
Q  HP GHFRUUrQFLD GH LQYHVWLJDomR FRQGX]LGD SHOR &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD &$'(  SDUD DSXUDU XPD HYHQWXDO SUiWLFD GH FDUWHO H
RUJDQL]DomR FULPLQRVD SHOD &RPSDQKLD 1R kPELWR GR &$'( R SURFHVVR IRL DUTXLYDGR HP
UHODomRj&RPSDQKLDHPYLUWXGHGDFHOHEUDomR HLQWHJUDOFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV GH
7HUPR GH &RPSURPLVVR GH &HVVDomR SRU PHLR GR TXDO QmR FRQIHVVRX D SUiWLFD GH TXDOTXHU
FRQGXWDDQWLFRPSHWLWLYDDSHQDVVHFRPSURPHWHQGRDUHFROKHUFRQWULEXLomRSHFXQLiULDDR)XQGR
GH 'LUHLWRV 'LIXVRV 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH R SURFHVVR GR &$'( HP UHODomR j
&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


$omR3HQDOQH$omRGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYDQ

2EMHWR

2 6U $QGUp ,DVL p UpX HP XPD DomR SHQDO H XPD DomR FLYLO GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD
RULJLQDGDVGDFRQGXWDGHDXGLWRUHVILVFDLVGD5HFHLWD)HGHUDOTXHVXSRVWDPHQWHWHULDPSUDWLFDGR
DWRV GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD DR RIHUHFHU FRQVXOWRULD D HPSUHVDV SULYDGDV GR UDPR GH
FRPpUFLRH[WHULRUHPTXHVW}HVEXURFUiWLFDVQDDOIkQGHJDGH9LWyULD (6 HPWURFDGHEHQHItFLRV
ILQDQFHLURV VXSRVWDPHQWH EHQHILFLDQGR DV FRQWUDWDQWHV 7DLV Do}HV HVWmR UHODFLRQDGDV j
VRFLHGDGH 7DUJHW 7UDGLQJ GD TXDO R 6U,DVL HUD VyFLR PLQRULWiULR DWp  H QmR JXDUGDP
TXDOTXHUUHODomRFRPD&RPSDQKLD1DDomRSHQDOIRLSURIHULGDVHQWHQoDGHDEVROYLomRGR6U
,DVLHPYLUWXGHGHVXSRVWRDWRSUDWLFDGRQmRFRQVWLWXLULQIUDomRSHQDOHQmRKDYHUSURYDVSDUD
FRQGHQDomRWHQGRVLGRLQWHUSRVWDDSHODomRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRDLQGDSHQGHQWHGHGHFLVmR
2V DGYRJDGRV TXH SDWURFLQDP D FDXVD FRQVLGHUDP D FKDQFH GH SHUGD UHPRWD 1D DomR GH
LPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDIRLSURIHULGDVHQWHQoDMXOJDQGRSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHRSHGLGR
SDUDFRQGHQDomRGRV5pXVDIDVWDQGRDDSOLFDomRGRDUWPDVSRUVXSRVWDRIHQVDDRDUW
DPERVGD/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD$VHQWHQoDLPS}HDRVUpXVXPDPXOWDFLYLOHP
YDORUDVHUDSXUDGRQDIDVHGHH[HFXomRGDVHQWHQoDVREUHRTXDOLQFLGLUmRFRUUHomRPRQHWiULDH
MXURV PRUDWyULRV DOpP GH SHQD GH SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR H GH UHFHEHU
EHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLR
GHSHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRSHORSUD]RGHDQRV&RQWUDHVVDVHQWHQoDIRL
LQWHUSRVWRUHFXUVRGHDSHODomRSRUWRGDVDVSDUWHVHQYROYLGDVFXMRUHFHELPHQWRHDEHUWXUDGR
SUD]R SDUD DSUHVHQWDomR GH GHIHVD VH DJXDUGD 1RV WHUPRV GR DUW  GD /HL GH ,PSURELGDGH
$GPLQLVWUDWLYD /HLQ DVHQWHQoDSURIHULGDHPGHVIDYRUGR6U$QGUp,DVLQmRWHP
HIHLWRVVREUHD&RPSDQKLDPDVVRPHQWHVREUHDVSHVVRDVItVLFDVHRXHPSUHVDVHPTXHHOHVHMD
VyFLRPDMRULWiULR2VDGYRJDGRVTXHSDWURFLQDPDFDXVDFRQVLGHUDPDFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHO



&RPH[FHomRGRVSURFHVVRVHLQYHVWLJDo}HVPHQFLRQDGRVDFLPDGDLQYHVWLJDomRSDUODPHQWDUHGRDFRUGR
MXGLFLDODFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVVREUHFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHVDVHUHPLQVHULGDVQHVWDVHomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Este item não se aplica à Companhia, pois não somos emissores estrangeiros.
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5.1 – Políticas de gerenciamento dos riscos

(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

Possuímos nossa Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada
em 20 de abril de 2020 ("Política de Gestão de Riscos").

(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

Nossa Política de Gestão de Riscos estabelece as diretrizes, conceitos, ações e responsabilidades a serem
observados pelo Conselho de Administração da Companhia no processo interno de gerenciamento de eventos
incertos que podem causar impactos negativos no cumprimento dos objetivos da Companhia, incluindo os
procedimentos a serem observados para identificação, categorização, avaliação, tratamento e monitoramento
dos riscos atrelados aos negócios da Companhia e de empresas do mesmo grupo econômico.

(i)

riscos para os quais se busca proteção

Os riscos identificados pela Companhia são classificados como:
(a) Risco de Conformidade: risco de imposição de sanções legais ou regulatórias, de perda financeira ou
de reputação que a Companhia pode sofrer como resultado do descumprimento de leis, acordos,
regulamentos, código de conduta e das políticas e procedimentos internos. Incluem-se aqui, por
exemplo, os riscos de fraudes em demonstrações financeiras e de desvios de ativos, de corrupção e de
crimes cibernéticos;
(b) Risco de Crédito: medida de incerteza relacionada à probabilidade da contraparte de uma operação, ou
de um emissor de título de dívida, não honrar, total ou parcialmente, seus compromissos financeiros
junto à Companhia, nos termos pactuados originalmente, gerando perdas financeiras;
(c) Risco de Liquidez: possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em
tempo razoável e sem perda significativa de valor ou da possibilidade de falta de recursos para honrar
os compromissos assumidos em função do descasamento entre os ativos e passivos;
(d) Risco Estratégico: riscos associados à estratégia da Companhia na busca de criação, proteção e
crescimento de valor. São causados por eventos de mudanças no ambiente externo, tais como político,
econômico e social, mercado, competidores, fusões e aquisições, disponibilidade, inovações,
tecnologias e portfólio de produtos e/ou serviços, e também pela qualidade na gestão de eventos
internos relativos às suas finanças e operações;
(e) Risco Operacional: decorre da inadequação ou falha na gestão de processos internos e pessoas que
possam dificultar ou impedir o alcance dos objetivos da Companhia. Estes riscos estão associados tanto
à operação do negócio (como marketing e área comercial); quanto à gestão de áreas de suporte ao
negócio (como contabilidade, controladoria, controles internos, suprimentos, tecnologia da
informação, etc);
(f) Risco Cibernético: possibilidade de determinada ameaça explorar vulnerabilidades de um ativo ou um
conjunto de ativos, impactando na confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações;
(g) Risco Tecnológico: significa o risco de uma inoperância ou falha de sistemas, processos, equipamentos
de tecnologia que processam e controlam todas as operações da Companhia;
(h) Risco Regulatório/Legal: possibilidade de que leis ou regulamentos, inclusive suas modificações ou
não observância total ou parcial, possam trazer impactos estratégicos, de imagem e/ou financeiros para
a Companhia e suas subsidiárias, e/ou afetar significativamente a habilidade da Companhia e suas
subsidiárias em administrar eficientemente os seus negócios;
(i) Risco Político: risco oriundo de uma mudança no ambiente político na República Federativa do Brasil,
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no Estado de São Paulo ou na localidade em que a Companhia e suas subsidiárias mantenham ou
venham a manter operações; e
(j) Risco Socioambiental: risco de perdas em consequência de efeitos negativos no meio ambiente e na
sociedade decorrentes de impacto ambiental, impactos em povos e comunidades nativas e proteção da
saúde humana, de propriedades culturais e da biodiversidade.
Nós classificamos os riscos a que estamos sujeitos em 3 (três) grandes tipos, quais sejam:
(a) Risco inerente: é risco existente para a Companhia sem considerar nenhuma ação da administração
para diminuí-lo, ou seja, não considera controles internos ou quaisquer medidas que a administração
possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos.
(b) Risco residual: é o risco que permanece após a resposta da administração ou implementação de
controles internos.
(c) Risco residual-alvo: é o apetite a risco da Companhia, ou seja, a quantidade de riscos que a Companhia
está disposta a aceitar. O risco residual alvo deverá ser definido pelo Diretor Financeiro e orientará a
estrutura organizacional e de controles internos da Companhia.

(ii)

instrumentos utilizados para proteção

A nossa Companhia possui os seguintes instrumentos para mitigação de seus principais riscos:
(a) Risco de Conformidade: monitoramento contínuo pelo Departamento Jurídico e por prestador de
serviço terceirizado de novas leis e regulamentos aos quais a Companhia está ou possa vir a estar
sujeita. Quando da identificação de fatos relevantes que podem influenciar as operações da Companhia,
o Departamento Jurídico compartilha tais fatos em reunião da diretoria para definição de plano de ação,
se necessário.
(b) Risco de Crédito: o gerenciamento é realizado por meio de análises periódicas do nível de
inadimplência dos clientes, bem como adoção de formas eficazes de cobrança. A Companhia assume
o risco de crédito dos clientes seguindo critérios definidos com base em modelos estatísticos,
combinados com informações internas própria do nosso negócio, assim como informações internas,
cadastrais ou comportamentais dos consumidores, sendo esses modelos periodicamente revisados com
base nos índices de perdas históricas das safras da carteira;
(c) Risco de Liquidez: o gerenciamento é realizado por meio do monitoramento contínuo dos fluxos de
caixa previstos e reais e pela manutenção de relacionamento próximo com instituições financeiras,
com frequente divulgação de informações para suportar decisões de crédito, quando da necessidade de
recursos externos. Além disso, a Companhia não efetua aplicações financeiras de caráter especulativo
e com alto risco financeiro, e possui como prática em relação a títulos de dívida (aplicações financeiras)
o investimento em títulos que possuem rating atribuído pelas principais agências de risco de crédito
de, no mínimo, AAA;
(d) Risco Estratégico: todo final de exercício, a Companhia reúne todos os seus executivos e profissionais
chave para definição do planejamento estratégico do ano seguinte, assim como seu orçamento previsto.
Para suporte à execução da estratégia, a Companhia possui programa de participação nos resultados
com a remuneração atrelada ao desempenho no cumprimento de metas (departamentais e individuais)
diretamente atreladas à execução de sua estratégia. Há reuniões mensais de avaliação de resultados
onde são discutidos indicadores de desempenho relacionados às metas e definidos planos de ação para
correção do curso das operações em rumo ao cumprimento das metas;
(e) Risco Operacional: a Companhia possui auditoria interna que, no decorrer do exercício, efetua testes
nos controles internos para assegurar sua eficiência e eficácia. Dentre as funções das auditorias está
julgar se a forma como os controles internos foram desenhados é suficiente para mitigação dos riscos
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operacionais até um nível aceitável pela Companhia. Quando identificadas fragilidades nos controles
internos, os auditores recomendam melhorias que são validadas pelo comitê de auditoria e
implementadas pelos gestores dos processos. A equipe de auditoria interna acompanha o andamento
dos planos de ação para correção das falhas nos controles até a sua conclusão, e se reporta ao Diretor
Financeiro. Além disso, há acompanhamento mensal de indicadores de desempenho dos processos
organizacionais nas reuniões mensais de resultado. Para indicadores com desempenho insatisfatório,
são criados planos de ação para correção das situações identificadas;
(f) Risco Cibernético e Tecnológico: para reforço da segurança de sua infraestrutura de tecnologia e
sistemas de informação, a Companhia conta com um prestador de serviços terceirizado cuja função é
a de efetuar a revisão dos controles internos relacionados a TI com o objetivo de aumento da segurança
dos sistemas de informação por meio de aprimoramento dos controles internos;
(g) Risco Regulatório/Legal: monitoramento contínuo pelo Departamento Jurídico e/ou por prestador de
serviço terceirizado do cumprimento de leis e regulamentos aos quais a Companhia está sujeita e de
eventuais situações, fatos, notícias que possam afetar as operações ou a imagem da Companhia.
Quando da identificação de fatos relevantes que podem influenciar as operações ou a imagem da
Companhia, o Departamento Jurídico compartilha tais fatos em reunião da diretoria para definição de
plano de ação, se necessário;
(h) Risco Político: monitoramento contínuo pelo Departamento Jurídico e/ou por prestador de serviço
terceirizado de tramitação de projetos envolvendo criação ou modificação de leis ou normativos e
regulamentos emitidos por entidades governamentais. Caso sejam identificadas eventuais mudanças
no ambiente político que possam impactar a Companhia ou suas operações, o Departamento Jurídico
compartilha tais fatos em reunião da diretoria para definição de plano de ação, se necessário; e
(i) Risco Socioambiental: monitoramento contínuo pelo Departamento Jurídico e/ou por prestador de
serviço terceirizado dos efeitos potenciais ou efetivos gerados pelas atividades da Companhia, em
especial novos empreendimentos mobiliários, no meio ambiente e na sociedade. Caso seja identificada
a existência de impacto negativo (potencial ou real), o Departamento Jurídico compartilha tais fatos
em reunião da diretoria para definição de plano de ação, se necessário.

(iii)

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

São responsáveis pela execução e acompanhamento da Política de Gestão de Riscos, o conselho de
administração, a diretoria, a gerência de riscos e compliance e a auditoria interna.
Conselho de Administração
Competirá ao conselho de administração:
(a) estabelecer os limites de tolerância aos riscos que a Companhia deverá observar no exercício de suas
atividades;
(b) monitorar e reavaliar periodicamente os riscos estratégicos e de imagem;
(c) quando solicitado pela diretoria ou pelo comitê de auditoria, avaliar a situação da Companhia em
relação aos riscos categorizados na Política de Gestão de Riscos; e
(d) reavaliar, junto ao comitê de auditoria, a adequação da estratégia de gerenciamento de riscos da
Companhia
Diretoria
Competirá à diretoria:
(a) formular os objetivos estratégicos para implementação dos negócios aprovados pelo conselho de
administração, dentro dos limites de tolerância aos riscos aprovados pelo mesmo;
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(b) identificar e categorizar os riscos mencionados na Política de Gestão de Riscos, adotando medidas para
o seu combate;
(c) monitorar os riscos aos quais a Companhia está exposta;
(d) executar ações de resposta aos riscos até que o risco volte a se adequar aos níveis de tolerância
estabelecidos pelo conselho de administração da Companhia;
(e) manter a adequada comunicação externa dos mecanismos de gerenciamento de riscos adotados pela
Companhia;
(f) consolidar o resultado do mapeamento dos riscos, avaliando sua eficácia;
(g) elaborar, em conjunto com a auditoria interna, relatórios periódicos ao comitê de auditoria sobre os
resultados dos mapeamentos; e
(h) sempre que solicitado, apresentar ao conselho de administração e ao comitê de auditoria o mapa de
riscos da Companhia e realizar o acompanhamento da implementação das respostas ao risco apontado.
Gerência de Riscos e Compliance
Compete à Gerência de Riscos e Compliance:
(a) periodicamente, avaliar, monitorar e reavaliar os riscos aos quais a Companhia está exposta;
(b) acompanhar a implementação das ações de resposta sugeridas pelo Comitê de Auditoria, pelo conselho
de administração ou pela diretoria;
(c) periodicamente, revisar a estratégia de gerenciamento de riscos da Companhia, elaborando parecer ao
conselho de administração da Companhia;
(d) periodicamente, avaliar os trabalhos feitos pelo auditor independente, emitindo parecer sobre seu
trabalho.
Auditoria Interna
Compete à auditoria interna realizar a avaliação e supervisão da aderência e eficácia do processo de
gerenciamento de riscos na Companhia. A auditoria interna atua de forma independente e objetiva, reportandose periodicamente ao comitê de auditoria e, no mínimo, semestralmente ao conselho de administração, ou
quando julgar necessário. As atribuições da área de auditoria interna e a suficiência da sua estrutura e orçamento
ao desempenho de suas funções são aprovadas anualmente pelo conselho de administração da Companhia.

(c)

adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada.

A Companhia entende que, com a implementação da estrutura organizacional descrita em sua Política de Gestão
de Riscos, estão atendidas as necessidades referentes ao controle, monitoramento e gestão de riscos da
Companhia, de forma que estes se mantenham dentro do nível de tolerância a riscos estabelecidos pela
administração da Companhia.
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5.2 – Políticas de gerenciamento dos riscos de mercado

a.

se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação

A Companhia possui a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo conselho de administração em reunião
realizada em 20 de abril de 2020.
b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:

i. riscos de mercado para os quais se busca proteção
O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro
flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam os seguintes tipos de
risco: risco de taxa de juros e risco cambial.
Para o risco de crédito, determinamos o risco de um título de dívida pela análise do histórico de pagamentos,
condições financeiras e macroeconômicas atuais da contraparte quando aplicáveis, avaliando assim cada
título individualmente. Além disso, a Companhia exerce cobrança ativa sobre eventos esporádicos. Em 31
de dezembro de 2019 a Companhia possui a provisão de perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa no montante de R$250 mil. A Companhia considera que o risco de crédito é baixo.
Com relação ao risco de liquidez, nossa Administração acompanha continuamente as necessidades de
liquidez da Companhia para assegurar que se tenha caixa suficiente para atender as necessidades
operacionais. Devido à dinâmica dos negócios da Companhia e suas controladas, o objetivo da Tesouraria
é manter o saldo entre a continuidade dos recursos e a flexibilidade através de Capital de Giro. Ainda, nossa
Tesouraria monitora o nível de liquidez consolidado, considerando o fluxo de caixa esperado em
contrapartida às linhas de créditos não utilizadas.
Por fim, para o risco cambial, a Companhia mantém contrato de swap a fim de converter dívidas contraídas
em CDI.
Para mais informações sobre os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção, ver item 4.2
deste Formulário de Referência.

ii. estratégias de proteção patrimonial (hedge)
Para a proteção do risco cambial de empréstimos e financiamentos denominados em moeda estrangeira pela
Companhia, contratamos instrumentos financeiros derivativos, os quais classificamos como derivativos do
tipo "swap". A Companhia não aplica a contabilidade de hedge "Hedge Accounting".
Nossa administração avalia a necessidade de contratação de operações de derivativos do tipo "swap",
quando existe risco de exposição à moeda estrangeira. As operações de swap financeiro consistem na
conversão da dívida em Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

iii. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
A Companhia celebra instrumentos financeiros derivativos do tipo "swap". Nossas operações de derivativos
neste mercado visam exclusivamente, nos proteger contra a variação cambial de moedas (hedge) e não
possuem propósito especulativo.

iv. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

O gerenciamento dos riscos de mercado é feito por meio da produção, pelo departamento financeiro, de
relatórios trimestrais a respeito de oscilações de taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos
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preços de empreendimentos imobiliários que possam impactar o valor dos ativos da nossa Companhia. Tais
relatórios são produzidos com base em informações do Banco Central do Brasil, instituições financeiras,
veículos de mídia de grande circulação, agências de rating e outros. A Companhia contrata consultorias
econômicas para avaliação de cenários que possam impactar o bom andamento de suas operações.
Uma vez identificado o risco, a Companhia avalia sua probabilidade e impacto de acordo com as
particularidades de cada risco, podendo tal avaliação ser feita de acordo com os seguintes métodos:
(a) Qualitativo: utilizado quando há poucas informações disponíveis para quantificação ou caso a obtenção
de informações não justifique o custo benefício que dela se espera; e
(b) Quantitativo: utilizado para complementar as técnicas qualitativas, uma vez que emprestam maior
precisão. As técnicas quantitativas dependem primordialmente da qualidade dos dados e das premissas
adotadas e são mais relevantes para exposições que apresentem um histórico conhecido, uma
frequência de sua variabilidade e permitam uma previsão confiável. Dentre as técnicas quantitativas
estão: análise dos valores em riscos, fluxo de caixa, análises de cenários, perda máxima esperada entre
outros.
Ademais, para as operações de swap (hedge), a Companhia contrata instrumentos para 100% da dívida em
Reais. A título de esclarecimento a Companhia informa a existência de duas operações denominadas 4131,
que são em moeda estrangeira, mas a dívida é em moeda corrente nacional, pois, paralelamente é feito o
swap cambial e toda a dívida está moeda nacional, não havendo, nesta hipótese, a exposição cambial.
A Companhia não possui limites definidos de exposição aos riscos a que está sujeita. A administração de
riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e
segurança. O controle consiste no acompanhamento ativo das taxas contratadas pela Companhia em
confrontação com as taxas vigentes no mercado.
v. se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos
Não aplicável, uma vez que não utilizamos instrumentos financeiros com objetivo diverso de proteção
patrimonial (hedge).

vi.

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia entende que o processo de gerenciamento de riscos deve permear todos os níveis da organização,
permitindo avaliar tempestivamente se a condução do negócio está alinhada às diretrizes definidas pela
administração. Sob esses aspectos, as responsabilidades dividem-se dentre as instâncias organizacionais abaixo:
(i)

Conselho de administração:
(a) estabelece os limites de tolerância aos riscos que a Companhia deve observar no exercício de
suas atividades;
(b) monitora e reavalia periodicamente os riscos estratégicos e de imagem;
(c) quando solicitado pela diretoria ou pelo comitê de auditoria, avalia a situação da Companhia
em relação aos riscos categorizados no item 4.2 acima;
(d) avalia e aprova anualmente o orçamento da auditoria interna de forma que seja suficiente ao
desempenho de suas funções; e
(e) reavalia, junto ao comitê de auditoria, a adequação da estratégia de gerenciamento de riscos
da Companhia.

(ii)

Diretoria:
(a) formula os objetivos estratégicos para implementação dos negócios aprovados pelo conselho
de administração, dentro dos limites de tolerância aos riscos aprovados pelo mesmo;
(b) identifica e categoriza os riscos mencionados no item 4.2 acima, adotando medidas para o seu
combate;

606

PÁGINA: 94 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

(c) monitora os riscos aos quais a Companhia está exposta;
(d) executa ações de resposta aos riscos até que o risco volte a se adequar aos níveis de tolerância
estabelecidos pelo conselho de administração da Companhia;
(e) mantém a adequada comunicação externa dos mecanismos de gerenciamento de riscos
adotados pela Companhia;
(f) consolida o resultado do mapeamento dos riscos, avaliando sua eficácia;
(g) elabora, em conjunto com a auditoria interna, relatórios periódicos ao comitê de auditoria
sobre os resultados dos mapeamentos; e
(h) sempre que solicitado, apresenta ao conselho de administração e ao comitê de auditoria o
mapa de riscos da Companhia e realiza o acompanhamento da implementação das respostas ao
risco apontado.
(iii)

Gerência de Riscos e Compliance:
(a) periodicamente, avalia, monitora e reavalia os riscos aos quais a Companhia está exposta;
(b) acompanha a implementação das ações de resposta sugeridas pelo comitê de auditoria, pelo
conselho de administração ou pela diretoria;
(c) periodicamente, revisa a estratégia de gerenciamento de riscos da Companhia, elaborando
parecer ao conselho de administração da Companhia;
(d) periodicamente, avalia os trabalhos feitos pelo auditor independente, emitindo parecer sobre
seu trabalho.

(iv)

Empregados e funcionários da Companhia:
(a) executam as iniciativas da diretoria para implementação dos objetivos estratégicos;
(b) executam as atividades de controle;
(c) apoiam a diretoria na gestão de riscos, auxiliando na identificação, mapeamento e opinando
em eventuais ações de resposta; e
(d) executam as ações de respostas aos riscos mapeados dentro dos prazos estabelecidos.

A auditoria interna realiza a avaliação e supervisão da aderência e eficácia do processo de gerenciamento de
riscos na Companhia. A auditoria interna atua de forma independente e objetiva, reportando-se periodicamente
ao comitê de auditoria e, no mínimo, semestralmente ao conselho de administração, ou quando julga necessário.
O comitê de auditoria, na ocorrência de quaisquer falhas identificadas na execução de controles internos,
elaborará e aplicará planos de ação envidando os melhores esforços para implementar referidos planos de ação
no menor prazo possível, visando evitar recorrências.

c.

a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada

Consideramos que nossa estrutura operacional bem como nossos controles internos são adequados para
verificar a efetividade da Política de Gestão de Riscos.
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±3UiWLFDVGHFRQWUROHDGRWDGDVSDUDDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLV

D

3ULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV LQGLFDQGR
HYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

3DUDDYDOLDUDHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGHGLYXOJDo}HVGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVD&RPSDQKLDSRVVXL
XPD iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD TXH UHDOL]D XPD DYDOLDomR H FRQWUROH LQWHUQR GH GLYXOJDomR GDV LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPREDVHQRVSULQFtSLRVFRQWiEHLVJHUDOPHQWHDFHLWRV$iUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDpVXSHUYLVLRQDGD
SHORFRPLWrGHDXGLWRULDFXMDFULDomRIRLDSURYDGDSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPGH
IHYHUHLURGH
2VFRQWUROHVLQWHUQRVGHGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSRVVXHPOLPLWDo}HVLQHUHQWHVSRGHQGRQmR
SUHYHQLURXGHWHFWDUFHUWRVHUURV$OpPGLVVRDVSURMHo}HVGHDYDOLDomRGHHIHWLYLGDGHSDUDSHUtRGRVIXWXURV
HVWmRVXMHLWDVDRULVFRGHTXHRVFRQWUROHVLQWHUQRVSRVVDPWRUQDUVHLQDGHTXDGRVGHDFRUGRFRPPXGDQoDVGH
FRQGLo}HVRXSRUDOWHUDo}HVQRFXPSULPHQWRGHSROtWLFDVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV2&RPLWrGH$XGLWRULDp
UHVSRQViYHO PRQLWRUDU D TXDOLGDGH H D LQWHJULGDGH GRV PHFDQLVPRV GH FRQWUROH LQWHUQR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHGDVLQIRUPDo}HVHPHGLo}HVGLYXOJDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHHPGDGRVFRQWiEHLVDMXVWDGRV
H HP GDGRV QmR FRQWiEHLV TXH DFUHVFHQWHP HOHPHQWRV QmR SUHYLVWRV QD HVWUXWXUD GRV UHODWyULRV XVXDLV GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$LQGDGXUDQWHRH[HUFtFLRTXDLVTXHUIDOKDVLGHQWLILFDGDVQDH[HFXomRGHFRQWUROHV
VmR FRUULJLGDV SRU PHLR GD DSOLFDomR GH SODQRV GH DomR SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD HQYLGDQGR RV PHOKRUHV
HVIRUoRVSDUDLPSOHPHQWDUUHIHULGRVSODQRVGHDomRQRPHQRUSUD]RSRVVtYHOYLVDQGRHYLWDUUHFRUUrQFLDV
$WXDOPHQWHFRPEDVHQRVUHODWyULRVHDSRQWDPHQWRVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDEHPFRPRGDDXGLWRULD
H[WHUQDLQGHSHQGHQWHQmRpGHFRQKHFLPHQWRGDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDTXDLVTXHUGHILFLrQFLDVQRVFRQWUROHV
LQWHUQRV TXH D  GLUHWRULD  GD  &RPSDQKLD  FRQVLGHUH  FRPR  JUDX GH ULVFR  UHOHYDQWH D  SRQWR  GH DIHWDU  D
SUHSDUDomRHDTXDOLGDGHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPWRGRVRVVHXVDVSHFWRVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVSURFHGLPHQWRVHFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVHVWmRDGHTXDGRVHVXILFLHQWHVSDUD
DVVHJXUDUDTXDOLGDGHSUHFLVmRHFRQILDELOLGDGHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD3RUHVVDUD]mR
DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVHVXD
VLWXDomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDQDVUHVSHFWLYDVGDWDV

E(VWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV
$OpPGRGHSDUWDPHQWRGHFRQWDELOLGDGHTXHpRGHSDUWDPHQWRUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSDUWLFLSDPGHVWHSURFHVVRR&RPLWrGH$XGLWRULDDFRQWURODGRULDDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHD
GLUHWRULDGD&RPSDQKLDTXHWrPDUHVSRQVDELOLGDGHGHUHYLVmRILQDO

F

)RUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
LQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

2&RPLWrGH$XGLWRULDVXSHUYLVLRQDDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGHGRVUHODWyULRVILQDQFHLURVDDGHUrQFLDjVQRUPDV
OHJDLVHVWDWXWiULDVHUHJXODWyULDVDDGHTXDomRGRVSURFHVVRVUHODWLYRVjJHVWmRGHULVFRVHDVDWLYLGDGHVGRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
$JHUrQFLDGHULVFRVHcomplianceGHYHUiSHULRGLFDPHQWHDYDOLDURVWUDEDOKRVIHLWRVSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWH
HPLWLQGRSDUHFHUVREUHVHXWUDEDOKR
$ iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD TXH VH UHSRUWD DR &RPLWr GH $XGLWRULD DWXD GH IRUPD LQGHSHQGHQWH H REMHWLYD
H[HFXWDUSURFHGLPHQWRVGHYHULILFDomRGDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQIRUPHRSODQRDQXDOGHDXGLWRULD
RTXDOpUHYLVDGRHYDOLGDGRSHOD3UHVLGrQFLDH'LUHWRULD([HFXWLYDGD&RPSDQKLDWHQGRRVHXFXPSULPHQWR
VXSHUYLVLRQDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD
$iUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVUHYLVDSHULRGLFDPHQWHRVSURFHVVRVGD&RPSDQKLDDYDOLDRVULVFRVLQHUHQWHVDHVWHV
SURFHVVRVHPDQWpPXPDPDWUL]GHULVFRVHFRQWUROHVFRPDVGHYLGDVYDOLGDo}HVSRUSDUWHVGDVJHVW}HVGDViUHDV
GHQHJyFLRHGDDGPLQLVWUDomRDTXDOpVXEPHWLGDDQXDOPHQWHSDUDDYDOLDomRGHSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULD
LQWHUQDHH[WHUQD
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$ &RPSDQKLD FRQWUDWD DLQGD XPD ILUPD GH DXGLWRULD SDUD HIHWXDU RV WHVWHV GH FRQWUROHV VRE VXSHUYLVmR GD
DGPLQLVWUDomRGHIRUPDDVXSRUWDUVXDFRQFOXVmRVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRV

G

'HILFLrQFLDVHUHFRPHQGDo}HVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVDSRQWDGDVSHOR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH

2UHODWyULRHPLWLGRSHORV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVUHODWLYRDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
DSRQWRXDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDLQGLFDGDDEDL[R
L

)UDJLOLGDGHGRVLVWHPDGHLQIRUPDomRSDUDILQVFRQWiEHLV

Situação observada pelos auditores:
(P GHFRUUrQFLD GD DXVrQFLD GH FRQWUROHV JHUDLV EiVLFRV QR DPELHQWH GH VLVWHPDV GH LQIRUPDomR QmR QRV
DSURIXQGDPRV QD DYDOLDomR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV QR QtYHO GH RSHUDomR RX PHQRU QtYHO 8PD DYDOLDomR
GHWDOKDGDGDHVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGRDPELHQWHGHLQIRUPDo}HVSRGHULDFODUDPHQWHGHWHUPLQDUSDUDD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDWRGDVDVIUDJLOLGDGHVH[LVWHQWHVHPVHXVLVWHPD(53HGHPDLVVLVWHPDVDX[LOLDUHV
HFRPLVVRSHUPLWLUDo}HVFRUUHWLYDVHWHPSHVWLYDV
$WtWXORGHH[HPSORGHVWDFDPRVDVHJXLQWHIUDJLOLGDGHGRVLVWHPDGHLQIRUPDo}HVTXHFRPSURPHWHRSURFHVVR
GHIHFKDPHQWRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHRWRUQDYXOQHUiYHODHUURVRPLVV}HVHPRURVLGDGH
3DUDDOJXPDVJDUDJHQVQmRH[LVWHRIHFKDPHQWRDXWRPiWLFRGDUHFHLWDQRVLVWHPD5HWDJXDUGD2UHODWyULRGH
FDL[D UHFHELGR GDV JDUDJHQV p FRQWDELOL]DGR PDQXDOPHQWH FRQIRUPH EROHWLP HQYLDGR GR UHVSRQViYHO GR
HVWDFLRQDPHQWR SDUD D HTXLSH GH SUHVWDomR GH FRQWDV GHL[DQGR PDUJHP D HUURV H RFDVLRQDQGR FRQVXPR
H[FHVVLYRGHWHPSR$LQGDTXHFRQIRUPHLQIRUPDGRSHOD$GPLQLVWUDomRGDVJDUDJHQVTXHUHSUHVHQWDP
GR IDWXUDPHQWR QmR WHQKDP VHXV FRQWUROHV VLVWHPDWL]DGRV FRP PLWLJDomR GH ULVFR SRU PHLR GH FRQWUROHV
PDQXDLVHQWHQGHPRVVHUFUXFLDODVLVWHPDWL]DomRGRSURFHVVRGHUHFHLWDFRPRXPWRGRXPDGDVSULQFLSDLV
FRQWDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDILPGHHYLWDUTXDOTXHUGLVWRUomRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
2EVHUYDPRVWDPEpPDIUDJLOLGDGHVQRVFRQWUROHVSDUDJHVWmRGHDFHVVRVQDVJDUDJHQVRQGHRVLVWHPDpR3'9
HPTXHpSRVVtYHOH[LVWLUSHUILVLQGHYLGRVLQFRUUHWRVRXQmRDXWRUL]DGRV
Recomendação:
)RLVXJHULGRTXHD&RPSDQKLDHIHWXH D DYDOLDomRGRVFRQWUROHVJHUDLVGRDPELHQWHGHLQIRUPDomRYLVDQGR
DVVLVWLODQDLGHQWLILFDomRHLPSOHPHQWDomRGHFRQWUROHVSDUDDVVHJXUDUXPDDSURSULDGDJHVWmRGDVPXGDQoDV
QRVVLVWHPDVDSOLFDWLYRVHGRDFHVVRjVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVVHVVLVWHPDV E DYDOLDomRHLPSOHPHQWDomRGH
WRGDV DV LQWHUIDFHV QHFHVViULDV HQWUH DV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV H R VLVWHPD FRQWiELO YLVDQGR DVVHJXUDU D
PLJUDomR WHPSHVWLYD H DSURSULDGD GH GDGRV H F  DYDOLDomR GD SRVVLELOLGDGH GH LPSOHPHQWDomR GH VLVWHPD
LQWHJUDGRTXHDWHQGDjVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD
Impacto:
$ IDOWD GH XP VLVWHPD LQWHJUDGR SRGH DFDUUHWDU HP UHJLVWURV LQFRPSOHWRV LQIRUPDo}HV LPSUHFLVDV H
FRQVHTXHQWHPHQWHSHUGDVILQDQFHLUDVGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHFRQWUROHGRVUHJLVWURVQRVLVWHPD
1R WRFDQWH D JHVWmR GH DFHVVRV R LPSDFWR p QR FRPSURPHWLPHQWR GD FRQILGHQFLDOLGDGH H LQWHJULGDGH GDV
LQIRUPDo}HVXPDYH]TXHpSRVVtYHOH[LVWLUFRQWDVGHDFHVVROyJLFRFRPSHUILVLQGHYLGRVLQFRUUHWRVRXQmR
DXWRUL]DGRV
H&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV
2VPHPEURVGDQRVVDGLUHWRULDHVWDWXWiULDMXQWRDRVPHPEURVGRQRVVRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLVFXWLUDP
DVUHFRPHQGDo}HVSURSRVWDVSRUQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHHIHWXDUDPRVVHJXLQWHVFRPHQWiULRV
$&RPSDQKLDLQLFLRXRSURFHVVRGHDXWRPDWL]DomRGDVJDUDJHQVFRPRVLVWHPDUHWDJXDUGDSDUDRIHFKDPHQWR
GDVSUHVWDo}HVGHFRQWDVHPSULRUL]DQGRDVJDUDJHQVFRPPDLRUPDUJHP$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXL
DSHQDVGHVXDVJDUDJHQVVHQGRIHFKDGDVGLDULDPHQWHGHIRUPDPDQXDOSHODHTXLSHGHSUHVWDomRGHFRQWDV
TXH UHSUHVHQWD PHQRV GH  GR WRWDO GR IDWXUDPHQWR GD &RPSDQKLD 2 SURFHGLPHQWR GH IHFKDPHQWR GDV
SUHVWDo}HVGHFRQWDV³PDQXDOHRXDXWRPDWL]DGR´VmRUHDOL]DGRVGLDULDPHQWHSHODVJDUDJHQVHSHODHTXLSHGH
%DFN2IILFH SDUD  GDV JDUDJHQV DSyV R IHFKDPHQWR QR VLVWHPD UHWDJXDUGD p UHDOL]DGR D LQWHJUDomR
DXWRPiWLFDSDUDRVLVWHPDFRQWiELO3URWKHXV3RUWDQWRD&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUROHVPLWLJDWyULRVSDUDHVWDV
JDUDJHQV TXH SRVVXL IHFKDPHQWR GH SUHVWDomR GH FRQWDV PDQXDLV H HQWHQGH TXH FRP LVVR RV ULVFRV HVWmR
PLWLJDGRV
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$&RPSDQKLDLQLFLRXRSURFHVVRGHDXWRPDWL]DomRGDVJDUDJHQVFRPRVLVWHPDUHWDJXDUGDSDUDRIHFKDPHQWR
GDVSUHVWDo}HVGHFRQWDVHPSULRUL]DQGRDVJDUDJHQVFRPPDLRUPDUJHP$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXL
DSHQDVGHVXDVJDUDJHQVVHQGRIHFKDGDVGLDULDPHQWHGHIRUPDPDQXDOSHODHTXLSHGHSUHVWDomRGHFRQWDV
TXH UHSUHVHQWD PHQRV GH  GR WRWDO GR IDWXUDPHQWR GD &RPSDQKLD 2 SURFHGLPHQWR GH IHFKDPHQWR GDV
SUHVWDo}HVGHFRQWDV³PDQXDOHRXDXWRPDWL]DGR´VmRUHDOL]DGRVGLDULDPHQWHSHODVJDUDJHQVHSHODHTXLSHGH
BackOffice SDUD  GDV JDUDJHQV DSyV R IHFKDPHQWR QR VLVWHPD UHWDJXDUGD p UHDOL]DGR D LQWHJUDomR
DXWRPiWLFDSDUDRVLVWHPDFRQWiELO3URWKHXV3RUWDQWRD&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUROHVPLWLJDWyULRVSDUDHVWDV
JDUDJHQV TXH SRVVXL IHFKDPHQWR GH SUHVWDomR GH FRQWDV PDQXDLV H HQWHQGH TXH FRP LVWR RV ULVFRV HVWmR
PLWLJDGRVHDVVLPQmRFRQFRUGDQGRFRPHVWHSRQWRGHUHFRPHQGDomREHPFRPRDDYDOLDomRGRULVFRUHDOL]DGR
SHORVDXGLWRUHV
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5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pela Companhia
para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, informar

a.

regras, políticas, procedimentos ou práticas adotadas pela Companhia, voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo

i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e
riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Possuímos mecanismos e procedimentos internos de compliance voltados à prevenção, detecção e remediação
de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, tais como o Código de Conduta e Ética e a
Política de Transação com Partes Relacionadas. Temos previsão de revisar anualmente esse compêndio de
forma a manter sua aderência às melhores práticas de mercado aplicando estas melhorias, quando necessárias
de imediato.
Anualmente, a Gerência de Riscos e Compliance deverá promover treinamento obrigatório a todos os
integrantes da Companhia, incluindo seus administradores, sobre: (i) legislação societária e de mercado de
capitais; (ii) divulgação de informações; (iii) controle interno; (iv) o Código de Conduta e Ética; (v) Lei Federal
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; e (vi) demais temas relacionados às atividades da Companhia.
Ainda na esfera de prevenção, realizamos anualmente ações de comunicação de reforço e divulgação voltado
para o público interno sobre o programa de compliance e também sobre o canal de denúncias, a "Linha Ética
Estapar", utilizando-se de meios como e-mail, banners na intranet, materiais impressos distribuídos nos
escritórios e nas garagens.

ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação
foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes

As seguintes áreas da Companhia são envolvidas diretamente na supervisão, monitoramento e funcionamento
e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade:
(a)

Compete exclusivamente ao Conselho de Administração da Companhia aprovar quaisquer
alterações ao Código de Conduta e Ética e à Política de Transação com Partes Relacionadas.

(b)

O Comitê de Auditoria é responsável por monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos
de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela
Companhia com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem
elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras. O
Comitê de Auditoria foi formalmente criado pela Conselho de Administração da Companhia, em
reunião realizada em 11 de fevereiro de 2020, e é órgão com autonomia e independência, que se
reporta diretamente ao Conselho de Administração.

(c)

A Gerência de Riscos e Compliance é a responsável pelo desenvolvimento estratégico e aplicação
do Programa de Integridade da Estapar e do Código de Conduta e Ética, com suporte da Diretoria
Executiva. Cabe a ela, ainda, a consolidação das ações em gestão da ética que sejam realizadas na
Companhia, com o intuito de garantir que as diretrizes de atuação ética, com integridade e em
conformidade legal, sejam permeadas pela Companhia, em todos os níveis hierárquicos. A
Gerência de Riscos e Compliance se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria.

(d)

As Diretorias devem suportar na implantação e na execução do Programa de Integridade, bem
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como auxiliar no monitoramento, contribuindo com sugestões que mitiguem riscos ao compliance.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando
භ

se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
serviço, agentes intermediários e associados

භ

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema

භ

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

භ

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de
conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Código de Conduta e Ética foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 20 de abril de 2020, nos termos do artigo 14, inciso (xxi) do estatuto social da Companhia.
O Código de Conduta e Ética se aplica a todos os administradores, empregados e funcionários da Companhia.
Anualmente, a Gerência de Riscos e Compliance deverá promover treinamento obrigatório a todos os
integrantes da Companhia, incluindo seus administradores, sobre: (i) legislação societária e de mercado de
capitais; (ii) divulgação de informações; (iii) controle interno; (iv) o presente Código de Conduta e Ética; (v)
Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; e (vi) demais temas relacionados às atividades da Companhia.
Caso algum colaborador ou fornecedor cause obstrução em relação à apuração de irregularidades e a auditorias
ou participe de atividades que prejudiquem ou que possam, ainda que potencialmente, prejudicar a reputação
da Companhia perante seus clientes/usuários, fornecedores ou comunidade poderão sofrer as seguintes
punições:
(a)

advertência verbal;

(b)

advertência por escrito;

(c)

suspensão;

(d)

demissão sem justa causa;

(e)

demissão com justa causa;

(f)

ação judicial.

As sanções devem ser justas, razoáveis e proporcionais à falta cometida. É de responsabilidade de todos a
comunicação de desvios e irregularidades ocorridas na Companhia. Para isto, devem utilizar a Linha Ética ou
contatar o próprio gerente ou responsável pela área.

O Código de Conduta e Ética está divulgado da webpage da Companhia, no seguinte endereço:
https://canalconfidencial.com.br/estapar/files/Codigo_de_Etica_PT.pdf

b.

canal de denúncia da Companhia, indicando, em caso positivo
x

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;

x

se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados;

x

se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé;
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x

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Como principal ferramenta de detecção, investigação e remediação de fraudes e ilícitos, a Companhia possui
um canal de comunicação denominado "Linha Ética Estapar", amplamente comunicado para todos os
stakeholders da Companhia, onde qualquer pessoa, incluindo pessoas externas à Companhia, de forma
identificada ou anônima, realizar um relato sobre qualquer tipo de desvio que envolva descumprimento dos
direcionamentos estabelecidos no código de ética e na política anticorrupção da Companhia.
A "Linha Ética Estapar" é um serviço contratado da consultoria ICTS Outsourcing e conta com todos os
requisitos de uma ferramenta deste tipo, como por exemplo: (i) recebimento dos relatos 24 horas por dia;
(ii) manutenção de um website e linha 0800 para recepção e tratativa dos relatos; e (iii) total isenção sobre os
assuntos captados nos relatos e em relação às pessoas mencionadas.
A "Linha Ética Estapar" é divulgada no treinamento anual acerca do Código de Conduta e Ética e da política
anticorrupção, descrito no item “a” acima, através da Intranet e também no website da Companhia, em local de
fácil acesso e identificação. O serviço pode ser acessado através do telefone 0800 792 1008 ou pelo website
www.linhaeticaestapar.com.br, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Todas as denúncias serão devidamente apuradas, sendo assegurada a proteção ao denunciante de boa-fé e a
garantia de confidencialidade. As denúncias recebidas por meio do telefone ou e-mail divulgado na página da
internet da Companhia deverão ser encaminhadas por escrito para qualquer um dos membros do comitê de
auditoria. Em caso de denúncias de irregularidades serão instaurados procedimentos específicos de investigação
interna.
A investigação de cada denúncia ficará a cargo de um membro específico do comitê de auditoria, escolhido
entre os membros por meio de um sistema de rodízio. Caberá ao membro designado realizar o procedimento
interno para verificação dos fatos, o qual poderá incluir: (a) levantamento de documentos e formulários
necessários a investigação dos fatos; (b) auditorias nos equipamentos e e-mails corporativos; e (c) oitiva do
denunciante, do denunciado e de possíveis testemunhas. O membro designado deverá encaminhar relatório para
o coordenador do comitê de auditoria, o qual será submetido aos demais membros em reunião regular ou,
dependendo da gravidade do assunto, em encontro extraordinário.
As decisões de acatar ou não a denúncia, as conclusões e recomendações do comitê de auditoria serão
informadas periodicamente pelo coordenador do comitê de auditoria ao conselho de administração da
Companhia.

c.

procedimentos adotados pela Companhia em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas

Nos termos da Política de Gestão de Riscos, a Companhia considera como risco estratégico os riscos associados
à estratégia da Companhia na busca de criação, proteção e crescimento de valor. São causados por eventos de
mudanças no ambiente externo, tais como político, econômico e social, mercado, competidores, fusões e
aquisições, disponibilidade, inovações, tecnologias e portfólio de produtos e/ou serviços, e também pela
qualidade na gestão de eventos internos relativos às suas finanças e operações
Dessa forma, todo final de exercício, a Companhia reúne todos os seus executivos e profissionais chave para
definição do planejamento estratégico do ano seguinte, assim como seu orçamento previsto. Para suporte à
execução da estratégia, a Companhia possui programa de participação nos resultados com a remuneração
atrelada ao desempenho no cumprimento de metas (departamentais e individuais) diretamente atreladas à
execução de sua estratégia. Há reuniões mensais de avaliação de resultados onde são discutidos indicadores de
desempenho relacionados às metas e definidos planos de ação para correção do curso das operações em rumo
ao cumprimento das metas.
Além disso, a Companhia, por meio de seu Departamento Jurídico em conjunto com o seu Departamento de
Compliance e Riscos, adota procedimento de due diligence com foco na identificação e mitigação de riscos
reputacionais e de corrupção que possam, de alguma forma, impactar negativamente o negócio e/ou a imagem
da Companhia, durante processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias.
Sempre que a Diretoria Operacional sinaliza que um processo de aquisição está em estudo, o Departamento
Jurídico realiza uma análise em relação a sociedade em questão que visa cobrir todas as áreas da sociedade que
possam se refletir em risco e/ou benefício para a Companhia, bem como suas subsidiarias, afiliadas ou seus
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proprietários, acionistas, funcionários ou eventuais subcontratados, tais como: trabalhista, tributário,
previdenciário, civil, societário, dentre outras. No seu escopo, está incluída a verificação de eventuais
irregularidades e/ou ilícitos e existência de vulnerabilidades relacionadas à Lei 12.846/13 e regulamentações
correlatas, no caso de operações de fusão, aquisições e reestruturações societárias, inclusive joint ventures.
O mesmo processo de análise se aplica nos casos de reestruturação acionária ou entrada de novos sócios na
Companhia.
Para a execução destas diligências a equipe do Departamento Jurídico conta com suporte de serviços externos
de ferramentas e tecnologia digital de análises e agregadoras de informações públicas que buscam informações,
notícias em mídia e processos judiciais em tribunais de justiça, baseado em busca por um banco de palavraschave relacionados aos temas de fraude e corrupção entre outros.

d.

caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.
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5.5 - Alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está exposta
A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Esse assunto afeta a Companhia
diretamente, uma vez que lida com vários dados cadastrais e outras informações de nossos clientes. Devido à
complexidade e importância do tema, a Companhia contratou uma consultoria especializada, para auxiliar no
mapeamento e gap analysis relacionada à proteção de dados pessoais. A Companhia também tem o suporte de
um dos escritórios de advocacia pioneiros no tema, para cuidar das adequações contratuais e demais termos de
consentimento nos produtos da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia já havia finalizado o
mapeamento e iniciado a implementação dos mecanismos de proteção de dados pessoais exigidos pela Lei Geral
de Proteção de Dados.
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5.6 - Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

03/04/1989

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade civil limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve histórico
Os empresários Helio Cerqueira Júnior e Helio Francisco Cerqueira, sócios fundadores da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. ("Companhia"), começaram a atuar no ramo de
estacionamentos no início da década de 1980, em Curitiba, no Paraná, por meio da Estapar –
Estacionamentos do Paraná S/C Ltda.
Em 1981, expandiram sua atuação para a Cidade do Rio de Janeiro, constituindo a sociedade RioPark –
Estacionamentos e Garagens S/C Ltda. Em 1989, os Srs. Helio Cerqueira Júnior e Helio Francisco
Cerqueira constituíram a Allpark – Empreendimentos e Participações S/C Ltda., antiga denominação social
da nossa Companhia, para atuar, principalmente, na Cidade de São Paulo, e em outras regiões do País por
meio de filiais.
Em 1994, celebramos convênios com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais com a finalidade de
incentivar e incrementar a utilização dos estacionamentos, reforçar as condições de segurança e diminuir
o número de sinistros dos veículos segurados. No mesmo ano, automatizamos as nossas operações em
grande parte dos nossos estacionamentos, marco este que representa o espírito de inovação e pioneirismo
da Companhia em nosso setor de atuação.
Em 1997, nos tornamos a primeira empresa do setor a implantar um sistema de estacionamento rotativo
pago em vias e logradouros públicos, com utilização de parquímetros no País ("zona azul"). Posteriormente
e diante das mudanças tecnológicas, trouxemos o pagamento pela utilização do "zona azul" nas suas
operações on-street por meio de aplicativo nos dispositivos móveis. Nos anos subsequentes, ampliamos
nossa presença no sistema "zona azul", e, atualmente, temos operações em 23 cidades: Americana/SP,
Araraquara/SP, São Paulo/SP, Itajaí/SC, Itatiba/SP, Jacareí/SP, Pindamonhangaba/SP, Jaraguá do Sul/RS,
Juiz de Fora/MG, Limeira/SP, Mauá/SP, Mogi das Cruzes/SP, Piracicaba/SP, Rio Claro/SP, Santa Bárbara
D’Oeste/SP, Santo André/SP, São Carlos/SP, São João da Boa Vista/SP, Taubaté/SP, Vila Velha/ES, São
Bernardo do Campo/SP, Salvador/BA e Belo Horizonte/MG.
Em 2009, a denominação da Companhia foi alterada para a nossa razão social atual. No mesmo ano,
recebemos investimento das sociedades BTG Pactual Alpha Participações Ltda. e BTG Alpha Investments
LLC.
Em 2011, o fundo de private equity estrangeiro Franklin Templeton, por meio da sociedade TSEMF III
Brasil Participações Ltda. investiu na Companhia e, no ano seguinte, o fundo de private equity brasileiro
Bozano Investimentos (atual Crescera Investimentos) também investiu na Companhia por meio da
sociedade Newpark Participações S.A. Em razão de diversas reorganizações societárias dos nossos
investidores, em 2012, nossos principais acionistas eram: Partners Beta Participações S.A. (anteriormente
denominada BTG Pactual Beta Participações S.A.), TSEMF III (Brazil) S.a.r.L. e FIP Brasil de
Governança Corporativa (veículo da atual Crescera Investimentos).
A sucessão de investimentos resultou na expansão de nossas operações, possibilitando, em 2012, a
celebração do contrato de longo prazo para exploração do estacionamento do Aeroporto Internacional de
São Paulo (Aeroporto Governador André Franco Montoro), maior aeroporto do Brasil, assim como com
as aquisições das sociedades Minas Park Estacionamentos Ltda., localizado em Belo Horizonte/MG, e da
Estacionamento Multivagas Gaivota Ltda., localizado em Campinas/SP.
Em 2013, constituímos junto com a British Car Auctions do Brasil Leilões S.A., a sociedade BCA Gestão
de Pátios S.A., posteriormente denominada Loop Gestão de Pátios S.A., uma das maiores empresas de
remarketing de veículos do país. No mesmo ano, iniciamos nossas operações nos estacionamentos dos
Aeroportos Internacionais de Salvador (Aeroporto Dep. Luís Eduardo Magalhães), e de Vitória (Aeroporto
Eurico de Aguiar Salles).
No ano de 2014, a Partners Beta Participações S.A., Newpark II Participações S.A. e TSEMF IV Brasil
Participações Ltda. (outro veículo do fundo Franklin Templeton) aumentaram o capital social da
Companhia no montante de R$200 milhões. O novo aporte foi crucial para celebrarmos os contratos de
longo prazo com os Aeroportos de Brasília, Santos Dumont (Rio de Janeiro/RJ), Natal/RN, João Pessoa/PB
e Recife/PE, além da aquisição da Cellopark Estacionamentos Ltda. para ingressarmos na concessão de
operação de "zona azul" do município de Mauá/SP. De acordo com os documentos disponibilizados, o
contrato para a operação de zona azul no Município de Mauá/SP foi celebrado em 2011, de modo que não
se relacionaria com o aporte realizado em 2014 No mesmo ano, lançamos o aplicativo Vaga Inteligente,
plataforma com diversos serviços que geram maior facilidade e comodidade aos usuários dos
estacionamentos.
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Mantendo nossa estratégia de investimentos por meio de aquisições, em 2015, adquirimos a totalidade da
holding do Grupo Ow, a OW Estacionamentos e Participações Ltda., com sede na Cidade de Salvador/BA
e, na época, com 75 operações em cinco estados da região Nordeste. No final do mesmo ano, firmamos
contrato de longo prazo para exploração do estacionamento do aeroporto Salgado Filho (Porto Alegre/RS).
No ano de 2016, o Riverside Fundo de Investimento em Participações, veículo de investimento do fundo
de private equity estrangeiro Equity International, fundado pelo investidor Sam Zell, realizou um aporte
de R$500 milhões na Companhia e, no mesmo ano, firmamos contratos de longo prazo para exploração do
estacionamento do aeroporto de Viracopos (Campinas/SP). No ano seguinte, logramos a marca de R$1
bilhão de faturamento.
Em 2018, firmamos uma parceria estratégica com a Webmotors S.A. (sociedade controlada pelo Grupo
Santander), que adquiriu 51% da nossa investida Loop Gestão de Pátios S.A. No mesmo ano, vencemos a
concessão para operar o estacionamento do Aeroporto de Congonhas (São Paulo/SP), segundo maior
aeroporto do País em volume de passageiros, o que consolidou nossa presença em 15 aeroportos do País.
Em 2018, vencemos a concessão de "zona azul" do município de Americana/SP e, no ano seguinte, as
concessões de "zona azul" dos municípios de Taubaté/SP, São Bernardo do Campo/SP e São Paulo/SP,
adicionando mais de 50 mil novas vagas à nossa base.
Em 18 de dezembro de 2019, a Partners Beta Participações S.A. transferiu as ações de sua titularidade de
emissão da Companhia para o Fundo de Investimento em Participações Maranello – Multiestratégia.
Atualmente, além dos empreendimentos desenvolvidos pela própria Companhia, atuamos por meio de 16
sociedades controladas diretamente, sendo a mais relevante a Hora Park Sistema de Estacionamento
Rotativo Ltda., sociedade que tem capacidade técnica para gerir os estacionamentos de "zona azul", bem
como participar de processos licitatórios.
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Judicial ou Extrajudicial
6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial ou
extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia ou de qualquer uma de suas subsidiárias.
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6.6 - Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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±'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRU
9LVmR*HUDOGD&RPSDQKLD
6RPRV XPD &RPSDQKLD GH PRELOLGDGH XUEDQD TXH QDVFHX D SDUWLU GD RSHUDomR GH XPD GDV PDLRUHV
HPSUHVDVGHHVWDFLRQDPHQWRVGR%UDVLOVHJXQGRQRVVDVHVWLPDWLYDV6RPRVOtGHUHVQHVWHVHWRURSHUDQGR
DSUR[LPDGDPHQWH  PLO YDJDV HP  RSHUDo}HV ORFDOL]DGDV HP SRORV JHUDGRUHV GH WUiIHJR GRV
SULQFLSDLVFHQWURVXUEDQRVGR%UDVLO7HPRVXPPRGHORGHQHJyFLRVGLYHUVLILFDGRHFRPXPDGHPDQGD
HVWiYHOGHPHUFDGRTXHFRPELQDFRQWUDWRVGHVHUYLoRVasset-lightFRPXPDSODWDIRUPDGHDORFDomRGH
FDSLWDORULHQWDGDDFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RHDWLYRVGHreal estate6RPRVXPDFRPSDQKLDLQRYDGRUDQR
VHWRU GH HVWDFLRQDPHQWRV WHQGR VLGR RV SUHFXUVRUHV QD DXWRPDomR GH RSHUDo}HV LPSOHPHQWDomR GH
SDUTXtPHWURVDFHLWDomRGHPHLRVGHSDJDPHQWRHOHWU{QLFRVXWLOL]DomRGHDSOLFDWLYRVHSODWDIRUPDGLJLWDO
TXH GLVSRQLELOL]D WRGRV RV SURGXWRV H VHUYLoRV GD &RPSDQKLD ,QRYDomR H SLRQHLULVPR LQWHJUDP RV
SUHFHLWRVGD&RPSDQKLDTXHEXVFDDPSOLDUVXDDWXDomRDOpPGRVHWRUGHHVWDFLRQDPHQWRHYROXLQGRSDUD
FRQFHLWR H LPSODQWDomR GH hubs GH PRELOLGDGH 'HVHQYROYHPRV SDUFHULDV HVWUDWpJLFDV QDV QRVVDV PDLV
GLYHUVDVRSHUDo}HVTXHJHUDPEHQHItFLRVP~WXRVDRVQRVVRVFOLHQWHV%%H%&WDLVFRPRPDLVWUiIHJR
HUHFHLWDDOpPGHXPDPHOKRUH[SHULrQFLDDRXVXiULR(VVHfootprintHSRVLFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRQRV
SHUPLWHPFDSWXUDUQRYDVWHQGrQFLDVHPPRELOLGDGHXUEDQDEHPFRPRPXGDQoDVQRVKiELWRVGDVSHVVRDV
WDLVFRPRDLQWHJUDomRGHXVXiULRVGHDSOLFDWLYRVWUDQVSRUWHVGHFXUWDGLVWkQFLDFUHVFHQWHGHPDQGDSRU
HQWUHJDGHDOLPHQWRVHSURGXWRVHVHUYLoRVGLYHUVRVGHQWUHRXWURV
&RQWDPRVFRPXPDHTXLSHGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVGDVPDLVGLYHUVDViUHDVTXHEXVFDPGHVHQYROYHU
VROXo}HVLQRYDGRUDVHFXVWRPL]DGDVSDUDFDGDXPDGHQRVVDVRSHUDo}HV3DUDLVVRH[HFXWDPRVHVWXGRVGH
YLDELOLGDGH HFRQ{PLFD H RSHUDFLRQDO FRQVLGHUDQGR R SHUILO GR S~EOLFR GD iUHD GD RSHUDomR DV
FDUDFWHUtVWLFDV SUySULDV GH FDGD HPSUHHQGLPHQWR LPRELOLiULR D LQIUDHVWUXWXUD GH HVWDFLRQDPHQWRV H D
PRELOLGDGHGDPLFURUUHJLmR'HVVDIRUPDVRPRVFDSD]HVGHRIHUHFHUVROXo}HVFXVWRPL]DGDVSDUDQRVVRV
FOLHQWHVHDJUHJDUYDORUDWRGRRHPSUHHQGLPHQWR
$RORQJRGHPDLVGHDQRVGHKLVWyULDFUHVFHPRVRUJDQLFDPHQWHHYLDGH]HQDVGHDTXLVLo}HV7HPRV
XPD EDVH GH HVWDFLRQDPHQWRV EDVWDQWH GLYHUVLILFDGD SRU FRQWUDSDUWH SRU JHRJUDILD H SRU VHJPHQWR
HFRQ{PLFR DHURSRUWRVSUpGLRVFRPHUFLDLVKRVSLWDLVVKRSSLQJ FHQWHUVHXQLYHUVLGDGHVGHQWUHRXWURV 
$OJXQVGHVWDTXHVGHQRVVRVLQYHVWLPHQWRVDRORQJRGHQRVVDKLVWyULDMiLQYHVWLPRVHPDHURSRUWRV
FRQFHVV}HVon-streetFRQFHVV}HVoff-streetDWLYRVGHreal estate HFRQWUDWRVGHORQJRSUD]R
2VJDUJDORVGHLQIUDHVWUXWXUDGHPRELOLGDGHXUEDQDQR%UDVLOHDXUEDQL]DomRGDVVXDVSULQFLSDLVFLGDGHV
YrPDRORQJRGDV~OWLPDVGpFDGDVLPSXOVLRQDQGRRFUHVFLPHQWRGDIURWDGHYHtFXORVOHYHVQR%UDVLOH
KRMHRSDtVSRVVXLDVH[WDPDLRUIURWDGRPXQGRGHDFRUGRFRPD$QIDYHD$FULVHHFRQ{PLFDEUDVLOHLUD
DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV IH] FRP TXH SURMHWRV GH LQIUDHVWUXWXUD IRVVHP SRVWHUJDGRV H FRP LVVR
DFUHGLWDPRVTXHHVWHVJDUJDORVLUmRVHPXOWLSOLFDUDXPHQWDQGRDGHPDQGDSRUYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRH
SHODFULDomRGHDOWHUQDWLYDVGHPRELOLGDGHHORJtVWLFDXUEDQD1HVWHFRQWH[WRDFUHGLWDPRVTXHWRGDVDV
LQIUDHVWUXWXUDVH[LVWHQWHVSUHFLVDUmRVHUXWLOL]DGDVDRPi[LPRSDUDVXSRUWDURFRQWtQXRFUHVFLPHQWRGD
IURWD H DV QRYDV VROXo}HV DX[LOLDUHV j PRELOLGDGH QRV FRORFDQGR HP XPD SRVLomR YDQWDMRVD SDUD
FRQWLQXDUPRVVHQGRSLRQHLURVQRVHWRUGHPRELOLGDGHXUEDQDQR%UDVLO2DPELHQWHXUEDQRHVWiSDVVDQGR
SRU GLYHUVDV PXGDQoDV LQFOXLQGR L  R GHVHQYROYLPHQWR H FUHVFLPHQWR GR FRQFHLWR GH &DD6 car as a
serviceRXFDUURFRPRVHUYLoR  LL RVQRYRVPRGDLVGHWUDQVSRUWHXUEDQRFRPRDVVROXo}HVGHFXUWDV
GLVWkQFLDV H R DXPHQWR H[SUHVVLYR HP HQWUHJDV GH SURGXWRV H DOLPHQWRV QRV JUDQGHV FHQWURV 1HVVH
DPELHQWH YHPRV HPHUJLU XPD LPSRUWDQWH GLVFXVVmR D LQWHJUDomR HQWUH SDVVDJHLURV GH DSOLFDWLYRV
SHGHVWUHVSDWLQHWHVELFLFOHWDVFDUURVYHtFXORVGHHQWUHJDGHQWUHRXWURVTXHKRMHYrPPRVWUDQGRVLQDLV
FODURVGHFRQIOLWRVeQHVVHFHQiULRTXHHQ[HUJDPRVXPDRSRUWXQLGDGH~QLFDSDUDDWXDUFRPRXPhubGH
PRELOLGDGH XUEDQD DGHTXDQGR D H[WHQVD LQIUDHVWUXWXUD TXH Mi SRVVXtPRV SDUD RIHUHFHU QRYRV VHUYLoRV
PRGHORVGHQHJyFLRHVROXo}HVDRVQRVVRVFOLHQWHVHFRQVXPLGRUHV8PH[HPSORGLVVRpDVROXomRTXH
GHVHQYROYHPRVHPQRVVDRSHUDomRQR$HURSRUWR6DQWRV'XPRQW 5LRGH-DQHLUR RQGHFULDPRVXPHVSDoR
SDUDHPEDUTXHHGHVHPEDUTXHGHSDVVDJHLURVGHDSOLFDWLYRV1RVVDLQIUDHVWUXWXUDMiSUHVHQWHHPORFDLV
HVWUDWpJLFRV HP JUDQGHV FHQWURV XUEDQRV H SRORV JHUDGRUHV GH WUiIHJR FULD FRQGLo}HV IDYRUiYHLV SDUD
FRQWLQXDUPRVDGHVHQYROYHUVROXo}HVLQRYDGRUDVHGHDOWRYDORUFRPLQYHVWLPHQWRVUHODWLYDPHQWHEDL[RV
HUHGX]LGRVFXVWRVFRPPDQXWHQomR
(VWDPRV FRQWLQXDPHQWH LQYHVWLQGR HP LQRYDomR H WHFQRORJLD H VHPSUH DWHQWRV jV QRYDV WHQGrQFLDV H
PXGDQoDV GH FRPSRUWDPHQWR GD VRFLHGDGH GH IRUPD D RIHUHFHU D PHOKRU VROXomR WDQWR SDUD QRVVRV
FOLHQWHVFRUSRUDWLYRVTXDQWRSDUDQRVVRVXVXiULRV6RPRVFDSD]HVGHLQWHJUDUWRGDVQRVVDVRSHUDo}HVDR
UHGRU GR %UDVLO HP XPD ~QLFD SODWDIRUPD TXH IRUQHFH LQIRUPDo}HV HP WHPSR UHDO R TXH QRV SHUPLWH
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RIHUHFHUVHUYLoRVTXHDFUHGLWDPRVFRQWDUFRPRTXHKiGHPDLVPRGHUQRHPJHVWmRGHHVWDFLRQDPHQWRVDR
UHGRUGRPXQGR1RVVRVFOLHQWHVSRVVXHPDFHVVRWRWDOjRSHUDomRFRPWUDQVSDUrQFLDHFRQWUROHDRSDVVR
TXHRIHUHFHPRVVHUYLoRVDXWRPDWL]DGRVHHILFLHQWHVDRVXVXiULRV1RVVRVFOLHQWHVSRGHPFRQWDUFRP
$SOLFDWLYRHSODWDIRUPDGLJLWDOTXHLQWHJUDWRGRVQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRV

•

3'9 3URSULHWiULR GH ~OWLPD JHUDomR VRIWZDUH XWLOL]DGR QD RSHUDomR TXH FRQWUROD R IOX[R GH
HQWUDGDHVDtGDGHYHtFXORVDXWRSDJDPHQWRHIRUQHFLPHQWRGHLQIRUPDo}HVSDUDSUHVWDomRGH
FRQWDV 

•

•

5HVHUYDDQWHFLSDGDGHYDJDV

•

3DJDPHQWRGHWtTXHWH2Q6WUHHWH2II6WUHHWSRUDSOLFDWLYR

•

6FDQFDUGHILVFDOL]DomRGH=RQD$]XODWUDYpVGDXWLOL]DomRGHOHLWXUDHLGHQWLILFDomRGDVSODFDV
GRVYHtFXORVHPYLDVS~EOLFDV

•

(VWDo}HVGHSDJDPHQWRDXWRPDWL]DGDV

•

³&RQWUROURRP´FHQWUDO FRQWUROHUHPRWRHDXWRPDWL]DGR 

•

5HFRQKHFLPHQWRGLJLWDOGHSODFDVGHYHtFXORV/35

•

0RQLWRUDPHQWRKRUDV

•

6LVWHPDVJHUHQFLDGRUHVGHGDGRVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLURVHHVWDWtVWLFRV


1RVVRVSULQFLSDLVWLSRVGHFRQWUDWR
3RVVXtPRV XPD SODWDIRUPD GLYHUVLILFDGD HP WHUPRV GH IRUPDWR GH FRQWUDWR R TXH QRV WRUQD PDLV
FRPSHWLWLYRVMXQWRDRPHUFDGRHQRVWUD]PDLRUUHVLOLrQFLDQDJHUDomRGHFDL[D3RGHPRVDJUXSDUQRVVRV
GLIHUHQWHV FRQWUDWRV FRP QRVVRV FOLHQWHV HP FLQFR GLIHUHQWHV FDWHJRULDV FRQIRUPH GHVFULWR QD WDEHOD
DEDL[R
7LSRVGH
&RQWUDWR

(VWUXWXUD&RQWUDWXDO
í

$FRUGRGHVHUYLoRV í

í

5HPXQHUDomR
PtQLPDIL[DH
UHHPEROVRGH
GHVSHVDVSDUD
FRQWUDWRVGH
*HVWmR

$OXJDGDV
H
$GPLQLVWUDGDV
í

&RQFHVV}HV
3~EOLFDV On
Street 

&RQVLGHUDo}HV

í

6HPULVFRGH
GHPDQGD

'XUDomR7tSLFD
í

$WpDQRV
UHQRYiYHLV

$ORFDomRGH&DSLWDO
í

%DVHGHFOLHQWHV
IUDJPHQWDGD

$XVrQFLDEDL[D
QHFHVVLGDGHGH
LQYHVWLPHQWRLQLFLDO

WƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ƌŝǀĞƌƐĞ<W/Ɛ
í

ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĚĞĐƵƌƚŽ
ƉƌĂǌŽ

í

'ĞƐƚĆŽĚĞ
WΘ>

í

&ŽĐŽŶŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ĚĞĐŚƵƌŶ

$OXJXHOSRGHVHU
IL[RYDULiYHORX
PLVWRSDUD/HDVLQJ
í

%DL[RULVFRGH
GHPDQGD

í

5HTXHU
FHUWLILFDomRGH
FDSDFLWDomR
WpFQLFD

í

&RQWUDWRVFRP
PXQLFtSLRV

í

í
5HJLPHGH
FRPSDUWLOKDPHQWR
GHUHFHLWDV

í

5HFHLWDp
UHFROKLGD
GLUHWDPHQWHSHOD
&RPSDQKLD
SRUWDQWRQmR
FRUUHQGRRULVFR
GHFUpGLWRGDV
PXQLFLSDOLGDGHV

623

DDQRV í
FRP
SRVVLELOLGDGH
GHUHQRYDomR

$ORFDomRGHFDSLWDO í
YDULDGHDFRUGRFRP
RWDPDQKRGR
FRQWUDWRPXQLFtSLR
í

ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ

í

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶ
ƚŽĞŵ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ

&ŽĐŽŶĂ
ĚƵƌĂĕĆŽ
ĚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĞƌĞƚŽƌŶŽ
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&RQFHVV}HV
3~EOLFDV Off
Street 

0pGLRULVFRGH
GHPDQGD

í

$OWDEDUUHLUDGH
HQWUDGD

í

&RQWUDWRVFRP
PXQLFtSLRVRX
HQWLGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV
HJ,QIUDHUR 

í

&RQWUDWRFRP
í
HQWLGDGHVSULYDGDV
FRPFRPSURYDGD
í
FDSDFLGDGHGH
JHUDomRGHWUiIHJR
DHURSRUWRV
í
HVWiGLRVVKRSSLQJV
HKRVSLWDLVHWF 

&RQWUDWRV
SULYDGRVGH
/RQJR3UD]R

2SHUDo}HV
3UySULDV

í

í

(VWUXWXUDGH
DOXJXHOPLVWDTXH
SRGHFRQWHPSODU
SDJDPHQWRPtQLPR
GHDOXJXHO

í

$TXLVLomRGR
LPyYHO
XVXDOPHQWHHP
SUpGLRVFRPHUFLDLV
RXmalls

í

&RPSDJDPHQWR
SDUFLDORXVHP
SDJDPHQWRGH
DOXJXHO

í

DDQRV

í

(OHYDGRLQYHVWLPHQWR í
SDUDFRQVWUXomRH
HVWDEHOHFLPHQWRGD
RSHUDomR
í

í

í

í

%DL[RULVFRGH
GHPDQGD

í

ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ
&ŽĐŽŶĂ
ĚƵƌĂĕĆŽ
ĚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĞƌĞƚŽƌŶŽ
WŽƚĞŶĐŝĂů
ƉĂƌĂ
ĚĞƐƚƌĂǀĂƌ
ǀĂůŽƌ
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽ
ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞ
ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚ
ĂĚĞĞ
ĞƐĐĂůĂďŝůŝĚ
ĂĚĞĚŽƐ
ĐƵƐƚŽƐĐŽŵ
ĂůƵŐƵĞů

DDQRV

í

(OHYDGRLQYHVWLPHQWR í
HPLQIUDHVWUXWXUDH
HTXLSDPHQWRV



3HUSpWXR

í

(OHYDGRDTXLVLomRGR í
LPyYHOGHPDQGD
FDSLWDOLQLFLDO

ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ

$OWDEDUUHLUDGH
HQWUDGD
6XEVWDQFLDO
SURWHomRFRQWUD
HYHQWRV
QHJDWLYRV

0pGLRULVFRGH í
GHPDQGD
LQWUtQVHFRjWD[D
GHRFXSDomRGD
SURSULHGDGH 
$OWDEDUUHLUDGH
HQWUDGDGHYLGR
DRV
LQYHVWLPHQWRV
QHFHVViULRV

í

&ŽĐŽŶŽƐ
ƌĞƚŽƌŶŽƐ


$RORQJRGRV~OWLPRVDQRVDUHOHYkQFLDGHFDGDWLSRGHFRQWUDWRSDUDQRVVROXFUREUXWRYHPSDVVDQGR
SRUPXGDQoDV&RQIRUPHRJUiILFRDEDL[RHPRVFRQWUDWRVGHRSHUDo}HV$OXJDGDVH$GPLQLVWUDGDV
UHSUHVHQWDYDPDSUR[LPDGDPHQWHGDQRVVDGROXFUREUXWR-iHPDUHOHYkQFLDGHFRQWUDWRVGH
RSHUDo}HV$OXJDGDVH$GPLQLVWUDGDVIRLUHGX]LGDSDUDGRQRVVROXFUREUXWRHQTXDQWRRVFRQWUDWRV
SULYDGRVGHORQJRSUD]RFRQFHVV}HVS~EOLFDVHRSHUDo}HVSUySULDVSDVVDUDPDUHSUHVHQWDUGRQRVVR
OXFUREUXWR
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ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽ>ƵĐƌŽƌƵƚŽƉŽƌƚŝƉŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ
Ϯй
ϵй
ϯй

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй

ϴй

ϰй

ϭϮй

Ϯϯй

ϭϲй

ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй

ϱϬй

ϴϲй

ϰϬй

ϲϰй

ϯϬй
ϮϬй

Ϯϯй

ϭϬй
Ϭй

ϮϬϬϵ
ůƵŐĂĚĂƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐ

ϮϬϭϵ ϭ

ϮϬϭϰ
ŽŶƚƌĂƚŽƐWƌŝǀĂĚŽƐĚĞ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽ

ŽŶĐĞƐƐƁĞƐ;KŶĞKĨĨ^ƚƌĞĞƚͿ

KƉĞƌĂĕƁĞƐWƌſƉƌŝĂƐ




2/XFUR%UXWRSRUWLSRGHFRQWUDWRSDUDFRQVLGHUDRFXVWRFRPGHSUHFLDomRUHIHUHQWHDDGRomRGR,)563DUD
HROXFUREUXWRSRUFRQWUDWRFRQVLGHUDRVFXVWRVFRPDOXJXHO

$PXGDQoDQDGLVWULEXLomRGRQRVVROXFUREUXWRSRUWLSRGHFRQWUDWRGHPRQVWUDDWUDQVIRUPDomRGRQRVVR
SRVLFLRQDPHQWR HVWUDWpJLFR TXH WUDQVLWRX GH XP PRGHOR GH QHJyFLR RULHQWDGR DSHQDV D VHUYLoRV GH
HVWDFLRQDPHQWRVHasset-light SDUDXPDSODWDIRUPDEDVHDGDHPFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RHDWLYRVSUySULRV
GH real estate FRP PDUJHQV VXSHULRUHV TXH SHUPLWHP R GHVHQYROYLPHQWR GRV GLYHUVRV VHUYLoRV GH
PRELOLGDGH XUEDQD TXH WHP LPSDFWR SRVLWLYR QD TXDOLGDGH GR VHUYLoR RIHUWDGR H WDPEpP QR
YROXPHPDUJHQVGD&RPSDQKLDDOpPGHDXPHQWDUDGXUDomRPpGLDGHQRVVRVFRQWUDWRV&RPRUHVXOWDGR
GHVVDRWLPL]DomRQRQRVVRPRGHORGHQHJyFLRDGXUDomRPpGLDGHQRVVRVFRQWUDWRVDXPHQWRXGHDQRV
HPSDUDDQRVDRILQDOGHHDQRVVDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGDDXPHQWRXGH DQWHVGD
DGRomRGR,)56 HPSDUDHP DSyVDGRomRGR,)56 

1RVVDKLVWyULD
)DVH,'HVHQYROYLPHQWRGR0HUFDGR
,QLFLDPRVQRVVDVDWLYLGDGHVFRPXPDRSHUDomRHPQDFLGDGHGH&XULWLEDQR3DUDQi(PPHQRVGH
XPDGpFDGDLQJUHVVDPRVQRVPHUFDGRVGH6mR3DXORH5LRGH-DQHLURHGHSRLVSDUDRUHVWDQWHGRSDtV
(QWUHHFRQWULEXtPRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRVHWRUGHHVWDFLRQDPHQWRVQR%UDVLOHIRPRV
SLRQHLURV HP LPSOHPHQWDU GLYHUVDV LQLFLDWLYDV WHFQROyJLFDV QDV RSHUDo}HV FRPR SRU H[HPSOR RV
SDUTXtPHWURVQD&RQFHVVmROn-StreetGRPXQLFtSLRGH$UDUDVHP
)DVH,,&ULDomRGHXPD3ODWDIRUPD/tGHUQR6HWRUGH2SHUDomRGH(VWDFLRQDPHQWRV
(PUHFHEHPRVXPDSRUWHGHFDSLWDOGR%7*3DFWXDOSHUPLWLQGRTXHH[HFXWiVVHPRVXPDFHOHUDGR
SODQRGHH[SDQVmRHVSHFLDOPHQWHYLDDTXLVLo}HV1DTXHOHDQRDWLQJLPRVXPDPDUFDGHRSHUDo}HVHP
FLGDGHVQR%UDVLOFRPPDLVGHPLOYDJDVHIXQFLRQiULRV,QLFLDPRVWDPEpPRSURFHVVRGH
SURILVVLRQDOL]DomRGD&RPSDQKLDFRPDFRQWUDWDomRGHXPQRYRWLPHGHH[HFXWLYRVHRHVWDEHOHFLPHQWR
GHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
1RDQRGHUHFHEHPRVXPDQRYDURGDGDGHDSRUWHGHFDSLWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
GRV IXQGRV )UDQNOLQ 7HPSOHWRQ ,QYHVWPHQWV H HP  GD &UHVFHUD ,QYHVWLPHQWRV SHUPLWLQGR TXH
FRQWLQXiVVHPRVQRVVDH[SDQVmRHDRILQDOGHUHJLVWUiVVHPRVSUHVHQoDHPFLGDGHV
(P  FRQVWLWXtPRV D %&$ %UDVLO KRMH FKDPDGD /RRS  LQLFLDQGR D HVWUDWpJLD GH HQWUDU HP QRYRV
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PHUFDGRV VLQpUJLFRV FRP QRVVDV RSHUDo}HV DJUHJDQGR DOWR YDORU DR QRVVR SRUWIyOLR GH FOLHQWHV
FRUSRUDWLYRVHDRQRVVRFRQVXPLGRU'HVVDIRUPDHQWUDPRVQRVHJPHQWRGHUHPDUNHWLQJGHYHtFXORVHP
SODWDIRUPDGLJLWDOSUySULD(QWUHHDGTXLULPRVPDLVGHFRQFRUUHQWHVQRVFRQVROLGDQGRQR
PHUFDGR
)DVH,,,(YROXomRGR0RGHORGH1HJyFLR
(P  QRVVRV DFLRQLVWDV %7* 3DFWXDO )UDQNOLQ 7HPSOHWRQ ,QYHVWPHQWV H &UHVFHUD ,QYHVWLPHQWRV 
UHDOL]DUDPQRYRVDSRUWHVGHFDSLWDOQRWRWDOGH5PLOK}HVUHQRYDQGRQRVVRFLFORGHFUHVFLPHQWR$R
ILQDOGDTXHOHDQRSRVVXtDPRVRSHUDo}HVHPFLGDGHVQR%UDVLO
$RORQJRGRVDQRVGHPRQVWUDPRVQRVVDFDSDFLGDGHGHLQYHVWLUHILFLHQWHPHQWHQRVVRVUHFXUVRVHYtDPRV
TXHQRYDVRSRUWXQLGDGHVDSDUHFHULDPQRPHUFDGRHTXHGHPDQGDULDPXPQRYRDSRUWHGHFDSLWDO1HVVH
FRQWH[WRHPUHFHEHPRVXPDSRUWHGH5PLOK}HVGD(TXLW\,QWHUQDWLRQDOXPIXQGRVHGLDGRHP
&KLFDJR FRP DPSOD expertise QR VHWRU GH 5HDO (VWDWH )RUWDOHFHPRV QRVVDV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDFRQWDQGRFRPPHPEURVLQGHSHQGHQWHVQRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHQRFRPLWrGHDXGLWRULD
1HVVHPHVPRDQRIRPRVYHQFHGRUHVQDVFRQFRUUrQFLDVSDUDRSHUDURVHVWDFLRQDPHQWRVGRVDHURSRUWRVGH
9LUDFRSRV &DPSLQDV H*DOHmR 5LRGH-DQHLUR HDRILQDOGHHVWiYDPRVFRPRSHUDo}HVHP
FLGDGHVQR%UDVLO7DPEpPHPODQoDPRVRQRYRDSOLFDWLYR9DJD,QWHOLJHQWHTXHLQWHJUDGLIHUHQWHV
VHUYLoRVHSHUPLWHTXHRVXVXiULRVWHQKDPDFHVVRDR=RQD$]XO'LJLWDOFRQWUDWDomRGHSODQRPHQVDOLVWD
UHVHUYDDQWHFLSDGDGHYDJDVHSDJDPHQWRGRWtTXHWHGHHVWDFLRQDPHQWRSHORFHOXODUHQWUHRXWUDVIXQo}HV
2DSOLFDWLYRpKRMHUHIHUrQFLDQRSDtVFRPPDLVGHPLOXVXiULRVFDGDVWUDGRVHPQRVVDSODWDIRUPDonline
(PIRPRVYHQFHGRUHVGDOLFLWDomRSDUDRSHUDomRGRHVWDFLRQDPHQWRHP&RQJRQKDV 6mR3DXOR H
FRQWLQXDPRVDLQYHVWLUHPSURFHVVRVHPHOKRULDVFRQWtQXDVFRPRPDUNHWLQJGLJLWDOSDUFHULDV%% FRPR
6HP3DUDU9,6$3RUWR6HJXURH*2/GHQWUHRXWUDV control-roomFHQWUDOH326SURSULHWiULRGHQWUH
RXWUDVLQLFLDWLYDV$LQGDHPDOLHQDPRVGDVDo}HVGD/RRSSDUDD:HEPRWRUVFULDQGRXPSODQR
GHH[SDQVmRGHQWURGRKXEGHPRELOLGDGHGD&RPSDQKLDXQLQGRDSUHVHQoDHDFDSLODULGDGHItVLFDQDFLRQDO
FRPDIRUoDGLJLWDOGHYHQGDGHQRVVDVSODWDIRUPDVGLJLWDLVEHPFRPRGD:HEPRWRUVHPXPDRIHUWDGH
PDLRUYDORUDRVQRVVRVFOLHQWHV
&RP RV UHFXUVRV REWLGRV QRV DSRUWHV GH FDSLWDO GH  D  SXGHPRV LPSOHPHQWDU D HVWUDWpJLD GH
DOWHUDUQRVVRPRGHORGHQHJyFLR0LJUDPRVGHXPPRGHORasset-lightSUHGRPLQDQWHYROWDGRDVHUYLoRV
SDUDXPDSODWDIRUPDEDVHDGDHPFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RTXHGHPDQGDPXPPDLRULQYHVWLPHQWRPDV
TXH SRVVXHP PDLRUHV PDUJHQV &RP LVVR REVHUYDPRV D PDUJHP GH (%,7'$ $MXVWDGR FRQVROLGDGD
HYROXLU DR ORQJR GR WHPSR SDUD SDWDPDUHV VXSHULRUHV &RPR FRQVHTXrQFLD GR LQYHVWLPHQWR LQLFLDO QD
RSHUDomRTXHUHGX]RVFXVWRVGHDOXJXHOREVHUYDPRVTXHQRVVDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGRFRQVROLGDGD
WDPEpPSDVVRXSRUXPSURFHVVRGHHYROXomRDWLQJLQGRSDWDPDUHVVXSHULRUHV
)DVH,9&RQVROLGDomRFRPRXP+XEGH0RELOLGDGH8UEDQD
&RPHVWDLQLFLDWLYDUHQRYDPRVHPRQRVVRSRVLFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRDWUDYpVGRTXDOVRPRVR
SRQWRGHFRQH[mRHQWUHSHVVRDVHPSUHVDVHWHQGrQFLDVGHPRELOLGDGHXUEDQD3RUILPFRPRSDUWHGRQRYR
PRPHQWRGD&RPSDQKLDUHQRYDPRVQRVVDLGHQWLGDGHYLVXDOUHDILUPDQGRQRVVDHVWUDWpJLDGHHYROXomR
GRVHVWDFLRQDPHQWRVSDUD+XEVGH0RELOLGDGH
$LQGDHPFULDPRVDGLUHWRULDGH0RELOLGDGHFRPRREMHWLYRGHRULJLQDUH[HFXWDUHGDUVXVWHQWDomR
D WUrV SLODUHV L  D RIHUWD GH FRQYHQLrQFLD H PRELOLGDGH DR %% 3DUN 6HOO SDWLQHWHV H ELFLFOHWDV
microfullfielment H dark kitchens iUHDV GH SLFNXS SDUD DSOLFDWLYRV HQWUH RXWURV  LL  D LQWHJUDomR GH
SURGXWRVGHQRVVDV RSHUDo}HV FRPRRIHUWDDR %& /DYD$SS lockersHVWDo}HVGH UHFDUJD GHYHtFXORV
HOpWULFRV H LLL DLQWHJUDomRDWUDYpVGHXPmarketplaceGHWRGRVRVSURGXWRVGHQRVVRKXEGHPRELOLGDGH
&RP D UHOHYkQFLD GD FDSLODULGDGH GD &RPSDQKLD HP ORFDOL]Do}HV SULYLOHJLDGDV QRVVD UHFRUUrQFLD GH
FOLHQWHVFDSDFLGDGHGHFRPSUHHQVmRHDQWHFLSDomRGHQRYDVWHQGrQFLDVDFUHGLWDPRVWHUXPDFRQGLomR
~QLFDGHSURYHULQIUDHVWUXWXUDHVROXo}HVGHPRELOLGDGHXUEDQDGHIRUPDHILFLHQWH
&RQWLQXDPRV D LQYHVWLU HP PHOKRULDV H RWLPL]DomR GH SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV FRPR HP PRGHORV GH
SUHFLILFDomRGLQkPLFRVHDQiOLVHGHGDGRVTXHMiGLVSRPRV data lake e data analytics HGHXPQRYRH
FRPSOHWRVLVWHPDGH&50GHIRUPDDHQWHQGHUPRVFDGDYH]PDLVDMRUQDGDHFRPSRUWDPHQWRGRVQRVVRV
FOLHQWHV%&HDVVLPRIHUHFHUGHIRUPDPDLVDVVHUWLYDSURGXWRVHVHUYLoRVDOpPGHPHOKRUDUDH[SHULrQFLD
GRVXVXiULRV 8; 
$RORQJRGDVTXDVHTXDWURGpFDGDVGHKLVWyULDFULDPRVXPDVyOLGDUHSXWDomRFRPQRVVRVFOLHQWHV %% 

626

PÁGINA: 114 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

HXVXiULRV %& HWDPEpPLQWHQVLILFDPRVQRVVDHVWUDWpJLDGHIRFDUHPGHVHQYROYHUDWLYRVGHUHDOHVWDWH
YLVDQGRDXPHQWDUDGXUDomRPpGLDGHQRVVRVFRQWUDWRVHDSUHYLVLELOLGDGHGRVIOX[RVGHFDL[D$OJXQV
H[HPSORV GHVVD HVWUDWpJLD VmR R %UDVFDQ &HQWXU\ 3OD]D DGTXLULPRV R DWLYR HP GH]HPEUR GH  H
LQLFLDPRVDRSHUDomRHPPDUoRGHSRVVXLQGRPGH$%/ORMDVHTXLRVTXHV HD)HLUDGD
0DGUXJDGD DVVLQDPRVRFRQWUDWRHPVHWHPEURGHHHVWLPDPRVLQLFLDUDVRSHUDo}HVHPPDUoRGH
FRPXPD$%/GHPLOPPDLVGHPLOER[HVHVFULWyULRVFRPHUFLDLVHTXDUWRVGHKRWHO 
&RQFHVV}HV=RQD$]XO ³On Street´ 
$FUHGLWDPRVTXHDVRSHUDo}HVGH=RQD$]XO &RQFHVV}HVOn Street UHSUHVHQWDPXPDLPSRUWDQWHDYHQLGD
GHFUHVFLPHQWRSDUDD&RPSDQKLDGDGRTXHPDLRUSDUWHGDVJUDQGHVFLGDGHVEUDVLOHLUDVDLQGDQmRFRQWD
FRP VLVWHPDV GLJLWDLV GH =RQD $]XO DVVLP FRPR FRP D QHFHVVLGDGH FDGD YH] PDLRU GDV FLGDGHV
PHOKRUDUHPDIOXLGH]GHVXDVYLDVDWUDYpVGDGLVSRQLELOLGDGHHURWDWLYLGDGHGHYDJDVS~EOLFDVGHIRUPD
PRGHUQDHHILFLHQWHJHUDQGRPHOKRUHVVHUYLoRVDRVVHXVKDELWDQWHV
(PLQLFLDPRVDVRSHUDo}HVQHVVDPRGDOLGDGHFRQWUDWXDOQRPXQLFtSLRGH$UDUDV 63 HGHVGHHQWmR
H[SDQGLPRV QRVVDV RSHUDo}HV SDUD PDLV GH  PXQtFLSLRV HP GLYHUVRV (VWDGRV EUDVLOHLURV FRQIRUPH
VHJXH
0XQLFtSLR

(VWDGR

'DWDGH,QtFLRGD2SHUDomR

6mR&DUORV

63

'H]

$UDUDTXDUD

63

'H]

/LPHLUD

63

)HY

-DFDUHt

63

6HW

5LR&ODUR

63

$JR

6DQWR$QGUp

63

1RY

0RJLGDV&UX]HV

63

'H]

,WDMDt

6&

2XW

6mR-RmRGD%RD9LVWD

63

-XQ

-DUDJXiGR6XO

6&

-XO

3LUDFLFDED

63

1RY

0DXi

63

0DU

9LOD9HOKD

(6

0DL

3LQGDPRQKDQJDED

63

-XQ

6DQWD%iUEDUDG¶2HVWH

63

'H]

,WDWLED

63

-DQ

-XL]GH)RUD

0*

0DU

$PHULFDQD

63

-DQ

7DXEDWp

63

2XW

6mR%HUQDUGRGR&DPSR

63

)HY


$WXDPRVQRVPXQLFtSLRVGH%HOR+RUL]RQWH6DOYDGRUH6mR3DXORDWUDYpVGDFRPHUFLDOL]DomRGH&$'
1RFDVRGH6mR3DXORDSHUPLVVmRILFDUiYLJHQWHDWpDVVXPLUPRVWRGDDRSHUDomRGH=RQD$]XOGH63

627

PÁGINA: 115 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

TXDQGRDOpPGHFRPHUFLDOL]DU VHUHPRVR~QLFRDSOLFDWLYR IDUHPRVDJHVWmRFRPSOHWDGD=RQD$]XOGD
PDLRU0HWUySROHGRSDtVHFRPRPDLRULQGLFDGRUGHGHQVLGDGHSRSXODFLRQDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR
(PGH]HPEURGHYHQFHPRVDOLFLWDomRSDUDRSHUDUSRUDQRVDFRQFHVVmRGRVHUYLoRPXQLFLSDOGH
HVWDFLRQDPHQWR URWDWLYR SDUD R PXQLFtSLR GH 6mR 3DXOR =RQD $]XO 63  FRP SUHYLVmR GH LQtFLR GH
RSHUDomR QR VHJXQGR VHPHVWUH GH  $WXDOPHQWH R =RQD $]XO 63 FRQVLVWH HP  YDJDV FRP
SRVVLELOLGDGHGHDPSOLDomRGHPDLVYDJDV WRWDOL]DQGRYDJDV 2SURFHVVRHVWiHPIDVHGH
DVVLQDWXUDGHFRQWUDWR

+HDWPDSGD'HQVLGDGH3RSXODFLRQDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR
WŽƉƵůĂĕĆŽ
ƉŽƌ
Ŭŵ
ϭ ϭ͘ϬϬϬ
ƋƵĂĚƌĂĚŽ

ϭϱ͘ϬϬϬ



)RQWHV,3&0DSDV,%*(

1RVVRVHWRUGHDWXDomR
1RVVRVSRQWRVIRUWHV
3RVVXtPRVXPDSODWDIRUPDFRPVLJQLILFDWLYDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV
 6RPRVRPDLRURSHUDGRUGH HVWDFLRQDPHQWRVGR%UDVLOFRPIRUWHFDSLODULGDGHQDFLRQDOH
SUHVHQWHHPORFDOL]Do}HVHVWUDWpJLFDVJHUDQGRXPDOWRQtYHOGHLQWHOLJrQFLDGHPHUFDGR
&RQIRUPH R JUiILFR DEDL[R VRPRV PDLRUHV GR TXH R GREUR GR WDPDQKR GRV  SUy[LPRV
FRQFRUUHQWHVVRPDGRVHPWHUPRVGHUHFHLWDEUXWDFRQVROLGDGDSDUDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH


5HFHLWD%UXWD5PLOK}HV


a
(VWDSDU

&RPSHWLGRU

a
;ϭͿ

&RPSHWLGRU



)RQWH'LiULR2ILFLDOHZHEVLWHVGDVFRPSDQKLDVEDVHH[HUFtFLR
  &RQVLGHUDVHSDUDFRQYHUVmRHPUHDLVDWD[DPpGLDGRHXURSDUDRDQRGHHP5 )RQWH%ORRPEHUJ 


6RPRVRPDLRURSHUDGRUGHHVWDFLRQDPHQWRVQR%UDVLORTXHSHUPLWHRSHUDUPRVFRPUHOHYDQWHV
JDQKRVGHHVFDODHFRPH[WHQVDSUHVHQoDQDFLRQDOHPORFDOL]Do}HVHVWUDWpJLFDVGLYHUVLILFDGDVHP
YiULRV VHWRUHV GD HFRQRPLD FRPR DHURSRUWRV KRVSLWDLV SUpGLRV FRPHUFLDLV VKRSSLQJ FHQWHUV
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LQVWLWXLo}HVGHHQVLQRHDUHQDVHWFHWHUDFHVVRjXPDEDVHDPSODGHLQIRUPDo}HVGHPHUFDGR
JDUDQWLQGRTXHWHQKDPRVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVDRSDUWLFLSDUGHQRYDVFRQFRUUrQFLDVSURMHWRV
'HVVD IRUPD DODYDQFDPRV QRVVD EDVH GH GDGRV SDUD WUDQVIRUPDU GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV HP
RSRUWXQLGDGHV DVVHUWLYDV GH FUHVFLPHQWR $GLFLRQDOPHQWH SRVVXtPRV WDPEpP XPD EDVH
H[SUHVVLYD HGLYHUVLILFDGDGH XVXiULRVTXHSHUPLWH FRPTXHXWLOL]HPRVXPDEDVHUHOHYDQWHGH
LQIRUPDo}HVSDUDPD[LPL]DUQRVVDVUHFHLWDVHSRUPHLRGHXPDSODWDIRUPDGLJLWDOSURSLFLDUXP
DOWR QtYHO GH UHWHQomR GRV XVXiULRV $R ILQDO GH  WtQKDPRV PDLV GH  PLO XVXiULRV
FDGDVWUDGRV HP QRVVD SODWDIRUPD online, TXH DFUHGLWDPRV SRVVXLU LPSRUWDQWHV HOHPHQWRV TXH
JDUDQWHPXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGRXVXiULRWDLVFRPRSUHFLILFDomRGLQkPLFDUHVHUYDGHYDJDV
PRQLWRUDPHQWR GD YDJD HP WHPSR UHDO JHRWDJ H DQiOLVH FRPSRUWDPHQWDO GR XVXiULR YLVDQGR
RIHUHFHUXPSURGXWRHVHUYLoRSHUVRQDOL]DGRSDUDRPHVPR

1RVVDFDSLODULGDGHJHRJUiILFD
5HJLmR(VWDGR

1~PHURGH2SHUDo}HV

(VWDGRGH6mR3DXOR



(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR



5HJLmR6XO



5HJLmR 1RUGHVWH VRPHQWH %$ 6( $/ 5( 3% 51
&( 



5HJLmRGH0LQDV*HUDLVH(VStULWR6DQWR



'LVWULWR)HGHUDO




1RVVDDWXDomRHPGLYHUVRVVHJPHQWRVHFRQ{PLFRVDWUDYpVGHGLIHUHQWHVIRUPDWRVGHFRQWUDWRV
QRVWUD]GLYHUVDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVFRPR
L

'LYHUVLILFDomR QRVVDV UHFHLWDV HVWmR GLYHUVLILFDGDV HP GLIHUHQWHV DWLYLGDGHV
HFRQ{PLFDV H UHJL}HV GR SDtV DVVLP FRPR QRVVDV RSRUWXQLGDGHV GH
FUHVFLPHQWR

LL 

&DSLODULGDGHQRVVRH[WHQVRUHODFLRQDPHQWRFRPXPDDPSODEDVHGHFOLHQWHV
HPGLYHUVRVVHJPHQWRVHFRQ{PLFRVSHUPLWHTXHHVWDEHOHoDPRVGLYHUVRVWLSRV
GHSDUFHULDVHVWUDWpJLFDV

LLL 

2SFLRQDOLGDGHV FRQWULEXtPRV SDUD DX[LOLDU QRVVRV FOLHQWHV HP GLIHUHQWHV
VHJPHQWRV HFRQ{PLFRV HP VHXV SURMHWRV GH H[SDQVmR VHMDP HP DHURSRUWRV
KRVSLWDLVHVKRSSLQJVGHQWUHRXWURV

 $WXDPRVHPXPPHUFDGRSRXFRSHQHWUDGRFRPJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRQRTXDO
SRVVXtPRVXPDSODWDIRUPDTXHMXOJDPRVVHUVLQJXODU
'H DFRUGR FRP HVWXGRV GD FRQVXOWRULD 0F.LQVH\ R WDPDQKR GH PHUFDGR GR VHWRU GH
HVWDFLRQDPHQWRV QR %UDVLO p GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOK}HV HP WHUPRV GH UHFHLWD EUXWD
FRQIRUPH JUiILFR DEDL[R 'DGR TXH SRVVXtPRV FHUFD GH  GH market share QR %UDVLO
DFUHGLWDPRVSRVVXLUJUDQGHVRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRHPWRGRVRVVHJPHQWRVDEDL[R
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7DPDQKRGRPHUFDGRHPWHUPRVGH5HFHLWD%UXWD 5ELOK}HV 


















)RQWH(VWXGRGD0F.LQVH\³2XWORRNIRUWKHSDUNLQJLQGXVWU\LQ%UD]LOIRU´


$ XUEDQL]DomR FRQWtQXD GDV JUDQGHV FLGDGHV EUDVLOHLUDV H RV VLJQLILFDWLYRV JDUJDORV GH LQIUD
HVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHFROHWLYRGHPDVVDSURSLFLDUmRRFUHVFLPHQWRGDIURWDGHYHtFXORVQR%UDVLO
(VWXGR GD 0F.LQVH\ DSRQWD TXH DV QRYDV DOWHUQDWLYDV H VROXo}HV GH PRELOLGDGH ([ $SS GH
7UDQVSRUWHV%LFLFOHWDV3DWLQHWHVHWF GLILFLOPHQWHFRQVHJXLUmRVR]LQKDVUHGX]LUHVWHVJDUJDORV
SHORFRQWUiULRRVPHVPRVYHPJHUDQGRHIHLWRVFRODWHUDLVQDVJUDQGHVFLGDGHVGRSDtVGDGRTXH
HODVQmRIRUDPSODQHMDGDVSDUDDFRPRGDUHVWDVDOWHUQDWLYDV'HVWDIRUPDDFUHGLWDPRVTXHQRVVD
DWLYLGDGHSULQFLSDOSHUPDQHFHUiUHOHYDQWHQRIXWXURHTXHDVQRYDVWHQGrQFLDVGHPRELOLGDGHH
ORJtVWLFD XUEDQD LPSXOVLRQDUmR FDGD YH] PDLV QRYDV RSRUWXQLGDGHV DOpP GD QRVVD DWLYLGDGH
SULQFLSDODWXDO
(QWHQGHPRVSRVVXLUXPDSODWDIRUPDVLQJXODUGHPRELOLGDGHXUEDQDSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRV
IDWRUHVOLVWDGRVDEDL[R
L

1HFHVVLGDGHGHDOWRVLQYHVWLPHQWRVSDUDDFULDomR TXDVHRSHUDo}HVHPDLV
GH 5 ELOKmR LQYHVWLGRV HP LQWDQJtYHO H LPRELOL]DGR  OtTXLGRV GH
GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR DWp GH]  $OpP GLVVR SRVVXtPRV XPD
UHOHYDQWHHFRQRPLDGHHVFDODTXHUHGX]QRVVRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVSRUYDJDH
SRURSHUDomR

LL 

$WLYRVHVWUDWpJLFRVMiVmRSDUWHGHQRVVRSRUWIyOLRHSURWHJLGRVSRUFRQWUDWRVGH
ORQJRSUD]R FRPR$HURSRUWRGH&RQJRQKDV$HURSRUWRGH%UDVtOLD$HURSRUWR
GH*DOHmR7RUUH=3DUTXH6KRSSLQJ%DKLD%RVVD1RYD0DOO$UHQD$OOLDQ]
3DUTXH)RQWH1RYD%HLUD5LRH*UrPLRGHQWUHRXWURV 

LLL 

3RVVXtPRVXPDFRPELQDomR~QLFDGHWLPHGHH[HFXWLYRVFRPDOWDH[SHULrQFLD
QRVHWRUHWLPHVWpFQLFRVRSHUDFLRQDLVFRPVyOLGREDFNJURXQGRSHUDQGRXPD
UREXVWDEDVHGHDWLYRVHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO

LY 

&RQVWUXtPRVQRVVDSODWDIRUPDDRORQJRGHDQRVDWUDYpVGHDTXLVLo}HV
HVWUDWpJLFDVFRPXPSRUWIyOLRGHFRQFHVV}HVHDHURSRUWRVUHOHYDQWHVGR
SRQWR GH YLVWD GH SDVVDJHLURV WUDQVSRUWDGRV UHSUHVHQWDQGR  GR 3$;
EUDVLOHLURFRQIRUPHGDGRVGD$1$&HPGH]HPEURGH 

Y

3RVVXtPRV DWLYRV HVWUDWpJLFRV HP GLYHUVDV UHJL}HV GR SDtV H HP ORFDOLGDGHV
SUHPLXPFRPR&LGDGH-DUGLP&RUSRUDWH&HQWHU YDJDV $HURSRUWRGH
*XDUXOKRV  YDJDV  $HURSRUWR GH &RQJRQKDV  YDJDV  $UHQD
$OOLDQ] YDJDV 63&RUSRUDWH7RZHUV YDJDV 6KRSSLQJ&LGDGH
&HQWHU 1RUWH  YDJDV  $HURSRUWR GH *DOHmR  YDJDV  3DUTXH
6KRSSLQJ %DKLD  YDJDV  (VWiGLR GR 0LQHLUmR  YDJDV  $UHQD
*UrPLR  YDJDV  $HURSRUWR GH %UDVtOLD  YDJDV  +RVSLWDO GDV
$PpULFDV YDJDV 3RVVXtPRVRSHUDomRHPSUpGLRVFRPHUFLDLV
VKRSSLQJPDOOVHKRVSLWDLV
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 3HUIRUPDQFHILQDQFHLUDFRQVLVWHQWH
(VWDPRVFUHVFHQGRGHVGHGHIRUPDFRQVLVWHQWHFRPFUHVFLPHQWRDQXDOPpGLRGHUHFHLWD
OtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGH  HGH(%,7'$$MXVWDGR  
FUHVFLPHQWRFRQVLGHUDQGRRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56SDUDRDQRGH(QWUHH
IRFDPRVQRFUHVFLPHQWRGHQRVVDEDVHGHDWLYRVSULQFLSDOPHQWHGHIRUPDLQRUJkQLFDGH
IRUPDDHVWUXWXUDUXPPRGHORGHVHUYLoRVHasset-light'HVGHQRVVDHVWUDWpJLDHYROXLXSDUD
QRVWRUQDUPRVXPDSODWDIRUPDUREXVWDGHPRELOLGDGHXUEDQDRULHQWDGDDFRQWUDWRVGHORQJRSUD]R
HDWLYRVGHreal estate GHWLGRVHRSHUDGRVSHODSUySULD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRDXPHQWDPRV
QRVVDFDSDFLGDGHGHLQYHVWLPHQWRVQRFLFORGHLQYHVWLPRVDSUR[LPDGDPHQWH5
PLOK}HVQDH[SDQVmRGHQRYDVRSHUDo}HVHQDPDQXWHQomRGRVFRQWUDWRVYLJHQWHVMiQRFLFORGH
LQYHVWLPRVDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHP
FRPSDUDomRDRFLFORDQWHULRU
 3RVLomR HVWUDWpJLFD TXH QRV SHUPLWH VHU SLRQHLURV QR PHUFDGR OLGHUDQGR WHQGrQFLDV
LQRYDGRUDVHLGHQWLILFDQGRRSRUWXQLGDGHVQRVHJPHQWRGHPRELOLGDGHXUEDQD
'HVGHQRVVDFRQFHSomRVHPSUHSRVVXtPRVXPDPHQWDOLGDGHLQRYDGRUDEXVFDQGRQRYDVVROXo}HV
SDUDQRVVRVFOLHQWHVHXVXiULRVFRPIRFRHPHQWHQGHUWHQGrQFLDVHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDV
TXHYLYHPQDVJUDQGHVFLGDGHV
(PIRPRVSLRQHLURVHPLPSOHPHQWDUFRQWUROHGHSDJDPHQWRDXWRPDWL]DGRYLDFDQFHODHP
ODUJD HVFDOD QR %UDVLO SDUD HVWDFLRQDPHQWRV Off Street (P  LPSOHPHQWDPRV R SULPHLUR
SDUTXtPHWURPXOWLYDJDQRWHUULWyULREUDVLOHLUR-iHPGHVHQYROYHPRVRSULPHLURDSOLFDWLYR
SDUDFRPSUDHSDJDPHQWRGRWtTXHWHGHHVWDFLRQDPHQWR=RQD$]XO(PRDSOLFDWLYR=RQD
$]XO WUDQVIRUPRXVH QR 9DJD ,QWHOLJHQWH H QHVWH PHVPR DQR IRPRV D SULPHLUD FRPSDQKLD D
XWLOL]DUILVFDOL]DomRDXWRPiWLFDQDVFRQFHVV}HVOn StreetYLDWHFQRORJLDGHUHFRQKHFLPHQWRGH
SODFDV H LQLFLDPRV D LPSOHPHQWDomR GR 3'9 (VWDSDU (P  GHVHQYROYHPRV D SULPHLUD
JDUDJHP URERWL]DGD GR 3DtV 1HVVH DQR WDPEpP LPSOHPHQWDPRV DV SULPHLUDV HVWDo}HV GH
UHFDUJDVGHYHtFXORVHOpWULFRV1RDQRGHIL]HPRVRroll-outQDFLRQDOGRDSOLFDWLYR9DJD
,QWHOLJHQWHHIRUWDOHFHPRVQRVVRPDUNHWLQJGLJLWDOFRPIRFRHP%&(PDGTXLULPRVXPD
SDUWLFLSDomRVXSHULRUDQD/RRS HPSUHVDGHPark & Sell HFULDPRVDiUHDGHSLFNXSSDUD
DSOLFDWLYRVGHWUDQVSRUWH3DUDFRQVROLGDUDVLQLFLDWLYDVGHPRELOLGDGHHPFULDPRVXPD
QRYD iUHD HP QRVVD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO FKDPDGD GH ³(VWDSDU 0RELOLW\´ FXMR IRFR p
FRQWLQXDUH[SORUDQGRQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQWURGRHVSDoRGHPRELOLGDGHXUEDQD3RVVXtPRV
WDPEpP GLYHUVDV SDUFHULDV TXH DFUHGLWDPRV TXH JHUDP YDORU SDUD D &RPSDQKLD FRPR 3RUWR
6HJXUR GHVGH  RIHUHFHGHVFRQWR SDUDVHXV FOLHQWHV HP HVWDFLRQDPHQWR6DQWDQGHU GHVGH
pUHVSRQViYHOSHODIROKDGHSDJDPHQWRVGD(VWDSDUSRUXPSUD]RGHFLQFRDQRV 6HP3DUDU
SRVVXtPRV XP FRQWUDWR GH SDUFHULD GH FLQFR DQRV GHVGH   9LVD GHVGH  RIHUHFH
EHQHItFLRV HP GLYHUVDV RSHUDo}HV HP DHURSRUWRV  $XGL GHVGH  SRVVXL XPD iUHD QR
HVWDFLRQDPHQWRGR$HURSRUWRGH&RQJRQKDVSDUDRIHUHFHUVHUYLoRVDRVSURSULHWiULRVGHYHtFXORV
$XGL (OR GHVGHUHDOL]DDWLYDo}HVGHPDUNHWLQJHPVKRZVQRVHVWiGLRVTXHRSHUDPRV 
*2/ HP  DVVLQDPRV XP FRQWUDWR GH  DQRV TXH JDUDQWH R QRPH GR HVWDFLRQDPHQWR GR
$HURSRUWRGH&RQJRQKDVj*2/ 9HORH GHVGH &RQHFW&DU GHVGH 9ROWR GHVGH
SRVVXtPRVXPDSDUFHULDFRPD9ROYRQRTXDORIHUHFHPRVVHUYLoRGHUHFDUJDGHYHtFXORV
HOpWULFRVHPDOJXPDVGHQRVVDVRSHUDo}HV 
 1RVVR WLPH GH H[HFXWLYRV SRVVXL DOWD H[SHULrQFLD QR VHWRU H FRQWDPRV FRP SUiWLFDV
UHFRQKHFLGDVHHVWDEHOHFLGDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
6RPRVFRPSRVWRVSRUXPJUXSRGHH[SHULHQWHVH[HFXWLYRVFRPFRQKHFLPHQWRVFRPSOHPHQWDUHV
HTXHQDVXDPDLRULDWUDEDOKDPMXQWRVKiPXLWRVDQRVHSRVVXHPFRPSURYDGRtrack recordGH
LQRYDomRSODQHMDPHQWRHH[HFXomR
1RVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR IRUPDGR SRU SURILVVLRQDLV GH GLYHUVDV LQG~VWULDV SDUWLFLSD
DWLYDPHQWH GR GLUHFLRQDPHQWR HVWUDWpJLFR GD &RPSDQKLD GDV GHILQLo}HV VREUH HVWUXWXUD H
DORFDomRGHFDSLWDOHDFRPSDQKDGHSHUWRDHYROXomRGRVQRVVRVSULQFLSDLVQHJyFLRVHSURMHWRV
1RVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WDPEpP FRQWD FRP PHPEURV LQGHSHQGHQWHV FRP SURIXQGR
FRQKHFLPHQWRRSHUDFLRQDOGHWHFQRORJLDHLQRYDomR3RVVXtPRVWDPEpPJUXSRVGHWUDEDOKRTXH
VHUH~QHPPHQVDOPHQWHSDUDWUDWDUGHDVVXQWRVHVSHFtILFRVFRPRLQYHVWLPHQWRVIOX[RGHFDL[DH
HVWUXWXUDGHFDSLWDOJHVWmRGHSHVVRDVHVWUDWpJLDHLQRYDomR.
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$QiOLVHGRVLPSDFWRVGD&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV
&RQIRUPH GHVFULWR QR LWHP  ± Descrição dos Fatores de Risco deste Formulário de Referência – A
extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do
coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos
de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operandoD&29,'DIHWRXPDWHULDOPHQWHRV
QRVVRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVHRVQRVVRVIOX[RVGHFDL[D
(VVHV HYHQWRV DGYHUVRV RFRUUHUDP DSyV D HPLVVmR GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDD$GPLQLVWUDomRQmRUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRVDOpPGDVDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVH±'HVFULomRGDV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU±
$QiOLVH GRV LPSDFWRV GR &29,' QDV $WLYLGDGHV GD &RPSDQKLD &DVR QRVVD $GPLQLVWUDomR WLYHVVH
FRQFOXtGRHVWDVDQiOLVHVQHVWDGDWDQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHQRVVD$GPLQLVWUDomRQmRWHULDFRQFOXtGR
TXHKiLQFHUWH]DVPDWHULDLVHPQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
$VPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOWRPDGDVDSDUWLUGHPDUoRGHHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPR
IRUPDGHFRQWHUDGLVVHPLQDomRGD&29,'GLPLQXtUDPGHIRUPDUHOHYDQWHDFLUFXODomRGHSHVVRDVHP
YLDV FRPXQV DHURSRUWRV VKRSSLQJV XQLYHUVLGDGHV KRVSLWDLV SUpGLRV FRPHUFLDLV HWF (VVD UHGXomR GH
FLUFXODomRGHSHVVRDVWHYHLPSDFWRUHOHYDQWHQDVQRVVDVRSHUDo}HVGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDUHVXOWDQGR
HPTXHGDVLJQLILFDWLYDQRYROXPHGHYHtFXORVHVWDFLRQDGRVHPQRVVDVRSHUDo}HV
$Wp D SULPHLUD TXLQ]HQD GH DEULO GDV QRVVDV  RSHUDo}HV GH off-street IRUD GH YLDV H ORJUDGRXURV
S~EOLFRV   HQFRQWUDPVH WRWDOPHQWH IHFKDGDV  HP IXQFLRQDPHQWR SDUFLDO H  DEHUWDV PDV
SUDWLFDPHQWHWRGDVDVRSHUDo}HVFRPTXHGDVXEVWDQFLDOGHUHFHLWDGLDQWHGDTXHGDVLJQLILFDWLYDGRYROXPH
GHYHtFXORVQRVQRVVRVHVWDFLRQDPHQWRV
1RTXHVHUHIHUHDRVHVWDFLRQDPHQWRVon-street HPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRV DWpDSULPHLUDTXLQ]HQDGH
DEULOGDVQRVVDVRSHUDo}HVHVWmRVXVSHQVDVHFRQWLQXDPRSHUDQGRQRUPDOPHQWHVHQGRHVWDV~OWLPDV
FRPTXHGDVXEVWDQFLDOGHUHFHLWDGLDQWHGDUHGXomRVLJQLILFDWLYDGRYROXPHGHYHtFXORVHPFLUFXODomR
0RQLWRUDPRVGLDULDPHQWHRIDWXUDPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVVHQGRSRVVtYHOYLVXDOL]DURLPSDFWRRFRUULGR
HP QRVVDV DWLYLGDGHV DSyV R HIHLWR GD &29,' 1RV SULPHLURV  GLDV GR PrV GH DEULO GH  HP
FRPSDUDomRDRPHVPRSHUtRGRGHPDUoRGHWLYHPRVXPDTXHGDGHDSUR[LPDGDPHQWHHPQRVVR
IDWXUDPHQWR
(PUHODomRjVQRVVDVUHFHLWDVEUXWDVFRPPHQVDOLVWDVWLYHPRVXPDTXHGDGHGXUDQWHRVSULPHLURV
GLDVGHDEULOGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRVSULPHLURVGLDVGHPDUoRGHHPGHFRUUrQFLD
GD JUDYLGDGH GRV LPSDFWRV GD GLVVHPLQDomR GD &29,' R TXH LPSDFWRX GH IRUPD UHOHYDQWH QRVVDV
UHFHLWDVEUXWDV
1mRWHPRVFRPRSUHYHUTXDQGRDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOGHL[DUmRGHVHUQHFHVViULDVHHP
QRVVRHQWHQGLPHQWRDUHFXSHUDomRGRYROXPHGHYHtFXORVQDVQRVVDVRSHUDo}HVGHYHUiDFRQWHFHUGHIRUPD
JUDGXDOXPDYH]TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVRXVHWRUQHPLQH[LVWHQWHV
(VWDPRVPRQLWRUDQGRRVGHVGREUDPHQWRVGDSDQGHPLDHPUD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDOGD&29,'
FRPRREMHWLYRGHSUHVHUYDUDQRVVDVHJXUDQoDHGHQRVVRVFRODERUDGRUHVEHPFRPRPDSHDQGRRVUHIOH[RV
GDSDQGHPLDHPQRVVRVQHJyFLRV1HVWHVHQWLGRFRQVWLWXLPRVXPDVDODGHFULVHSDUDWUDWDUGRVLPSDFWRV
GD SDQGHPLD HP QRVVDV RSHUDo}HV FRPSRVWR SHORV 6UV$QGUp ,DVL  &(2 (PLOLR 6DQFKHV  &)2
*XLOKHUPH 6RDUHV  &22 0XULOOR &HUTXHLUD ± 'LUHWRU &RPHUFLDO )HUQDQGR =LOOR ± 'LUHWRU GH 1RYRV
1HJyFLRVH&RQFHVV}HV/XFLDQD$OPHLGD'LUHWRUDGH*HQWHH*HVWmR0DUFR-RUJH'LUHWRU-XUtGLFRH
%HWR&RVWD±'LUHWRUGH0RELOLW\
$GLFLRQDOPHQWH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QyV QmR UHDOL]DPRV XPD DYDOLDomR DOpP GD
DSUHVHQWDGDQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHPGHFRUUrQFLDGHVHUXPHYHQWRPXLWR
UHFHQWHHSHODIDOWDGHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGRVLPSDFWRVUHODFLRQDGRVjSDQGHPLDGR&29,'HP
QRVVRVDWLYRVLQFOXLQGRTXDOTXHUDMXVWHGHYDORUFRQWiELO impairment RXRXWUDFRQVHTXrQFLDILQDQFHLUD
2VHIHLWRVGHFRUUHQWHVGRVHYHQWRVGDSDQGHPLDGR&29,'VmRFRQWtQXRVHSRUWDQWRFRQWLQXDUHPRV
DYDOLDQGR D HYROXomR GRV HIHLWRV GD SDQGHPLD GR &29,' HP QRVVDV UHFHLWDV DWLYRV QHJyFLRV H
SHUVSHFWLYDVLQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHOLPSDFWRVREUHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRV
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(QTXDQWRQRVVD$GPLQLVWUDomRQmRUHDOL]DUDDYDOLDomRGHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRVWHPRVWRPDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDUHGX]LUJDVWRVDQHJRFLDU
DURODJHPGHSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVGHGtYLGDVFRQWUDWDGDVHDEXVFDUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRGH
FXUWRSUD]R YLGHLWHP±'HVFULomRGDV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU±$QiOLVHGRVLPSDFWRVGR
&29,' QDV $WLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  $FUHGLWDPRV TXH HVVDV
PHGLGDV H QRVVD SRVLomR ILQDQFHLUD DWXDO VmR DGHTXDGDV SDUD QRV JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GH QRVVDV
REULJDo}HVHPXPIXWXURSUy[LPRHHPERUDQmRWHQKDPRVQRPRPHQWRPRWLYRVSDUDDFUHGLWDUTXHQmR
VHUHPRVFDSD]HVGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRVQRVVD$GPLQLVWUDomRQmRSRGHJDUDQWLUTXHRV
HIHLWRVFRQWtQXRVGDSDQGHPLDGR&29,'HQmRYmRQRVLPSDFWDUGHWDOIRUPDTXHQmRFRQVHJXLUHPRV
SUHYHUQHVWHPRPHQWR
$VQRVVDVPHGLGDVHPGHFRUUrQFLDGD&29,'
7RPDPRVSURQWDPHQWHXPDVpULHGHPHGLGDVQHFHVViULDV

6$Ò'(
•

&RPXQLFDGRVHWUHLQDPHQWRVIUHTXHQWHVVREUHSUHYHQomRKLJLHQHHFXLGDGRVFRPDVD~GH

•

3ODWDIRUPD RQOLQH FRP YtGHRV H[FOXVLYRV GH PpGLFRV SDUD DSRLR H RULHQWDomR DRV QRVVRV
FRODERUDGRUHVEHPFRPRGHVXSRUWHGHDVVLVWHQWHYLUWXDO

•

'LVWULEXLomRGHNLWVGHSUHYHQomR iOFRROJHOPiVFDUDVWHUP{PHWURVVHPWRTXHV SDUDDVHTXLSHV
HQYROYLGDVQDVRSHUDo}HVHPIXQFLRQDPHQWR

•

9LVLWDVPpGLFDVHGDHTXLSHGRGHSDUWDPHQWRGHPHGLFLQDHVHJXUDQoDGRWUDEDOKRSDUDDSRLRDRV
FRODERUDGRUHVQDVRSHUDo}HVHPIXQFLRQDPHQWR

•

0RQLWRUDPHQWRGHFDVRVVXVSHLWRVHFRQILUPDGRV

•

$IDVWDPHQWRGRORFDOGHWUDEDOKRGRVFRODERUDGRUHVSHUWHQFHQWHVDRVJUXSRVGHULVFR

•

0DLVGHGRVFRODERUDGRUHVDGPLQLVWUDWLYRVWUDEDOKDQGRHPUHJLPHGHhome office; 

•

5HXQL}HVHQWUHFRODERUDGRUHVHOLGHUDQoDVUHDOL]DGDVDWUDYpVGHSODWDIRUPDVGLJLWDLV

•

6XVSHQVmRGHYLDJHQVSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHV


02'(2%5$
•

•

•
•

•

3DUDWRGRVRVFRODERUDGRUHVDGPLQLVWUDWLYRVUHGXomRSURSRUFLRQDOGHMRUQDGDGHWUDEDOKRHGH
VDOiULRV GH  DWp  RX VXVSHQVmR WHPSRUiULD GRV FRQWUDWRV GH WUDEDOKR SHOR SHUtRGR
SHUPLWLGRHPOHL
3DUDPDLVGHFRODERUDGRUHVGDRSHUDomRUHGXomRSURSRUFLRQDOGHMRUQDGDGHWUDEDOKRHGH
VDOiULRV GH  DWp  RX VXVSHQVmR WHPSRUiULD GRV FRQWUDWRV GH WUDEDOKR SHOR SHUtRGR
SHUPLWLGRHPOHL
'HPLVVmRGHGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVFRPSDUDGRDRHIHWLYRH[LVWHQWHHP-DQHLUR
(P QRVVD GLYLVmR GH off-street IRUD GH YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV   GRV FRODERUDGRUHV
UHPDQHVFHQWHVHVWmRWUDEDOKDQGRFRPUHGXomRSURSRUFLRQDOGHMRUQDGDGHWUDEDOKRHGHVDOiULR
RXWLYHUDPDVXVSHQVmRWHPSRUiULDGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR
(P QRVVD GLYLVmR GH on-street HP YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV   GRV FRODERUDGRUHV
UHPDQHVFHQWHVHVWmRWUDEDOKDQGRFRPUHGXomRSURSRUFLRQDOGHMRUQDGDGHWUDEDOKRHGHVDOiULR
RXWLYHUDPDVXVSHQVmRWHPSRUiULDGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR

•

$GLDPHQWR QR UHFROKLPHQWR GRV GHSyVLWRV GR )*76 GRV FRODERUDGRUHV SRU  WUrV  PHVHV
UHIHUHQWHVDRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKRFRQIRUPHSHUPLVVmROHJDO

•

$GLDPHQWRQRSDJDPHQWRGR,166SDWURQDOSRU GRLV PHVHVUHIHUHQWHVDRVPHVHVGHDEULOH
PDLRFRQIRUPHSHUPLVVmROHJDO
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•

(VFDODVHSURJUDPDo}HVGHWUDEDOKRGHRSHUDo}HVUHYLVDGDVSDUDDGHTXDomRGLDQWHGDGHPDQGD
JDUDJHQVDEHUWDVSDUFLDOPHQWHDEHUWDVHIHFKDGDV 


5(1(*2&,$d®(6$/8*8e,6&2175$35(67$d®(6(287526&86726('(63(6$6
•

5HGXomRGHFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVSDUDDGHTXDomRGLDQWHGDGHPDQGDUHGX]LGD

•

5HGXomRGHFXVWRVHGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV

•

5HYLVmRHQHJRFLDomRHPDQGDPHQWRGDPDLRULDGRVFRQWUDWRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVHPIXQomR
GDTXHGDGHYROXPHGHYHtFXORV

•

$EDL[R DOJXQV H[HPSORV GH QRVVDV LQLFLDWLYDV UHIHUHQWHV DR DOXJXHOFRQWUDSUHVWDomR GH QRVVDV
RSHUDo}HV
o &RQFHVV}HVoff-street IRUDGHYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRV ±$HURSRUWRV


7HPRVRSHUDo}HVTXHUHSUHVHQWDUDPDSUR[LPDGDPHQWHGR(%,7'$GH
DHURSRUWRV HP  TXH HVWDPRV DGRWDQGR LQLFLDWLYDV GH QHJRFLDomR SDUD
UHGX]LU R YDORU HRX UHYLVLWDU D PHWRGRORJLD GH FiOFXOR GR
DOXJXHOFRQWUDSUHVWDomR



(PRXWUDVRSHUDo}HV DSUR[LPDGDPHQWHGR(%,7'$GHDHURSRUWRVGH
 WHPRVFRQWUDWRVTXHSRVVXHPPHFDQLVPRVGHdownside protectionTXH
MiJDUDQWHPDQRVVDSURWHomRHPFHQiULRVGHUHGXomRGRYROXPHGHUHFHLWD

o &RQFHVV}HV off-street IRUD GH YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV  ± ([FOXLQGR $HURSRUWRV
=RQD$]XO)UDQFKLVH


8PD SDUWH GH QRVVRV FRQWUDWRV SRVVXL DOXJXHOFRQWUDSUHVWDomR IL[D RX HP
SHUFHQWXDO GD UHFHLWD PDV FRP XPD JDUDQWLD PtQLPD GH
DOXJXHOFRQWUDSUHVWDomR 6REUH HVVD EDVH GH FRQWUDWRV Mi FRQVHJXLPRV
UHQHJRFLDU  GRV FRQWUDWRV SDUD UHGX]LU R SDJDPHQWR GH
DOXJXHOFRQWUDSUHVWDomR RTXHUHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHGDEDVHWRWDO
GHQRVVRVFRQWUDWRV 

o &RQFHVV}HVon-street HPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRV 


2VFRQWUDWRVon-street HPYLDVHORJUDGRXURVS~EOLFRV SRVVXHPXPDSURWHomR
QDWXUDODRLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRSRLVRSUD]RGRFRQWUDWRSRGHUiVHUHVWHQGLGR
HPFDVRGHVXVSHQVmRWHPSRUiULDGDRSHUDomR$GLFLRQDOPHQWHRVYDORUHVGH
RXWRUJDFRQWUDSUHVWDomRPHQVDOVmREDVHDGRVHPSHUFHQWXDOGDUHFHLWD'DGR
TXHDVRSHUDo}HVHVWmRVXVSHQVDVRXFRPPRYLPHQWDomRUHGX]LGDRSDJDPHQWR
PHQVDOWHQGHDVHUQHJRFLDGRFRQVLGHUDQGRWDLVFRQGLo}HVH[FHSFLRQDLV


35(6(59$d2'(&$,;$
•

5HGXomR QRV JDVWRV FRP &DSH[ GH PDQXWHQomR 7, H RXWURV OLJDGRV DV QRVVDV RSHUDo}HV H
DGPLQLVWUDomR

•

5HGXomRHSURUURJDomRQRVJDVWRVFRP&DSH[GHDTXLVLomRGHQRYDVRSHUDo}HV

•

5HQHJRFLDomRHPDQGDPHQWRSDUDSRVWHUJDomRGHSDUFHODVDPRUWL]Do}HVHMXURVGHGtYLGDV

•

1HJRFLDomR FRQVWDQWH FRP GLYHUVRV EDQFRV FRPHUFLDLV FRP OLQKDV Mi DSURYDGDV H HP IDVH GH
DSURYDomRHRXGHILQLomRGHWHUPRVFRPHUFLDLV

•

6DTXHGHQRYDOLQKDGHFUpGLWRGH5MXQWRDR%DQFR6DQWDQGHUSDUDIRUWDOHFLPHQWR
GHFDL[D

•

%XVFDGHQRYDVUHFHLWDVGHFXUWRSUD]RFRPRVHJPHQWRGHORFDGRUDVGHYHtFXORVHPSUHVDVGH
ORJtVWLFDHYDUHMR



634

PÁGINA: 122 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

1RQRVVRHQWHQGLPHQWRDVPHGLGDVWRPDGDVDWpRPRPHQWREXVFDPPDQWHURQtYHOGHVHUYLoRHTXDOLGDGH
RSHUDFLRQDOTXHSUH]DPRVHPQRVVDVRSHUDo}HVDOpPGHEXVFDUDVVHJXUDUDVD~GHHEHPHVWDUGRVQRVVRV
FRODERUDGRUHVHGDVRFLHGDGHFRPRXPWRGRDSRLDQGRRFXPSULPHQWRGDVPHGLGDVGHWHUPLQDGDVSHODV
DXWRULGDGHVS~EOLFDV$OpPGLVVRDSHVDUGHHVWDUPRVYLYHQGRXPPRPHQWRGHH[WUHPDLQFHUWH]DHPTXH
QmRKiFRPRSUHFLVDURWDPDQKRGRVLPSDFWRVQHPRSUD]RGHGXUDomRHQWHQGHPRVTXHHVVDVPHGLGDV
EXVFDPVXSRUWDUHPSDUWHDQRVVDFRPSDQKLDGHQWURGRDWXDOPRPHQWR
$GLFLRQDOPHQWHHVVHFHQiULRGD&29,'SRGHUiWUD]HURXWURVLPSDFWRVGLUHWRVHLQGLUHWRVSDUDQyV
•

•
•

(QWHQGHPRV TXH RV LPSDFWRV HFRQ{PLFRV GD &29,' SRGHUmR UHGX]LU D FDSDFLGDGH GRV
JRYHUQRV GH LQYHVWLU HP PRELOLGDGH XUEDQD R TXH DXPHQWDUi RV JDUJDORV GH LQIUDHVWUXWXUD Mi
H[LVWHQWHV
(PQRVVDYLVmRDSyVDFULVHHVWDUHPRVPDLVHILFLHQWHVFRPUHODomRDRVQRVVRVFXVWRVHGHVSHVDV
HDFUHGLWDPRVTXHVDLUHPRVGDFULVHPDLVSURGXWLYRVHHILFLHQWHV
0XGDQoDVFRPSRUWDPHQWDLVGDVSHVVRDVSRGHUmRID]HUFRPTXHSDUWHGDSRSXODomRXUEDQDSDVVH
DSULRUL]DURWUDQVSRUWHLQGLYLGXDOHPGHWULPHQWRGRWUDQVSRUWHFROHWLYR8PDSHVTXLVDUHDOL]DGD
SHOD ,SVRV QD &KLQD KWWSVZZZLSVRVFRPHQLPSDFWFRURQDYLUXVQHZFDUSXUFKDVH
FKLQD  LQGLFD TXH D SRSXODomR SULRUL]DUi R WUDQVSRUWH LQGLYLGXDO GHYLGR DRV ULVFRV GH
FRQWDPLQDomRGR WUDQVSRUWHS~EOLFR &RQVHTXHQWHPHQWHDV YHQGDV GH YHtFXORVGHSDVVDJHLURV
WHQGHPDDXPHQWDUFRQIRUPHLQGLFDGRQDUHIHULGDSHVTXLVD

•

1RQRVVRHQWHQGLPHQWRXPDYH]TXHDVPHGLGDVGHLVRODPHQWRVRFLDOVHMDPHQFHUUDGDVRVSRORV
JHUDGRUHVGHWUiIHJRSDUDDVQRVVDVRSHUDo}HVWHQGHUmRDYROWDUDSDWDPDUHVQRUPDLVSUpFULVH

•

(QWHQGHPRV TXH RV QRVVRV LQYHVWLPHQWRV FRQWULEXLUmR SDUD DX[LOLDU D SRSXODomR H PHOKRUDU D
PRELOLGDGHXUEDQDDOpPGHDVVHJXUDURQRVVRFUHVFLPHQWRIXWXUR
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7.1.A – Caso a Companhia seja sociedade de economia mista
Não aplicável, tendo em vista que não somos uma sociedade de economia mista.
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±,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D SURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRV
1RVVDVUHFHLWDVVmRGHFRUUHQWHVGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORVDFOLHQWHVURWDWLYRVRX
PHQVDOLVWDVGRIRUQHFLPHQWRGHPmRGHREUDHGDDGPLQLVWUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRVDOpPGDDGPLQLVWUDomRGH
HVWDFLRQDPHQWRVHGDH[SORUDomRGHiUHDVGH]RQDD]XO1RVVDVRSHUDo}HVVmRGLVWULEXtGDVQDVVHJXLQWHVOLQKDV
GHQHJyFLRV

L

$OXJDGDVHDGPLQLVWUDGDV Leased and Managed Locations HQJOREDPFRQWUDWRVILUPDGRVFRPD
LQLFLDWLYDSULYDGDRQGHKiRSHUDo}HVGDViUHDVGHHVWDFLRQDPHQWRQRVPDLVGLYHUVRVVHJPHQWRV
FRPRHGLItFLRVFRPHUFLDLVVKRSSLQJVKRVSLWDLVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQREDQFRVHWHUUHQRV

LL 

2SHUDo}HV SUySULDV Owned Locations  FRQVLVWHP HP FRQWUDWRV GH DTXLVLomR GH DWLYRV
LPRELOLiULRV JDUDJHQVRXYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRV FRPRXQLGDGHDXW{QRPDGRHPSUHHQGLPHQWR
HPTXHVHVLWXD

LLL 

&RQFHVV}HVS~EOLFDVOff-StreetFRQVLVWHPHPFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
GHFRUUHQWHVGHSURFHVVRVOLFLWDWyULRVHSRGHPWHUSHUILOGHLQIUDHVWUXWXUD

LY 

&RQFHVV}HV S~EOLFDV On-Street VmR FRQWUDWRV GH JHVWmR GH HVWDFLRQDPHQWRV URWDWLYRV HP YLDV
S~EOLFDVILUPDGRVFRPDVSUHIHLWXUDVPXQLFLSDLVTXHFRQFHGHPRGLUHLWRGHH[SORUDomR

Y

&RQWUDWRV SULYDGRV GH ORQJR SUD]R Long-term Contracts  HQJORED FRQWUDWRV ILUPDGRV FRP D
LQLFLDWLYD SULYDGD FRP GHVWDTXH SDUD RSHUDo}HV GH HVWDFLRQDPHQWR HP HGLItFLRV FRPHUFLDLV
DHURSRUWRVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRGHQWUHRXWURV

YL 

2XWURV Others FRQVLVWHHPUHFHLWDVDFHVVyULDVTXHQmRVmRHVSHFLILFDPHQWHLGHQWLILFiYHLVSDUD
XPVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

0DLVLQIRUPDo}HVSRGHPVHUHQFRQWUDGDVQRLWHPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
EUHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



HP5PLOKDUHVH[FHWR 


5

 UHDSUHVHQWDGR 
GRWRWDO

5

 UHDSUHVHQWDGR 

GRWRWDO

5

GRWRWDO

$OXJDGDVHDGPLQLVWUDGDV













&RQWUDWRVGHORQJRSUD]R

























&RQFHVV}HVOff-street













&RQFHVV}HVOn-street













2SHUDo}HVSUySULDV

2XWURV
5HFHLWDOtTXLGDGRV
6HUYLoRV3UHVWDGRV
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F/XFUROtTXLGRSRUVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLD


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



/XFUR
OtTXLGR

HP5PLOKDUHVH[FHWR 




$OXJDGDVHDGPLQLVWUDGDV


/XFUR
OtTXLGR

GRWRWDO



GRWRWDO

/XFUROtTXLGR



GRWRWDO

 



 



 



 



 

2SHUDo}HVSUySULDV



 



 



 

&RQFHVV}HV2IIVWUHHW



 



 



 

&RQFHVV}HV2QVWUHHW



 



 



 

&RQWUDWRVGHORQJRSUD]R

2XWURV
1mRDORFDGR
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R 









 



 

 

 



 







 



 







 



D  $VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHRVLPSRVWRVVREUHROXFURVmRDGPLQLVWUDGRVVRER
kPELWRGD&RPSDQKLDQmRVmRDORFDGRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVFRQIRUPHLQGLFDGRQDWDEHODDFLPDVHJPHQWR1mR
$ORFDGR
E  $$GPLQLVWUDomRPRQLWRUDVHSDUDGDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGDVXQLGDGHVGHQHJyFLRVSDUDWRPDUGHFLV}HVVREUH
DORFDomRGHUHFXUVRVHDYDOLDUGHVHPSHQKR2GHVHPSHQKRGRVVHJPHQWRVpDYDOLDGRFRP EDVHQD UHFHLWDOtTXLGDGRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVHQDPDUJHPGHFRQWULEXLomRFRQIRUPHLQGLFDGRQDWDEHODDEDL[R





([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH




HP5PLOKDUHVH[FHWR 


$OXJDGDVHDGPLQLVWUDGDV
&RQWUDWRVGHORQJRSUD]R

0DUJHPGH
FRQWULEXLomR







'HSUHFLDomR
FXVWRGRV
VHUYLoRV
SUHVWDGRV 





/XFUR
EUXWR
D





GR
WRWDO



'HSUHFLDomR
0DUJHPGH
FXVWRGRV
FRQWULEXLomR
VHUYLoRV
SUHVWDGRV 


/XFUR
EUXWR
D

GR
WRWDO

0DUJHPGH
FRQWULEXLomR













'HSUHFLDomR
FXVWRGRV
VHUYLoRV
SUHVWDGRV 





/XFUR
EUXWR D 



GRWRWDO




















































&RQFHVV}HV2IIVWUHHW

























&RQFHVV}HV2QVWUHHW

































































































2SHUDo}HVSUySULDV

2XWURV
1mRDORFDGR
7RWDO

D  $PDUJHPGHFRQWULEXLomRDSUHVHQWDGDQDWDEHODDFLPDUHFRQFLOLDFRPROXFUREUXWRDSUHVHQWDGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
FRQVROLGDGDGRH[HUFtFLRDSyVUHGXomRGDOLQKDGHGHSUHFLDomRGRVFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDSUHVHQWDGDQDQRWDH[SOLFDWLYD
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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±,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
DFDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR
(i)

Alugadas e administradas (Leased and Managed Locations)H Contratos privados de longo prazo
(Long-term Contracts):
&RQWUDWDomR
7HPRVXPDiUHD&RPHUFLDOVXEGLYLGDQDVVXEiUHDV&RUSRUDWLYDH5HJLRQDO$SULPHLUDDQDOLVDDV
RSRUWXQLGDGHVSDUDQRVLQVWDODUPRVQRVHVWDFLRQDPHQWRVHDVHJXQGDpUHVSRQViYHOSRULGHQWLILFDU
SRWHQFLDLV RSRUWXQLGDGHV GH SDUFHULD H SRU UHDOL]DU D YLVLWD WpFQLFD QR ORFDO SDUD DYHULJXDU D
YLDELOLGDGHGRVQRVVRVSURMHWRV
$SyVRPDSHDPHQWRGDVRSRUWXQLGDGHVHDDQiOLVHGHYLDELOLGDGHQRVVDiUHD&RPHUFLDOUHSRUWD
RVSRWHQFLDLVSURMHWRVSDUD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDTXHVHUiUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRH
HODERUDomRGHSURSRVWD FRPHUFLDO VHQGRTXH DGHSHQGHUGRYDORU GR LQYHVWLPHQWRQHFHVViULR
GHYHUiVHUDSURYDGDSRUQRVVDGLUHWRULDILQDQFHLUD
1RVVRV FRQWUDWRV SDUD HVVHV VHJPHQWRV SRGHP VHU GH WUrV WLSRV ORFDomR FRP DOXJXHO IL[R RX
YDULiYHO RX XPD FRPELQDomR GH DPERV $OpP GLVVR GLYLGLPRV QRVVRV FRQWUDWRV HP GXDV
FDWHJRULDV Long-term Contracts TXH VmR FRQWUDWRV FRP SUD]RV VXSHULRUHV D  DQRV H
LQYHVWLPHQWRPtQLPRGH5FXPXODWLYDPHQWHH Leased and Managed Locations
TXHVmRRVGHPDLVFRQWUDWRVQmRHQTXDGUDGRVFRPRLong-term Contracts
([HFXomR
$SyVDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVGHVVHVVHJPHQWRVLPSOHPHQWDPRVDRSHUDomRFRQIRUPHGHVHQKR
GLVFULPLQDGRQDSURSRVWDFRPHUFLDORXDOLQKDGRFRPRFOLHQWHLPSODQWDPRVDDXWRPDWL]DomRGDV
JDUDJHQV VH QHFHVViULR  LQLFLDPRV QRVVDV RSHUDo}HV FRP PmRGHREUD DORFDGD H ID]HPRV D
PDQXWHQomRGRVHTXLSDPHQWRVXWLOL]DGRVQRVORFDLV
(PQRVVRVFRQWUDWRVGLVSRPRVTXHDVREULJDo}HVGHUHPDUFDomRGHYDJDVVmRGRSURSULHWiULRHD
REULJDomR GH REWHQomR GH OLFHQoDV DOYDUiV H VHJXURV GRV HTXLSDPHQWRV H YHtFXORV SDUD QRVVD
RSHUDomR

LL 

2SHUDo}HVSUySULDV Owned Locations 
6RPRVSURSULHWiULRVGHJDUDJHQVHRXYDJDVGHHVWDFLRQDPHQWRVHPLPyYHLV7HPRVRGLUHLWRGH
SUHIHUrQFLDHRXGLUHLWRGHH[FOXVLYLGDGHQDRSHUDomRGRVHVWDFLRQDPHQWRVFRPUHODomRjVYDJDV
GH HVWDFLRQDPHQWR GH QRVVD SURSULHGDGH QRV TXDLV HVVDV YDJDV HVWmR ORFDOL]DGDV (P QRVVDV
RSHUDo}HV SUySULDV H HP LPyYHLV GH WHUFHLURV SDUD HVVHV VHJPHQWRV VRPRV UHVSRQViYHLV SHOD
LPSODQWDomRGHWHFQRORJLD FRPRDDXWRPDWL]DomRGDVJDUDJHQV DRSHUDomRHPDQXWHQomRGRV
HTXLSDPHQWRVHDFRQWUDWDomRGHVHJXURVSDUDRVHTXLSDPHQWRVXWLOL]DGRVHYHtFXORV
$OpPGLVVRVRPRVGHWHQWRUHVGHGHWHUPLQDGRVDWLYRVLPRELOL]DGRV FRPRRBrascan Open Mall 
H RSHUDPRV R HVWDFLRQDPHQWR GR ORFDO 1HVVH FDVR UHFHEHPRV QmR Vy DV UHFHLWDV DGYLQGDV GD
RSHUDomRGHHVWDFLRQDPHQWRPDVWDPEpPDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGDORFDomRGHLPyYHLVGHQRVVD
SURSULHGDGH

(iii)

Concessões Públicas Off-Street H On-Street:
&RQWUDWDomR
(PQRVVDHVWUXWXUDWHPRVDiUHDGHFRQFHVV}HVH0 $TXHpUHVSRQViYHOSHODHVFROKDGHQRVVDV
SDUFHULDV (VSHFLILFDPHQWH SDUD RV VHJPHQWRV &RQFHVV}HV 3~EOLFDV Off-Street H &RQFHVV}HV
3~EOLFDV On-Street SDUD D WULDJHP GRV SURFHVVRV OLFLWDWyULRV XWLOL]DPRV GRLV VLVWHPDV GH
DFRPSDQKDPHQWRGLiULRGHOLFLWDo}HVUHODFLRQDGRVDRVHWRUGHHVWDFLRQDPHQWRVWDQWRQDHVIHUD
PXQLFLSDO FRPR IHGHUDO GLYXOJDGRV QR 'LiULR 2ILFLDO GD 8QLmR RX RXWURV YHtFXORV RILFLDLV GH
GLYXOJDomR 1RVVRV VLVWHPDV GH DFRPSDQKDPHQWR VmR DVVLQDWXUDV PHQVDLV FRQWUDWDGRV FRP DV
IRUQHFHGRUDV5DGDU333H&RP/LFLWDomR
$SyV D SULPHLUD WULDJHP GH SURFHVVRV OLFLWDWyULRV FRP RV GRLV VLVWHPDV 5DGDU 333 H &RP
/LFLWDomR QRVVD iUHD DQDOLVD DV RSRUWXQLGDGHV GLYXOJDGDV VRE DV VHJXLQWHV yWLFDV WDPDQKR GR
QHJyFLRLVWRpDTXDQWLGDGHGHYDJDVGLVSRQtYHORXSRWHQFLDOIURWDGHYHtFXORVHWF HDHVWUDWpJLD
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GD &RPSDQKLD  SDUD D H[SDQVmR GH VHXV QHJyFLRV QDTXHOH PRPHQWR VHMD SRU YLDELOLGDGH
ILQDQFHLUDVHMDSHODQHFHVVLGDGHGHDPSOLDomRGHVXDSUHVHQoDUHJLRQDO3RVWHULRUPHQWHjDQiOLVH
GDVRSRUWXQLGDGHVSRUQRVVDiUHDHFDVRVHMDGHLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDSDUWLFLSDUGHGHWHUPLQDGR
SURFHVVR OLFLWDWyULR FRQWUDWDPRV DVVHVVRUHV OHJDLV H[WHUQRV SDUD TXH UHDOL]HP D KDELOLWDomR
GRFXPHQWDOGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVVHIRURFDVRSDUDDSDUWLFLSDomRQDVOLFLWDo}HV
HUHDOL]DPRVLQWHUQDPHQWHDDPRGHODJHPILQDQFHLUDSDUDRSURMHWRHVSHFtILFR
$ GHSHQGHU GR YDORU GR LQYHVWLPHQWR QHFHVViULR DR SURMHWR VXEPHWHPRV D RSRUWXQLGDGH j
DSURYDomRGHQRVVDGLUHWRULDGHFRQFHVV}HVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR8PDYH]DSURYDGR
LQWHUQDPHQWHDQDOLVDPRVDYLDELOLGDGHGRHVSDoRHDGHFLVmRGHODQFHQDOLFLWDomRpIHLWD
&DVRD&RPSDQKLDVHMDYHQFHGRUDGHGHWHUPLQDGRSURFHVVROLFLWDWyULRLQLFLDPRVDDYDOLDomRGRV
GRFXPHQWRV H SURSRVWDV FRPHUFLDLV DSUHVHQWDGRV SHOD $XWRULGDGH *RYHUQDPHQWDO FRPSHWHQWH
$SyVDKRPRORJDomRFHOHEUDPRVRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
([HFXomR
3DUD DV &RQFHVV}HV Off Street RFXSDPRV RV LPyYHLV ID]HPRV DV EHQIHLWRULDV H[LJLGDV HRX
QHFHVViULDV QRV WHUPRV GRV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV SRU H[HPSOR DXWRPDomR GDV FDQFHODV
LQVWDODomRGHVHQVRUHVPDUFDomRRXFREHUWXUDGDVYDJDVLQIRUPDWL]DomRGRVLVWHPDGHRSHUDomR
GR HVWDFLRQDPHQWR H FRQVWUXo}HV GH HGLItFLRV JDUDJHP  H LQLFLDPRV QRVVDV RSHUDo}HV QDTXHOH
HVSDoRRPDLVEUHYHSRVVtYHO2EVHUYDPRVTXHWRGRVRVSURMHWRVGHEHQIHLWRULDVIHLWRVSRUQyVVmR
SUHYLDPHQWHDSURYDGRVSHOD$XWRULGDGH*RYHUQDPHQWDOFRPSHWHQWH
3DUD DV &RQFHVV}HV On Street DSyV D KRPRORJDomR H FHOHEUDomR GR FRQWUDWR FRUUHVSRQGHQWH
DYDOLDPRV QRYDPHQWH DV YLDV S~EOLFDV QDV TXDLV QRV LQVWDODUHPRV H ID]HPRV DV EHQIHLWRULDV
H[LJLGDV HRXQHFHVViULDVQRV WHUPRV GRV FRQWUDWRV SRU H[HPSOR WURFDGD VLQDOL]DomRYLiULDV
LQVWDODomRGHHTXLSDPHQWRVSDUDSDJDPHQWRHGLVWULEXLomRGHHTXLSDPHQWRVSDUDDYHQGDGHtickets
GLJLWDLV 1HVVHVHJPHQWRWRGRVRVSURMHWRVGHEHQIHLWRULDVIHLWRVSRUQyVWDPEpPVmRSUHYLDPHQWH
DSURYDGRVSHOD$XWRULGDGH*RYHUQDPHQWDOFRPSHWHQWH(VSHFLILFDPHQWHSDUDDVQRVVDVRSHUDo}HV
GH]RQDD]XODWXDPRVGHGXDVIRUPDV L UHDOL]DPRVRFUHGHQFLDPHQWRGHHPSUHVDVTXHTXHLUDP
FRPHUFLDOL]DURVFDUW}HV]RQDD]XOGLJLWDLVHQHVVHFDVRQRVVRVFRQWUDWRVVmRGHDWpDQRVH
UHQRYiYHLV LL UHDOL]DPRVDFRQFHVVmRS~EOLFDGR]RQDD]XORSHUDo}HVGHFRPHUFLDOL]DomRGRV
SUySULRV WLFNHWV GLJLWDLV RX ItVLFRV H R JHUHQFLDPHQWRPRQLWRUDPHQWR GD XWLOL]DomR GRV
HVWDFLRQDPHQWRVURWDWLYRVSRUFRQVXPLGRUHVHPJHUDO
1RVVRVFRQWUDWRVRSHUDFLRQDLVHVWmRGLYLGLGRVGHDFRUGRFRPQRVVRVVHJPHQWRVGDVHJXLQWHIRUPD

3$57(6

'(6&5,d2

'$7$
$66,1$785$

'$7$,1Ë&,2

'$7$
9(1&,0(172

6(*0(172

$HURSRUWR
&RQJRQKDV

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUD
(VWUXWXUD$HURSRUWXiULD
,QIUDHUR

&RQFHVVmRGHXVRGHiUHDGR
HGLItFLRJDUDJHPSDUD
H[SORUDomRFRPHUFLDOGD
DWLYLGDGHGHHVWDFLRQDPHQWR
GHYHtFXORVORFDOL]DGRQR
$HURSRUWRGH6mR
3DXOR&RQJRQKDV6%63
QRVWHUPRVGD/HLQR








&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

$HURSRUWR
*XDUXOKRV

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV
3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H
&RQFHVVLRQiULDGR$HURSRUWR
GH*XDUXOKRV6$

([SORUDomRFRPHUFLDOGD
DWLYLGDGHGHHVWDFLRQDPHQWR
GHYHtFXORVQR$HURSRUWR
,QWHUQDFLRQDOGH6mR3DXOR
GRU Airport 


YLJrQFLDGR
FRQWUDWR 

&RQWUDWRGH
/RQJR
3UD]R


SUD]RGHFHVVmR
GDViUHDV 

&HVVmRGH
8VRGH
ÈUHD 

$HURSRUWR
*DOHmR

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV
3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H
&RQFHVVLRQiULD$HURSRUWR5LR
GH-DQHLUR6$

&HVVmRGHiUHDVGH
HVWDFLRQDPHQWRQR
$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGR
5LRGH-DQHLUR *,* 
DWXDOPHQWHFRP
YDJDVSDUDH[SORUDomR

23(5$d2
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FRPHUFLDOGDDWLYLGDGHGH
HVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORV

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV
3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H
$HURSRUWRV%UDVLO9LUDFRSRV
6$

&HVVmRGHiUHDVGH
HVWDFLRQDPHQWRGR
$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGH
9LUDFRSRVORFDOL]DGRQR
0XQLFtSLRGH&DPSLQDV
FRPQRPtQLPR
YDJDVSDUDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGDDWLYLGDGHGH
HVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORV

$HURSRUWR
%UDVtOLD

$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV
3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H
,QIUDPHULFD&RQFHVVLRQiULDGR
$HURSRUWRGH%UDVtOLD6$

([SORUDomRFRPHUFLDOGD
DWLYLGDGHGHHVWDFLRQDPHQWR
GHYHtFXORVQR
HVWDFLRQDPHQWRGR
$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGH
%UDVtOLD 6%%5 ORFDOL]DGR
QR'LVWULWR)HGHUDOFRPQR
PtQLPRYDJDV







$HURSRUWR
6DOJDGR)LOKR

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUD
(VWUXWXUD$HURSRUWXiULD±
,QIUDHURSRVWHULRUPHQWH
VXFHGLGDSHOD)UDSRUW%UDVLO
6$$HURSRUWRGH3RUWR$OHJUH

&RQFHVVmRGHXVRGHiUHDV
GHVWLQDGDVDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGH
HVWDFLRQDPHQWRVGHYHtFXORV
QR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDO
GH3RUWR$OHJUH $HURSRUWR
6DOJDGR)LOKR 







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUD
(VWUXWXUD$HURSRUWXiULD
,QIUDHUR

&RQFHVVmRGHXVRGHiUHDV
GHVWLQDGDVDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGH
HVWDFLRQDPHQWRVGHYHtFXORV
QR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDO
=XPELGRV3DOPDUHVHP
0DFHLy$/







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

$HURSRUWR
5HFLIH

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUD
(VWUXWXUD$HURSRUWXiULD
,QIUDHUR

&RQFHVVmRGHXVRGHiUHDV
GHVWLQDGDVDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGH
HVWDFLRQDPHQWRVGHYHtFXORV
QR$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDO
*LOEHUWR)UH\UH*XDUDUDSHV
HP5HFLIH3(







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

$HURSRUWR
6DQWRV'XPRQW

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUD
(VWUXWXUD$HURSRUWXiULD
,QIUDHUR

&RQFHVVmRGHXVRGHiUHDV
GHVWLQDGDVDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGH
HVWDFLRQDPHQWRVGHYHtFXORV
QR$HURSRUWR6DQWRV
'XPRQW







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H(PSUHVD%UDVLOHLUDGH,QIUD
(VWUXWXUD$HURSRUWXiULD
,QIUDHUR

&RQFHVVmRGHXVRGHiUHDV
GHVWLQDGDVDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGH
HVWDFLRQDPHQWRVGHYHtFXORV
QR$HURSRUWRGH9LWyULD±
(XULFRGH$JXLDU6DOOHV







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

(VWDFLRQDPHQWRV&LQHOkQGLD
6$H0XQLFtSLRGR5LRGH
-DQHLUR

&RQFHVVmRGHVHUYLoR
S~EOLFRGHRSHUDomRGH
HVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORV
HPJDUDJHPVXEWHUUkQHD
VREORJUDGRXURVS~EOLFRVH
QDViUHDVFRQWtJXDVj
HGLILFDomRGHVFULWRVH
LQGLYLGXDOL]DGRVQR3URMHWR
%iVLFRSUHFHGLGRGHREUD
S~EOLFD







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

$HURSRUWR
9LUDFRSRV

$HURSRUWR
0DFHLy

$HURSRUWR
9LWyULD

(VWDFLRQDPHQWR
&LQHOkQGLD
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&RQWUDWRGH
/RQJR
3UD]R
&HVVmRGH
8VRGH
ÈUHD 

&RQWUDWRGH
/RQJR
3UD]R
&HVVmRGH
8VRGH
ÈUHD 
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&RQVyUFLR'U(QpDV&DUYDOKR
GH$JXLDUH3UHIHLWXUDGR
0XQLFtSLRGH6mR3DXOR

&RQFHVVmRSDUDH[SORUDomR
FRPHUFLDOGH
HVWDFLRQDPHQWRV
VXEWHUUkQHRVQD&LGDGHGH
6mR3DXORFRPSUHHQGHQGR
SURMHWRHFRQVWUXomRGDV
JDUDJHQVEHPFRPRVXD
H[SORUDomRFRPHUFLDO







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

$XWRSDUN6$H0XQLFtSLRGR
5LRGH-DQHLUR

&RQFHVVmRGHVHUYLoR
S~EOLFRGHRSHUDomRGH
HVWDFLRQDPHQWRGHYHtFXORV
HPJDUDJHPVXEWHUUkQHD
VRERVORJUDGRXURVS~EOLFRV
HQDViUHDVFRQWtJXDVj
HGLILFDomRGHVFULWRVH
LQGLYLGXDOL]DGRVQR3URMHWR
%iVLFRSUHFHGLGRGHREUD
S~EOLFD







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2II6WUHHW

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H0XQLFtSLRGH-XL]GH)RUD

3UHVWDomRGHVHUYLoRVGH
LPSODQWDomRRSHUDomRH
FRQWUROHSDUDRVLVWHPDGH
HVWDFLRQDPHQWRURWDWLYR
SDJRSDUDYHtFXORV
DXWRPRWRUHVHFLFORPRWRUHV
QDVYLDVGR0XQLFtSLRGH
-XL]GH)RUD







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW

&HOORSDUN(VWDFLRQDPHQWRV
/WGD VXFHGLGRSRU+RUD3DUN
6LVWHPDGH(VWDFLRQDPHQWR
5RWDWLYR/WGDH0XQLFtSLRGH
0DXi

,PSODQWDomRH[SORUDomRH
DGPLQLVWUDomRGH
HVWDFLRQDPHQWRURWDWLYRGH
YHtFXORVHPiUHDVYLDVH
ORJUDGRXURVS~EOLFRVEHP
FRPRDLPSODQWDomRH
PDQXWHQomRGRV
HTXLSDPHQWRVQR0XQLFtSLR
GH0DXi







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW

(VWDFLRQDPHQWR
0RJLGDV
&UX]HV

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H0XQLFtSLRGH0RJLGDV
&UX]HV

&RQFHVVmRGHVHUYLoR
S~EOLFRGHH[SORUDomRH
H[HFXomRGDViUHDVHVSHFLDLV
GHHVWDFLRQDPHQWR
FRQWURODGRGHYHtFXORV
DXWRPRWRUHVHPYLDVH
ORJUDGRXURVS~EOLFRVGR
0XQLFtSLRGH0RJLGDV
&UX]HV







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW

(VWDFLRQDPHQWR
3LUDFLFDED

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H0XQLFtSLR3LUDFLFDED

([SORUDomRGH
HVWDFLRQDPHQWRVURWDWLYRV
HPYLDVHORJUDGRXURV
S~EOLFRVGR0XQLFtSLRGH
3LUDFLFDED







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW

(VWDFLRQDPHQWR
6DQWR$QGUp

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6DQWR
$QGUp

([SORUDomRHJHVWmRGDV
iUHDVGHVWLQDGDVDR
HVWDFLRQDPHQWRURWDWLYR
SDJRQRVORJUDGRXURV
S~EOLFRVGR0XQLFtSLRGH
6DQWR$QGUp







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H0XQLFtSLRGH6mR%HUQDUGR
GR&DPSR

&RQFHVVmRGHiUHDVS~EOLFDV
SDUDJHVWmRHDGPLQLVWUDomR
GR6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR&RQWURODGR
±6(&FRPREMHWLYRGH
LQWHJUDUHPXP~QLFR
VLVWHPDRVSURFHVVRVGH
RSHUDomRHJHUHQFLDPHQWR
GR(VWDFLRQDPHQWRSDJRGH
YHtFXORVDXWRPRWRUHVQDV
YLDVHORJUDGRXURVGR







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW


(VWDFLRQDPHQWR
(1($6

(VWDFLRQDPHQWR
6DQWD/X]LD

(VWDFLRQDPHQWR
-XL]GH)RUD

(VWDFLRQDPHQWR
0DXi

(VWDFLRQDPHQWR
6mR%HUQDUGR
GR&DPSR
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0XQLFtSLRGH6mR%HUQDUGR
GR&DPSR

(VWDFLRQDPHQWR
9LOD9HOKD

+RUD3DUN6LVWHPDGH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGD
H0XQLFtSLRGHYLOD9HOKD

&RQFHVVmRSDUDVHUYLoRVGH
LPSODQWDomRH
RSHUDFLRQDOL]DomRGR
VLVWHPDGHHVWDFLRQDPHQWR
URWDWLYRFRQWURODGRFRP
SDUTXtPHWURVQDVYLDVGR
0XQLFtSLRGH9LOD9HOKD







&RQFHVVmR
3~EOLFD
2Q6WUHHW



2XWURV Others 1HVVHVHJPHQWRUHFHEHPRVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGHFUpGLWRVWULEXWiULRVDRVTXDLV
ID]HPRVMXVSDWURFtQLRVHSXEOLFLGDGHHIUDQTXLDV1mRKiXPSURFHVVRGHSURGXomRHVSHFtILFR

EFDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRHORJtVWLFD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDRSHUDo}HVGLVWULEXtGDVQR3DtVGDVHJXLQWHIRUPD

5(*,2(67$'2

1Ò0(52'(
23(5$d®(6

6mR3DXOR



5LRGH-DQHLUR



5HJLmR6XO



5HJLmR1RUGHVWH



5HJLmR6XGHVWH



'LVWULWR)HGHUDO




FFDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR
9LVmR*HUDOGD,QG~VWULD
2VPHUFDGRVQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXDHOLGHUDVmRH[WUHPDPHQWHIUDJPHQWDGRVHSRVVXHPGLYHUVDVEDUUHLUDV
GHHQWUDGDTXHYmRGHVGHDSUHVHQoDItVLFDHPORFDOL]Do}HV~QLFDVDWpDH[SHUWLVHWpFQLFDHERDUHSXWDomRSHUDQWH
DRVIRUQHFHGRUHVyUJmRVS~EOLFRVHFRQVXPLGRUHVILQDLV
$GLFLRQDOPHQWHRDPELHQWHGHPRELOLGDGHXUEDQDSRVVXLGXDVFDUDFWHUtVWLFDVPDUFDQWHV
L  eXPDPELHQWHEDVWDQWHJUDQGHFRPLQ~PHURVGLIHUHQWHVPRGDLVRIHUHFHQGRVROXo}HVGHORFRPRomR
SDUDDSRSXODomRPDVTXHQDJUDQGHPDLRULDGDVYH]HVQmRSRVVXHPLQWHJUDomRHQWUHVLHRIHUHFHP
VRPHQWHXPDVROXomRLQGLYLGXDO([HPSORVGHVVHVPRGDLVVmR{QLEXVPHWU{%57DSOLFDWLYRVGHWD[L
HWUDQVSRUWHSDWLQHWHVELFLFOHWDVKHOLFySWHURWUHPPRWRFLFOHWDFDUURGHVORFDPHQWRDSp
LL  2HFRVVLVWHPDGHPRELOLGDGHpEDVWDQWHGLQkPLFRHFRPGLIHUHQWHVstakeholdersFRPRFRPSDQKLDV
DXWRPRELOtVWLFDV SUHIHLWXUDV PHUFDGR LPRELOLiULR DXWRULGDGHV GH WUkQVLWR SRGHU MXGLFLiULR SRGHU
OHJLVODWLYR VHFUHWDULD GH WUDQVSRUWHV DSOLFDWLYRV ORFDGRUDV GH YHtFXORV HPSUHVDV HVWDWDLV
HVWDFLRQDPHQWR
,QYHVWLPHQWRVHPLQIUDHVWUXWXUDVHUmRFDGDYH]PDLVQHFHVViULRVGHYLGRDRDXPHQWRGDIURWDGHYHtFXORVQR
SDtV PHVPR QRV SHUtRGRV GH UHFHVVmR H DR EDL[R QtYHO GH LQYHVWLPHQWR S~EOLFR SDUD DWHQGHU j FUHVFHQWH
GHPDQGDSRUPRELOLGDGHXUEDQDHVSHFLDOPHQWHLQIOXHQFLDGRSHORUHFHQWHSHUtRGRGHUHFHVVmRHFRQ{PLFDGH
D$OpPGLVVRR%UDVLODLQGDVHJXHFRPXPDSHQHWUDomRGHYHtFXORVOHYHVSHUFDSLWDPXLWRDEDL[R
GRVSDtVHVGHVHQYROYLGRV
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)URWDGHYHtFXORVOHYHVQR%UDVLO 
0LOK}HV 








  











ϯй



1~PHURGHFDUURVSRUKDELWDQWHV
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9HQGDGHYHtFXORVGHSDVVDJHLURVQR%UDVLO
0LOK}HV 
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Ϯ͘ϯ

ϭ͘ϳ
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ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ




(YROXomRGRVLQYHVWLPHQWRVHPWUDQVSRUWHS~EOLFRQDFLGDGHGH6mR3DXOR
5ELOK}HV 


)RQWHV:RUOG0HWUR'DWDEDVH'HQDWUDQ$1)$9($6LQGLSHoDV0HWUR&730637UDQV3HVTXLVD2'0HWURGH6mR3DXOR1RWD  ,QYHVWLPHQWRVHPH[SDQVmRUHIHUHPVHDLQYHVWLPHQWRVGH5ELOK}HVIHLWRVHQWUH
HGLVWULEXtGRVGHIRUPDXQLIRUPHQRSHUtRGR
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(YROXomRGRQ~PHURGHYLDJHQVGLiULDVQDVHVWDo}HVGHPHWU{WUHQVH{QLEXVGH6mR3DXOR
0LOK}HV 


)RQWH0HWUR&730637UDQV3HVTXLVD2'0HWURGH6mR3DXOR

SHVVRDVNPGHOLQKDVGHPHWU{HXVRGLiULR GHGHVORFDo}HVSRSXODomR YDORUHVDSDUWLUGH
















/RQGRQ

0DGULG








7RN\R

+RQJ.RQJ

3DULV



1<&




5LRGH
-DQHLUR

6mR3DXO R



)RQWH:RUOG0HWUR'DWDEDVH'HQHWUDQ3HVTXLVD2'0HWURGH6mR3DXOR


$OpPGHVVDVFRQGLo}HVHVWUXWXUDLVQRkPELWRGDLQIUDHVWUXWXUDQR%UDVLODUHFHQWHUHFXSHUDomRHFRQ{PLFDWHP
EHQHILFLDGRRVSULQFLSDLVVHWRUHVGHDWXDomRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPXPDXPHQWRFRQVLVWHQWHGDGHPDQGD
SRUVROXo}HVGHPRELOLGDGH
2PHUFDGREUDVLOHLURGHHVWDFLRQDPHQWRVSDVVRXSRUXPSHUtRGRGHFRQVROLGDomRHDJRUDSDVVDSRUXPSHUtRGR
GHIRUWHH[SDQVmR(VWLPDVHTXHHVVHPHUFDGRSRVVXLXPIDWXUDPHQWRDQXDOGHFHUFDGH5ELOK}HV±TXH
FRUUHVSRQGHDFHUFDGH5SRUYHtFXOROHYHQRSDtV
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5HFHLWDGRPHUFDGRGHHVWDFLRQDPHQWRVQR%UDVLO
5HFHLWDEUXWD5ELOK}HV 


)RQWH5HODWyULR2XWORRNIRUWKHSDUNLQJLQGXVWU\LQ%UD]LOIRU


'HQWUH RV SULQFLSDLV VHWRUHV SRGHVH FLWDU R VHJPHQWR GH DHURSRUWRV TXH DSUHVHQWD ERDV SHUVSHFWLYDV GH
FUHVFLPHQWR QmR VRPHQWH SHOD UHWRPDGD GD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD QR SDtV PDV WDPEpP SRU LQYHVWLPHQWRV
DGLFLRQDLVTXHHVWmRVHQGRIHLWRVSHORVQRYRVFRQFHVVLRQiULRVQRFRQWH[WRGRVOHLO}HVGHSULYDWL]DomRUHDOL]DGRV
QRV~OWLPRVDQRV
-iQRVHJPHQWRLPRELOLiULRHVKRSSLQJVDGLPLQXLomRGDYDFkQFLD HP6mR3DXORGHHPSDUD
HPHQR5LRGH-DQHLURGHHPSDUDHPGHDFRUGRFRPD&ROOLHUV,QWHUQDWLRQDO D
UHWRPDGD GD FRQVWUXomR GH HPSUHHQGLPHQWRV TXH KDYLDP VLGR LQWHUURPSLGRV GXUDQWH R SHUtRGR GH UHFHVVmR
DVVRFLDGRVDXPWUDQVSRUWHS~EOLFRFRPSDGU}HVDTXpPGRVSDtVHVGHVHQYROYLGRVFULDPXPLPSRUWDQWHJDUJDOR
GHPRELOLGDGHQDVFLGDGHV
$OpP GLVVR R UHFHQWH SURFHVVR GH FRQVROLGDomR H H[SDQVmR GR VHJPHQWR GH KRVSLWDLV S~EOLFRV H SULYDGRV
MXQWDPHQWHFRPRDXPHQWRQRQ~PHURGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVQHVVHVHJPHQWRFULDPXPDGHPDQGDODWHQWH
SRUVROXo}HVGHPRELOLGDGH
2SUHoRGRWLFNHWPpGLRSDUDRFRQVXPLGRUGHHVWDFLRQDPHQWRVWDPEpPWHPPXLWRHVSDoRSDUDFUHVFLPHQWR2
5LR GH -DQHLUR H 6mR 3DXOR HPERUD VHMDP FLGDGHV FRP GHQVLGDGH KDELWDFLRQDO DOWD SRVVXHP SUHoRV GH
HVWDFLRQDPHQWREHPDEDL[RGDVSULQFLSDLVFLGDGHVGHSDtVHVGHVHQYROYLGRV
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3UHoRGHGLiULDGHHVWDFLRQDPHQWRHP86'DMXVWDGRSHOR333
 


)RQWH,15,;3DUNLQJUHVHDUFK3DUNRSHGLDJOREDOSDUNLQJLQGH[&LW\0D\RUV6WDWLVWLFV,3&0DSV

$OpPGROHJDGRGHLQIUDHVWUXWXUDHGDUHWRPDGDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDQR%UDVLOLQIOXHQFLDUHPRDXPHQWRGD
GHPDQGD SRU VROXo}HV GH PRELOLGDGH RXWURV IDWRUHV WrP DIHWDGR HVVD LQG~VWULD 'HQWUH RV IDWRUHV PDLV
UHOHYDQWHVSRGHVHGHVWDFDURDXPHQWRGRGLQDPLVPRGDPRELOLGDGHXUEDQDFRPDLQFOXVmRGHQRYRVVHUYLoRV
GHWUDQVSRUWHYLDDSOLFDWLYRVHUYLoRVGHHQWUHJD 'HOLYHU\ HQRYDVQHFHVVLGDGHVGRVFRQVXPLGRUHVHPUHODomR
j VHUYLoRV GH UHSDURV UHFDUJD GH FDUURV HOpWULFRV H H[SHULrQFLD GH XVXiULR 8P IHQ{PHQR UHFHQWH TXH YHP
LPSDFWDQGRDUHDOLGDGHGDSRSXODomRXUEDQDpDGLVUXSomRQRVHWRUGHHQWUHJDVGHQWURGDFLGDGHVREUHWXGRQD
FDWHJRULD 'HOLYHU\ (VVH IHQ{PHQR WHP UHVXOWDGR H LPSRUWDQWHV HIHLWRV FRODWHUDLVSDUDPRELOLGDGHXUEDQD
FRPRSRUH[HPSORRDXPHQWRGRFRQJHVWLRQDPHQWRHPUHJL}HVFRPDOWDGHPDQGDGHUHVWDXUDQWHV
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BreakdownGDUHFHLWDQRVHWRUDOLPHQWtFLRSRUFDQDOGHYHQGD
86'EQ 


)RQWH(XURPRQLWRUSDVVSRUW4XDOLEHVW



2 SUREOHPD GD PRELOLGDGH QR %UDVLO p FRPSOH[R H GLIHUHQWH GH RXWUDV UHJL}HV GR PXQGR 1HVVH FRQWH[WR
DOJXPDVLQLFLDWLYDVWDLVFRPRDSOLFDWLYRVGHWUDQVSRUWHWUDWDPGHSDUWHGRVLQWRPDHDMXGDPDFULDUXPQRYR
HFRVVLVWHPDFRPLQ~PHUDVRSRUWXQLGDGHVGHQRYRVQHJyFLRVSDUDPRELOLGDGHXUEDQD
(VVDVDOWHUQDWLYDVGHPRELOLGDGHDSHVDUGHUHFHQWHVMiDSUHVHQWDPVLQDLVGHVDWXUDomRQRPHUFDGREUDVLOHLUR
SULQFLSDOPHQWH QDV JUDQGHV FLGDGHV (P 6mR 3DXOR HVVDV DOWHUQDWLYDV UHSUHVHQWDP DSHQDV  GH WRGRV RV
SHUFXUVRVQDFLGDGH
9LDJHQVGLiULDVHP6mR3DXORSRUPHLRGHWUDQVSRUWH
 PLOK}HVGHYLDJHQV
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$SHVDUGRFUHVFLPHQWRGHYLDJHQVSRUPHLRGHWD[LHDSOLFDWLYRVXDUHOHYkQFLDVREUHRQ~PHURWRWDOGHYLDJHQV
FRQWLQXDSHTXHQD
3HUFHQWXDOGDSRSXODomRDGXOWDTXHXWLOL]DPRVVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHYLDDSOLFDWLYR



)RQWH3HVTXLVD2'0HWURGH6mR3DXOR0&)03URSULHWDU\$QQXDO*OREDO&RQVXPHU6XUYH\

1HVVHFRQWH[WRRSUREOHPDHVWUXWXUDOGHPRELOLGDGHDLQGDSHUPDQHFHHDSUHVHQWDXPDRSRUWXQLGDGHUHOHYDQWH
SDUDXPSURYHGRUGHVROXo}HVGHPRELOLGDGHFRPRD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHGDGRTXHQmRH[LVWHPVROXo}HV
VLPSOHVSDUDHQGHUHoDURVJDUJDORVGHPRELOLGDGHQRVFHQWURVXUEDQRV
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7HQGrQFLDV,QRYDGRUDVH3RWHQFLDLV1RYDV)RQWHVGH5HFHLWD
(PXPFHQiULRGHPRELOLGDGHXUEDQDHPFRQVWDQWHHYROXomRHQWHQGHPRVTXHHVWmRVXUJLQGR HFRQWLQXDUmR
VXUJLQGR GLYHUVDVRSRUWXQLGDGHVSDUDH[SDQVmRHFULDomRGHQRYDVIRQWHVGHUHFHLWDFRQIRUPHLQGLFDGRDEDL[R





([SRVLomRD'LIHUHQWHV6HWRUHVGD(FRQRPLD
1RVVRV FRQWUDWRV VmR EDVWDQWH GLYHUVLILFDGRV HP WHUPRV GH H[SRVLomR D GLIHUHQWHV VHWRUHV GD HFRQRPLD (P
QRVVDPDUJHPGHFRQWULEXLomRVHGLYLGLXHQWUHRVVHJXLQWHVVHWRUHVDHURSRUWRV  SUpGLRVFRPHUFLDLV
 VD~GH  VKRSSLQJPDOOV  OD]HU  on-street  YDUHMR  HGXFDomR  
GHYHQWXDOVD]RQDOLGDGH
$ &RPSDQKLD DWXD HP GLYHUVRV VHWRUHV GD HFRQRPLD FRPR HP DHURSRUWRV YDUHMR KRVSLWDLV DUHQDV H
XQLYHUVLGDGHVHpLPSDFWDGDSHODVD]RQDOLGDGHGHVVHVQHJyFLRV2EVHUYDPRVPDLRUIDWXUDPHQWRQRVPHVHVGH
MXOKRDJRVWRHGH]HPEUR$RORQJRGRDQRRYROXPHWDPEpPSRGHVHUDIHWDGRHPUD]mRGDRFRUUrQFLDGH
IHULDGRVHHYHQWRVHVSHFtILFRVGLPLQXLQGRRQ~PHURGHGLDV~WHLVQRPrV
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HSULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV
L GHVFULomRGDVUHODo}HVPDQWLGDVFRPIRUQHFHGRUHV
$ &RPSDQKLD FHOHEUD FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV QHFHVViULRV DR GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDFRPGLYHUVRVIRUQHFHGRUHV

LL HYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV
$&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDGHSHQGrQFLDGHTXDOTXHUIRUQHFHGRU

LLL HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV
1mRDSOLFiYHOSRLVQRVVDVDWLYLGDGHVQmRGHSHQGHPGHLQVXPRVRXPDWpULDVSULPDV2VFXVWRVDWUHODGRVDRV
QRVVRVVHUYLoRVGHSHQGHPGRVVDOiULRVGRVQRVVRVIXQFLRQiULRVHRFXVWRGHORFDomRGRVLPyYHLVXWLOL]DGRVSDUD
QRVVRVHVWDFLRQDPHQWRV


651

PÁGINA: 139 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

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

7.4 – Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
a. Montante total de receitas provenientes do cliente
Não aplicável, pois não possuímos clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de nossa receita líquida
total.
b. Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Não aplicável, pois não possuímos clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de nossa receita líquida
total.
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7.5 – Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação
com a administração pública para obtenção de tais autorizações
No âmbito do setor de estacionamento estamos sujeitos a um conjunto de regras de proteção do consumidor.
Essas regras estabelecem certos direitos básicos do consumidor que precisam ser observados em nossas
operações, entre os quais está o direito à informação prévia, clara e precisa sobre os serviços oferecidos no
mercado, com especificação correta de características e preços.
A operação normal das atividades da Companhia está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento das regras
de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de licença municipal de
funcionamento e licença do corpo de bombeiros, autorizando a operação regular de cada estacionamento. Em
relação a todos os locais que ocupa para o exercício de sua atividade, a Companhia deve obter e renovar
periodicamente as respetivas licenças, e caso a Companhia não obtenha tais licenças ou não cumpra com
eventuais condições para mantê-las vigentes ou renová-las, a Companhia pode ficar sujeita a sanções
administrativas, tais como a imposição de multas, cancelamento de licenças, suspensão de atividades, interdição
da respectiva operação (hipótese em que a Companhia ficará impedida de operar no respectivo imóvel até a
devida regularização).
A Lei Federal nº 10.098/2000 e seu Decreto regulamentador nº 5.926/2004 estabelecem regas e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem
como às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo, que
devem ser observadas pela Companhia, como fornecedoras dos serviços de estacionamento de veículos. A Lei
nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) prevê a inclusão das pessoas com deficiência visando
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.
A Companhia deve prover nos estacionamentos, acessos livres de barreiras e obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ainda, a legislação
aplicável aponta a reserva de porcentagens específicas de vagas para veículos que transportem pessoa portadora
de deficiência física ou visual ou com comprometimento de mobilidade. Ainda, o Decreto Federal nº
5.296/2004, aponta em seu artigo 3º que serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis,
quando não forem observadas as disposições quanto a acessibilidade.
Ainda, as leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer
regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (informações relacionadas a indivíduos) podem ser
utilizados pelas organizações.
Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal Brasileira
(1988) e pelo Código Civil (2002), mas, na ausência de regras mais específicas sobre o tema, a legitimidade das
práticas envolvendo o uso de Dados Pessoais foi, historicamente, avaliada de forma casuística pelo judiciário.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) na década de 90 procurou trazer contornos mais objetivos
para a abertura de banco de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores. O Marco Civil da Internet
(Lei nº 12.965), aprovado em 2014, também teve como objetivo regular o uso e tratamento de dados coletados
por meio da internet.
Assim, até agosto de 2018, quando foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, as práticas relacionadas ao
uso de Dados Pessoais eram reguladas por algumas normas esparsas e setoriais apenas. A Lei Geral de Proteção
de Dados, que entrará em vigor em agosto de 2020, trouxe um sistema de regras novo com relação ao tratamento
de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando todos os setores da economia incluindo
as empresas que tratam um maior volume de dados pessoais, como é o caso da Companhia, que coleta uma série
de dados pessoais tais como dados referentes aos empregados tanto da Companhia, quanto de suas subsidiárias
e dados de clientes, seja por meio de lojas físicas e ou de cadastros na loja online, para poder exercer suas
atividades.
Referida lei tem como objetivo criar um ambiente de maior controle dos indivíduos sobre os seus dados e de
maiores responsabilidades para as organizações que tratam tais informações, trazendo novas obrigações a serem
observadas pela Companhia. Sobre o tema, a Lei nº 13.853/19, que converteu a Medida Provisória nº 869/19
em lei, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que será a entidade responsável por regulamentar e
fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e demais questões relacionadas a proteção de dados.
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Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a Companhia terá de adaptar suas operações e seu
modelo de negócios aos limites estabelecidos em referida lei e, assim, será necessário que a Companhia revise
suas políticas, processos internos e práticas comerciais para adaptação à nova lei.
Nesse sentido, vale ressaltar que a Companhia, em esforços conjuntos com consultoria externa, elaborou o
"Plano de Aderência à LGPD", para antecipar a adaptação de suas políticas, seus processos internos e práticas
comerciais à lei. Com base em tal plano, a Companhia, desde já, vem implementando medidas de adaptação à
LPGD.

b. política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental
e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de
proteção ambiental
Tendo em vista que as nossas atividades não geram impactos ambientais significativos, até a data deste
Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido a padrões específicos internacionais de proteção
ambiental.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades
No Brasil, a titularidade de uma marca adquire-se somente por meio do registro concedido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal responsável pelo registro de marcas, patentes e
outros direitos de propriedade intelectual. Após o registro, o titular da marca passa a deter o direito exclusivo
de uso, no Brasil, por um período de 10 anos, que poderá ser sucessivamente prorrogado por períodos iguais.
Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de propriedade das
marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços.
Atualmente, a Companhia é titular, em nome próprio ou de suas subsidiárias, de marcas registradas junto ao
INPI e de pedidos de registro de marca, em diferentes classes de serviços e produtos relativas às nossas
atividades, nas formas nominativas e mista, incluindo "Estapar". Ainda somos titulares de diversos nomes de
domínio registrados junto ao Registro.br, entre eles o www.estapar.com.br, nosso website.
A Companhia acredita que suas marcas têm valor significativo e nossa marca "Estapar" é nacionalmente
reconhecida.
Para maiores informações sobre nossos ativos relevantes, vide item 9.1 (b) deste Formulário de Referência.
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7.6 – Receitas relevantes provenientes do exterior
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na
receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois não recebemos quaisquer receitas provenientes do exterior.

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total da Companhia
Não aplicável, pois não recebemos quaisquer receitas provenientes do exterior.

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da
Companhia
Não aplicável, pois não recebemos quaisquer receitas provenientes do exterior.
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7.7 – Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, pois não desenvolvemos atividades no exterior.
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7.8 – Políticas Socioambientais

a.

divulgação de informações sociais e ambientais

Nossas atividades não geram impactos ambientais significativos e, por essa razão, não possuímos uma política
de responsabilidade socioambiental formalizada ou publicamos relatório de sustentabilidade.
Não obstante, além de atendermos às exigências das normas ambientais aplicáveis aos nossos negócios,
adotamos práticas de sustentabilidade nas nossas operações e práticas pontuais de responsabilidade social em
algumas de nossas garagens, como a ação "Estacionamento Solidário" promovida em algumas praças de "zona
azul" sob nossa gestão.
Ainda, permanecemos em constante processo de aprimoramento das nossas operações, visando excelência na
gestão de questões socioambientais. Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não havia aderido
a padrões internacionais relativos à proteção ambiental.

b.

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Não aplicável, pois não divulgamos informações socioambientais.

c.

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não aplicável, pois não divulgamos informações socioambientais.

d.

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

Não aplicável, pois não divulgamos informações socioambientais.
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7.9 – Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1 – Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal
nos negócios do emissor
Não aplicável, uma vez que a Companhia não adquiriu ou alienou qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2017, 2018 e 2019.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2 – Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não aplicável, uma vez que não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da
Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 – Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados
com suas atividades operacionais
Não aplicável, uma vez que a Companhia ou suas controladas não celebraram contratos relevantes não
diretamente relacionados com as atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2017, 2018 e 2019.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 – Outras informações que o emissor julgue relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do ativo não circulante relevantes

a.

Ativos imobilizados, incluindo aqueles objetos de aluguel ou arrendamento, identificando sua
localização.

Entendemos que nossos principais ativos imobilizados incluem imóveis próprios, assim como benfeitorias e
demais melhorias feitas em nossos estacionamentos (sejam operados em imóveis próprios ou alugados), além
dos demais ativos imobilizados que compõem nossa operação, tais como máquinas e equipamentos, móveis e
utensílios, etc.
Exceto por algumas propriedades próprias, todos nossos estacionamentos estão localizados em regiões
estratégicas das cidades nas quais operamos.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, nossos ativos imobilizados (valor contábil líquido) estão assim
representados:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
Em milhares de R$

2019

2018 (reapresentado)

2017 (reapresentado)

Terrenos

1.310

1.310

1.310

Imóveis

86.941

86.198

81.908

119.418

108.077

98.762

52.341

46.634

45.495

Móveis e utensílios

3.887

3.442

3.641

Letreiros e placas

9.241

7.788

8.929

Sistema de segurança

5.425

4.647

5.277

Outros imobilizados

7.323

6.185

5.471

Total

285.886

264.281

250.793

Direito de uso

881.290

694.083

750.974

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Máquinas e equipamentos

Os imóveis e/ou terrenos descritos no quadro abaixo referem-se aos estacionamentos relevantes que a
Companhia possui em seu ativo não circulante. Todos os imóveis e/ou terrenos listados abaixo são de
terceiros e estão demonstrados nas contas de ativo por direito de uso. Registramos nossos imóveis e/ou
terrenos próprios nas contas de ativo imobilizado.

Cidade

UF

País

Tipo de
Negócio

Endereço

Próprio Ou
Terceiros

Rio de Janeiro

RJ

Brasil

Estacionamento

Est. Itacolomi – Aeroporto Galeão

Terceiros

Campinas

SP

Brasil

Estacionamento

Centro Empresarial Viracopos –
Aeroporto Viracopos

Terceiros

Guarulhos

SP

Brasil

Estacionamento

R. Eng. Camilo Oliveti, 295 com
entrada suplementar pela R. Rotary e
R. Segundo Tenente Aviador John
Richardson - Bolsão Av. Carlos
Ferreira Endres – Shopping Guarulhos

Terceiros

Brasília

DF

Brasil

Estacionamento

Área Especial, s/n – Aeroporto de
Brasília

Terceiros

São Paulo

SP

Brasil

Estacionamento

Travessa Casalbuono 120 – Shopping
Center Norte

Terceiros

São Paulo

SP

Brasil

Estacionamento

Av. Washington Luís, s/n – Aeroporto
de Congonhas

Terceiros
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Porto Alegre

RS

Brasil

Estacionamento

Av. Severino Dullius, 90010 –
Aeroporto de Porto Alegre

Terceiros

Guarulhos

SP

Brasil

Estacionamento

Rod. Hélio Schmidt, s/n – Aeroporto
de Guarulhos

Terceiros

Os imóveis descritos no quadro abaixo são de propriedade da Companhia e estão registrados na conta de ativo
“Imóveis e propriedade para investimento” das demonstrações financeiras da Companhia.

Cidade

UF

País

São Paulo

SP

São Paulo

SP

Brasil
Brasil

São Paulo

SP

Brasil
São Paulo

SP

São Paulo

SP

Rio de Janeiro

RJ

Rio de Janeiro

RJ

Rio de Janeiro

RJ

Barueri

SP

Serra

ES

São Paulo

SP

São Paulo

SP

Campinas

SP

São Paulo

SP

São Paulo

SP

Barueri

SP

São Paulo

SP

São Paulo

SP

São Paulo

SP

São Paulo

SP

Santos

SP

Brasília

DF

Vitória

ES

São Paulo

SP

Belo Horizonte

BH

São Paulo

SP

Barueri

SP

São Paulo

SP

Brasilia

DF

São Paulo

SP

Rio de Janeiro

RJ

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Tipo de
Negócio

Endereço

Tipo

Shopping

Rua Joaquim Floriano, 466

Própria

Estacionamento

Rua Joaquim Floriano, 466

Própria

Estacionamento +
Sala Comercial

Rua Pedroso Alvarenga, 691

Própria

Estacionamento

Rua Fradique Coutinho, 477

Própria

Estacionamento

Rua Maranhão,371

Própria

Estacionamento

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3500

Própria

Estacionamento

Avenida Paisagista José Silva De Azevedo Neto, 200

Própria

Estacionamento

Avenida Das Américas, 3301

Própria

Estacionamento

Av. Copacabana, 112

Própria

Estacionamento

Avenida Primeira Avenida, 231

Própria

Estacionamento

Rua Doutor Luiz Migliano,1986

Própria

Estacionamento

Rua Borges Lagoa, 1209

Própria

Estacionamento

Rua Doutor Antonio Alvares Lobo, 660

Própria

Estacionamento

Rua Alvorada, 1281

Própria

Estacionamento

Rua Cardeal Arcoverde, 2811

Própria

Estacionamento

Alameda Grajau, 60

Própria

Estacionamento

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900

Própria

Estacionamento

R. NESTOR PESTANA, 129

Própria

Estacionamento

Rua Henrique Sertorio, 564

Própria

Estacionamento

Rua Alfredo De Castro, 200

Própria

Estacionamento

Rua Doutor Carvalho De Mendonça, 121

Própria

Estacionamento

Sgas 915 Sul - Lotes 69A E 70A

Própria

Estacionamento

Rua José Alexandre Buaiz, S/N

Própria

Estacionamento

Rua Frei Caneca, 825

Própria

Estacionamento

Avenida Alvares Cabral, 1777

Própria

Estacionamento

Avenida Washington Luiz, 6675

Própria

Estacionamento

Av. Sagitário, 138

Própria

Estacionamento

R Henri Dunant, 792

Própria

Estacionamento

Sep Sul-Quadra 71

Própria

Estacionamento

Avenida Pompeia, 1380

Própria

Estacionamento

Rua General Roca Até Rua José Higino

Própria

664

PÁGINA: 152 de 346

665
SP

Brasil
Brasil

Estacionamento - Rua Doutor Carvalho De Mendonça, 121

Estacionamento - Sgas 915 Sul - Lotes 69A E 70A

SP

Brasil
Brasil

Estacionamento - Rua Henrique Sertorio, 564

Estacionamento - Rua Alfredo De Castro, 200

SP

DF

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Brasil

Brasil

Estacionamento - Rua Borges Lagoa, 1209

Estacionamento - R. NESTOR PESTANA, 129

Brasil

Estacionamento - Rua Doutor Luiz Migliano,1986

ES

Brasil

Brasil

Estacionamento - Avenida Primeira Avenida, 231

SP

RJ

Brasil

Brasil

Estacionamento - Av. Copacabana, 112

Estacionamento - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900

Brasil

Estacionamento - Avenida Das Américas, 3301

RJ

Estacionamento - Alameda Grajau, 60

Brasil

Estacionamento - Avenida Paisagista José Silva De Azevedo Neto, 200

RJ

SP

Brasil

Brasil

Estacionamento - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3500

Estacionamento - Rua Cardeal Arcoverde, 2811

Brasil

Estacionamento - Rua Maranhão,371

SP

Brasil

Brasil

Estacionamento - Rua Fradique Coutinho, 477

SP

Brasil

Brasil

Estacionamento + Sala Comercial - Rua Pedroso Alvarenga, 691

SP

Estacionamento - Rua Doutor Antonio Alvares Lobo, 660

Brasil

Estacionamento - Rua Joaquim Floriano, 466

SP

SP

RS

SP

SP

DF

SP

SP

RJ

UF de localização

Estacionamento - Rua Alvorada, 1281

Brasil

Brasil

Estacionamento - Av. Severino Dullius, 90010 – Aeroporto de Porto Alegre
Brasil

Brasil

Estacionamento - Av. Washington Luís, s/n – Aeroporto de Congonhas

Shopping - Rua Joaquim Floriano, 466

Brasil

Estacionamento - Travessa Casalbuono 120 – Shopping Center Norte

Estacionamento - Rod. Hélio Schmidt, s/n – Aeroporto de Guarulhos

Brasil
Brasil

Brasil

Estacionamento - Centro Empresarial Viracopos – Aeroporto Viracopos

Estacionamento - Bolsão Av. Carlos Ferreira Endres – Shopping Guarulhos

Brasil

Estacionamento - Est. Itacolomi – Aeroporto Galeão

Estacionamento - Área Especial, s/n – Aeroporto de Brasília

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Brasília

Santos

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Barueri

São Paulo

São Paulo

Campinas

São Paulo

São Paulo

Serra

Barueri

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Guarulhos

Porto Alegre

São Paulo

São Paulo

Brasília

Guarulhos

Campinas

Rio de Janeiro

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Estacionamento - R Henri Dunant, 792

Estacionamento - Sep Sul-Quadra 71

Estacionamento - Avenida Pompeia, 1380

Estacionamento - Rua General Roca Até Rua José Higino

Estacionamento - Avenida Alvares Cabral, 1777

Brasil
Brasil

Brasil

Estacionamento - Rua Frei Caneca, 825

Estacionamento - Avenida Washington Luiz, 6675

Brasil

Estacionamento - Rua José Alexandre Buaiz, S/N

Estacionamento - Av. Sagitário, 138

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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MG

RJ

SP

DF

SP

SP

SP

SP

ES

UF de localização

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

São Paulo

Brasília

São Paulo

Barueri

São Paulo

São Paulo

Vitória

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Tipo de propriedade

Versão : 1
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Registro n.º 911623450 Até 17/07/2028
para a marca mista “P
Estapar” na classe NCL
(10) 16

Registro” n.º
Até 06/10/2029
900203560 para a
marca mista “P Estapar
Estacionamentos na
classe NCL (9) 39

Registro n.º 911623450 Até 17/07/2028
para a marca mista “P
Estapar”na classe NCL
(10) 36

Marcas

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade. Acreditamos que não
seja passível de alegação de caducidade em relação as nossas
marcas, considerando que a marca Estapar é notadamente
utilizada.

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.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

668

Horapark.com.br

Vagainteligente.com.br Até 03/05/2021

Registro n.º 810998912 Até 10/04/2024
para a marca
nominativa “Estapar”
na classe 38 : 40

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Marcas

Até 23/05/2021

Até 25/09/2021

Estapar.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade. Acreditamos que não
seja passível de alegação de caducidade em relação as nossas
marcas, considerando que a marca Estapar é notadamente
utilizada.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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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.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
disponível para terceiros. No entanto, a perda do
nome de domínio não ocasionaria impacto
relevante no desenvolvimento das atividades da
companhia.

Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
disponível para terceiros. No entanto, a perda do
nome de domínio não ocasionaria impacto
relevante no desenvolvimento das atividades da
companhia.

Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
disponível para terceiros. No entanto, a perda do
nome de domínio não ocasionaria impacto
relevante no desenvolvimento das atividades da
companhia.

Consequência da perda dos direitos
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Registro n.º 813668077 Até 05/06/2030
para a marca mista
“Estapar
Estacionamentos” na
classe 38 : 40

Registro no 814992560 Até 18/06/2021
para a marca mista “P
Estapar
Estacionamentos” na
classe NCL (7) 39

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade. Acreditamos que não
seja passível de alegação de caducidade em relação as nossas
marcas, considerando que a marca Estapar é notadamente
utilizada.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade. Acreditamos que não
seja passível de alegação de caducidade em relação as nossas
marcas, considerando que a marca Estapar é notadamente
utilizada.

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.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro n.º 827581912 Até 11/03/2028
para a marca mista “P
Estapar
Estacionamentos” na
classe NCL (8) 39

Registro n.º 900203560 Até 06/10/2029
para a marca mista “P
Estapar
Estacionamentos” na
classe NCL (9) 39

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade. Acreditamos que não
seja passível de alegação de caducidade em relação as nossas
marcas, considerando que a marca Estapar é notadamente
utilizada.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio de pagamento
periódico de retribuições ao INPI. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/86 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. Temos um
escritório especializado que acompanha novos pedidos de
registros, apresentando oposição, sempre que necessária, a fim
de preservar o direito de anterioridade. Acreditamos que não
seja passível de alegação de caducidade em relação as nossas
marcas, considerando que a marca Estapar é notadamente
utilizada.

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.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota 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. Eventual impedimento de
utilizar a marca não ocasionaria impacto relevante
no desenvolvimento de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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01.808.151/0001-33

Hora Park Sistema de
Estacionamento
Rotativo Ltda.

0,000000
0,000000

98,157100

-32,667900

31/12/2018

31/12/2017

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2019

Valor mercado

Brasil

País sede

188.923.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede

Administração, exploração e/ou controle
da atividade de estacionamentos de
veículos, prestação de serviços técnicos
de administração inclusive em áreas
especiais para estacionamento rotativo de
veículos, localizadas em vias e
logradouros públicos.

Descrição das atividades
desenvolvidas

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

77,004900

31/12/2017

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 31/12/2019

Valor mercado

Brasil

17.652.000,00

São Paulo

Administração, exploração e/ou controle
da atividade de estacionamentos de
veículos, prestação de serviços técnicos
de administração.

100,000000

PÁGINA: 159 de 346

A manutenção da participação da nossa Companhia na Wellpark é importante, tendo em vista que a Wellpark é uma empresa operadora de estacionamentos de veículos em localidades consideradas relevantes para a Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000
0,000000

-6,790600

-7,438900

-

31/12/2019

86.783.768/0001-02

31/12/2018

Wellpark –
Estacionamentos e
Serviços Ltda.

A manutenção da participação da nossa Companhia na Hora Park é importante, tendo em vista que a Hora Park é uma empresa operadora de estacionamentos de veículos e em especial em áreas de estacionamento rotativo em vias e logradouros
públicos.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

8,723900

31/12/2019

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2. Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$ GLVFXVVmR H DQiOLVH VREUH D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD D VHJXLU
GHVFULWDV VmR EDVHDGDV H GHYHP VHU OLGDV HP FRQMXQWR FRP DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV
DXGLWDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
HUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVTXHIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLOLQFOXLQGRDVSUiWLFDVFRQWiEHLVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDHRVSURQXQFLDPHQWRV
RULHQWDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV RX&3& HDSURYDGRV
SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV RX &90  H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR
International Financial Reporting StandardsRX,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards
Board RX,$6% 
&RQIRUPH GHVFULWR QR LWHP  HP FRQMXQWR FRP R LWHP ± 'HVFULomR GDV 3ULQFLSDLV $WLYLGDGHV GR
(PLVVRU ± $QiOLVH GRV LPSDFWRV GD &29,' QDV $WLYLGDGHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR R LWHP  ±
'HVFULomRGRV)DWRUHVGH5LVFRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDSDQGHPLDGR&29,'DIHWRXGHIRUPD
PDWHULDOHDGYHUVDQRVVRVQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVHQRVVRIOX[RGHFDL[D
(VVHV HYHQWRV DGYHUVRV RFRUUHUDP DSyV D HPLVVmR GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDD$GPLQLVWUDomRQmRUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRVDOpPGDVDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVH±'HVFULomRGDV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU±
$QiOLVH GRV LPSDFWRV GR &29,' QDV $WLYLGDGHV GD &RPSDQKLD &DVR QRVVD $GPLQLVWUDomR WLYHVVH
FRQFOXtGRHVWDVDQiOLVHVQHVWDGDWDQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHQRVVD$GPLQLVWUDomRQmRWHULDFRQFOXtGR
TXHKiLQFHUWH]DVPDWHULDLVHPQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
(QTXDQWRQRVVD$GPLQLVWUDomRQmRUHDOL]DUDDYDOLDomRGHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRVWHPRVWRPDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDUHGX]LUJDVWRVDQHJRFLDU
DURODJHPGHSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVGHGtYLGDVFRQWUDWDGDVHDEXVFDUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRGH
FXUWRSUD]R YLGHLWHP±'HVFULomRGDV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU±$QiOLVHGRVLPSDFWRVGD
&29,'QDV$WLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD $FUHGLWDPRVTXHHVVDVPHGLGDV
HQRVVDSRVLomRILQDQFHLUDDWXDOVmRDGHTXDGDVSDUDQRVJDUDQWLURFXPSULPHQWRGHQRVVDVREULJDo}HVHP
XPIXWXURSUy[LPRHHPERUDQmRWHQKDPRVQRPRPHQWRPRWLYRVSDUDDFUHGLWDUTXHQmRVHUHPRVFDSD]HV
GHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRVQRVVD$GPLQLVWUDomRQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVHIHLWRVFRQWtQXRVGD
SDQGHPLDGR&29,'HQmRYmRQRVLPSDFWDUGHWDOIRUPDTXHQmRFRQVHJXLUHPRVSUHYHUQHVWHPRPHQWR
$OJXQVYDORUHVHSHUFHQWXDLVFRQVWDQWHVGHVWDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDIRUDPDUUHGRQGDGRV
SDUD IDFLOLWDU D VXD DSUHVHQWDomR H GHVVD IRUPD RV YDORUHV WRWDLV DSUHVHQWDGRV HP DOJXPDV WDEHODV
FRQVWDQWHVGHVWDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPQmRUHSUHVHQWDUDVRPDH[DWDGRVYDORUHV
TXHRVSUHFHGHP
2V WHUPRV $+ H $9 FRQVWDQWHV GDV FROXQDV GH GHWHUPLQDGDV WDEHODV DEDL[R VLJQLILFDP $QiOLVH
+RUL]RQWDO H $QiOLVH 9HUWLFDO UHVSHFWLYDPHQWH $ $QiOLVH +RUL]RQWDO FRPSDUD UXEULFDV RX PHGLGDV
GHULYDGDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDFRPRILPGHGHWHUPLQDUDUHVSHFWLYD
HYROXomR DR ORQJR GH XP SHUtRGR $ $QiOLVH 9HUWLFDO UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO GDV UXEULFDV GDV
GHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRFRQVROLGDGDVHPUHODomRjUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGD&RPSDQKLD
HPXPGHWHUPLQDGRSHUtRGRRXGRVVDOGRVGHFRQWDVGREDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLD
HPUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRXWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRHPGHWHUPLQDGDGDWD
2VWHUPRVQyVQRVVRRX&RPSDQKLDTXDQGRXWLOL]DGRVQHVWDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
UHIHUHPVHRXVLJQLILFDPFRQIRUPHRFDVRD$OOSDUN(PSUHHQGLPHQWRV3DUWLFLSDo}HVH6HUYLoRV6$H
VXDVFRQWURODGDVFROLJDGDVHFRQWURODGDVHPFRQMXQWRH[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
$DQiOLVHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDpIHLWDWDPEpPFRPEDVHHPtQGLFHVGHOLTXLGH]HHQGLYLGDPHQWR
'HWHUPLQDGRVDVVXQWRVWLYHUDPLPSDFWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDIHWDQGRD
FRPSDUDELOLGDGHGRVGDGRVHQWUHRVH[HUFtFLRVRXHQWmRUHSUHVHQWDQGRXPDDOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQDIRUPD
GHDSUHVHQWDomRKLVWyULFDGHFHUWDVWUDQVDo}HV2VDVVXQWRVTXHWLYHUDPHVVHVLPSDFWRVIRUDP

Investimento Equity International
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDVVLQRXXPDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRFRPD(TXLW\,QWHUQDWLRQDO
RX ³(,´  SRU PHLR GR 5LYHUVLGH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV SHOR TXDO IRL DFRUGDGD D
UHDOL]DomR GH XP LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD PHGLDQWH D FULDomR H VXEVFULomR GH  Do}HV
SUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOQRYDORUGH5PLOK}HV
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(PGHGH]HPEURGHSRUPHLRGRIXQGR5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HVIRL
UHDOL]DGR R VHJXQGR LQYHVWLPHQWR QD &RPSDQKLD PHGLDQWH D HPLVVmR H VXEVFULomR GH  Do}HV
SUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOQRYDORUGH5PLOK}HV%DVHDGRQDV
,$6H,)56±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVRDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRIRLFODVVLILFDGRLQLFLDOPHQWHFRPR
XPSDVVLYRILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVFRPGHULYDWLYRHPEXWLGR
(PGHQRYHPEURGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXDDOWHUDomRGDV
FRQGLo}HVGHUHVJDWHHGHFRQYHUVmRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLV(PGHFRUUrQFLDGHWDODSURYDomR
RLQYHVWLPHQWRDSURYDGRSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGH
GHL[RXGHVHUFRQVLGHUDGRXPSDVVLYRILQDQFHLURHRSomRHIRLDWXDOL]DGRSDUDRSDWULP{QLROtTXLGR
GD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOREHGHFHQGRDVHJXLQWHGLVWULEXLomR L 5PLO
FRUUHVSRQGHQWHVDGRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOIRUDPFRQYHUWLGRVHPFDSLWDOVRFLDO LL 5PLO
FRUUHVSRQGHQWHVDGRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOIRUDPFRQYHUWLGRVHPUHVHUYDGHFDSLWDOH LLL 5
PLOGHFRUUHQWHVGRUHQGLPHQWREDVHDGRQR,3&$DFUHVFLGRVGHPDUJHPSHUFHQWXDOPHQVDOFDOFXODGDFRP
EDVHHPDRDQRDSDUWLUGDGDWDGDDVVLQDWXUDGRDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRDWpDGDWDGHUHDOL]DomRGD
FRQYHUVmRHOtTXLGRVGRVDOGRDDSURSULDUFRPRVJDVWRVQDHPLVVmRGDVDo}HVFRQYHUWLGRVHPUHVHUYDGH
iJLR
2VLPSDFWRVGDFRQYHUVmRSDUDRSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGHSRGHPVHULGHQWLILFDGRV
QDV GHPRQVWUDo}HV GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR TXH FRQVWDP QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD

Impactos do passivo financeiro conversível em ações sobre os balanços patrimoniais consolidados e
demonstrações dos resultados consolidadas
6DOGRVHP

3DVVLYR1mR&LUFXODQWH&RQVROLGDGR
3DVVLYRILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HV

&RQVROLGDGR

(R$ mil)

  



 $FRQYHUVmRGRSDVVLYRILQDQFHLURRFRUUHXHPGHQRYHPEURGH



([HUFtFLR6RFLDO(QFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR&RQVROLGDGR-XURV(TXLW\
,QWHUQDWLRQDO
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

&RQVROLGDGR

(R$ mil)





 





BBBBBBBBBB
 $FRQYHUVmRGRSDVVLYRILQDQFHLURRFRUUHXHPGHQRYHPEURGH


&3& ,)56 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$QRUPD,)56&3&VXEVWLWXLXDSDUWLUGHGHMDQHLURGHDQRUPDYLJHQWH,$6&3&±
,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV±5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomRHWHPFRPRSULQFLSDLVPXGDQoDVFODVVLILFDomR
H PHQVXUDomR GH DWLYRV ILQDQFHLURV UHGXomR GH YDORU UHFXSHUiYHO VXEVWLWXLomR GR PRGHOR GH ³SHUGDV
LQFRUULGDV´SRUXPPRGHORSURVSHFWLYRGH³SHUGDVHPFUpGLWRHVSHUDGDV´ HFRQWDELOLGDGHGHKHGJH$
$GPLQLVWUDomRDYDOLRXDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHODQRUPDHFRQFOXLXTXHQmRWHYHHIHLWRVVLJQLILFDWLYRV
QDVGHPDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDOpPGDFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHSHUGDV
HVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDSDUDDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
DUHVSHLWRGDDGRomRGHVWDQRUPDEHPFRPRSDUDGHPDLVPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&3& ,)56 5HFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV
(VWDEHOHFHRVSULQFtSLRVGDQDWXUH]DTXDQWLGDGHWHPSHVWLYLGDGHHLQFHUWH]DVREUHDUHFHLWDHRIOX[RGH
FDL[D GHFRUUHQWH GH XP FRQWUDWR FRP XP FOLHQWH $ &RPSDQKLD FRQFOXLX D DYDOLDomR H QmR LGHQWLILFRX
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LPSDFWRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
DSUHVHQWDGRVSDUDILQVFRPSDUDWLYRVHPFRQMXQWRFRPDGHPRQVWUDomRILQDQFHLUDSDUDRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDDGRomRGHVWDQRUPDEHPFRPRSDUD
GHPDLVPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&3& 5  ,)56 2SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGDV2SHUDo}HV
GH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ,)56&3& 5 HPLWLGDSHOR,$6%H&3&UHVSHFWLYDPHQWH3DUDD
LPSOHPHQWDomRGHWDOQRUPDD&RPSDQKLDDGRWRXDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPSOHWDFRPRPpWRGRGH
WUDQVLomR HP  GH MDQHLUR GH  H SURVSHFWLYDPHQWH GHVGH R LQtFLR GR SULPHLUR SHUtRGR SUDWLFiYHO
&RQVHTXHQWHPHQWH DV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV GH  GH GH]HPEUR GH  EHP FRPR DV LQIRUPDo}HV
FRPSDUDWLYDVGHGHGH]HPEURGHHIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)56&3&
 5 $XWLOL]DomRGHVWDDERUGDJHPLPSDFWRXVXEVWDQFLDOPHQWHRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOPDQWLGRVDWpD
DGRomRGDUHIHULGDQRUPDFRPRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLORSHUDFLRQDO3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGD
DGRomRGHVWDQRUPDEHPFRPRSDUDGHPDLVPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

DFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$ 'LUHWRULD HQWHQGH TXH RV LQGLFDGRUHV GH OLTXLGH] GD &RPSDQKLD VmR FRQGL]HQWHV FRP VHX SODQR GH
QHJyFLR GHVHQYROYLPHQWR GH VHXV SURMHWRV H FXPSULPHQWR GH VXDV REULJDo}HV GH FXUWR H ORQJR SUD]RV
FRQIRUPHDEDL[RLQGLFDGR
ËQGLFHVGH/LTXLGH]&RQVROLGDGRV
ËQGLFH

(PGHGH]HPEURGH

&RQVROLGDGR







5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 

/LTXLGH]&RUUHQWH  

[

[

[

/LTXLGH]*HUDO 

[

[

[



BBBBBBBBBB
 /LTXLGH]&RUUHQWH $WLYR&LUFXODQWH3DVVLYR&LUFXODQWH
 /LTXLGH]*HUDO $WLYR7RWDO3DVVLYR7RWDO 3DVVLYR&LUFXODQWH3DVVLYRQmR&LUFXODQWH 

$UHGXomRGD/LTXLGH]&RUUHQWHGHGHGH]HPEURGHGH[SDUD[HPGHGH]HPEURGH
HVWiUHODFLRQDGRFRP L FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVGH5PLOK}HV
QRDQRGHSULQFLSDOPHQWHHPQRYRVQHJyFLRVSHOD&RPSDQKLDQHVWHDQRFRQIRUPHH[SOLFDGRQRLWHP
UHODFLRQDGR jV 'HPRQVWUDo}HV GR )OX[R GH &DL[D GHVWD VHomR H LL  D FRQYHUVmR GR SDVVLYR ILQDQFHLUR
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVRFRUULGDQRH[HUFtFLRGHTXH]HURXVHXVDOGRHTXHSRVVXtDVDOGRGH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VWHVHIHLWRVILFDPHYLGHQFLDGRVQRDXPHQWRGD/LTXLGH]*HUDOGH
[GHGHGH]HPEURGHSDUD[HPGHGH]HPEURGH
2DXPHQWRGD/LTXLGH]&RUUHQWHSDUD[GHGHGH]HPEURGHIUHQWHD[GHGHGH]HPEUR
GH  p UHVXOWDQWH L  GD DPRUWL]DomR GDV  H  HPLVV}HV GH GHErQWXUHV H DORQJDPHQWR GR QRVVR
HQGLYLGDPHQWRFRPDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQIRUPHH[SOLFDGRQRLWHPUHODFLRQDGRDRV(PSUpVWLPRV
H)LQDQFLDPHQWRVGHVWDVHomRH LL GRDXPHQWRGRVVDOGRVGH3DVVLYRGH$UUHQGDPHQWRQR&LUFXODQWHH
1mR &LUFXODQWH UHODFLRQDGRV j DGLomR GH QRYRV FRQWUDWRV H MXURV (VWHV PHVPRV HIHLWRV UHVXOWDUDP QD
UHGXomRGD/LTXLGH]*HUDOGH[GHGHGH]HPEURGHSDUD[HPGHGH]HPEURGH
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$VHJXLUDSUHVHQWDPRVDVLQIRUPDo}HVVREUHDQRVVDHVWUXWXUDILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOFRQVROLGDGDQDV
GDWDVDEDL[RLQGLFDGDV
(PGHGH]HPEURGH
&RQVROLGDGR









5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 

(R$ mil)

3DWULP{QLR/tTXLGR







&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D













'tYLGD/tTXLGD  
BBBBBBBBBB

 $'tYLGD/tTXLGDFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULRGRVVDOGRVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 
SDUFHODPHQWRVILVFDLV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH FRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH SDVVLYR
GHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH HSDVVLYRILQDQFHLURFRQYHUVtYHOHPDo}HVGHGX]LGRGRVVDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D$GtYLGDOtTXLGDQmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHQHP
SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR International Financial Reporting Standards  ³,)56´  HPLWLGDV SHOR
International Accounting Standards Board ³,$6%´ HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVFRPSDQKLDVSRGHPFDOFXODUDVXDGtYLGD
OtTXLGDGHIRUPDGLVWLQWDQmRKDYHQGRGHVWDIRUPDFRPSDUDomRHQWUHDVGLYXOJDo}HV9HUUHFRQFLOLDomRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD $GLFLRQDOPHQWH HP  GH MDQHLUR GH  HQWURX HP YLJRU D QRYD QRUPD TXH UHJXOD R WUDWDPHQWR FRQWiELO GDV
2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ,)56&3& 5 HPLWLGDSHOR,$6%H&3&UHVSHFWLYDPHQWH3DUDDLPSOHPHQWDomRGH
WDOQRUPDD&RPSDQKLDDGRWRXRPpWRGRUHWURVSHFWLYRFRPSOHWRHSURVSHFWLYDPHQWHGHVGHRLQtFLRGRSULPHLURSHUtRGRSUDWLFiYHO
&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGHGHGH]HPEURGHEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVGHGHGH]HPEUR
GHHIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)56&3& 5 2VVDOGRVGHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHH
QmR FLUFXODQWH  HP  GH GH]HPEUR GH   H  IRUDP GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDDGRomRGHVVDQRUPDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


EHVWUXWXUDGHFDSLWDOFRQVROLGDGD


(PGHGH]HPEURGH


&RQVROLGDGR






5HDSUHVHQWDGR 

5HDSUHVHQWDGR 

(R$ mil, exceto %)

7RWDO&DSLWDOGH7HUFHLURV WRWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
HQmRFLUFXODQWH 
&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 
7RWDO FDSLWDO GH WHUFHLURV  FDSLWDO SUySULR WRWDO GR
SDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR 



















3DUFHOD&DSLWDOGH7HUFHLURV 







3DUFHOD&DSLWDO3UySULR  









 $SDUFHODFDSLWDOGHWHUFHLURVFRUUHVSRQGHDRSDVVLYRFLUFXODQWHDFUHVFLGRGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGLYLGLGRSHORWRWDOGRSDVVLYR
HGRSDWULP{QLROtTXLGR(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGDV2SHUDo}HVGH
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ,)56&3& 5 HPLWLGDSHOR,$6%H&3&UHVSHFWLYDPHQWH3DUDDLPSOHPHQWDomRGHWDOQRUPDD
&RPSDQKLD DGRWRX R PpWRGR UHWURVSHFWLYR FRPSOHWR H SURVSHFWLYDPHQWH GHVGH R LQtFLR GR SULPHLUR SHUtRGR SUDWLFiYHO
&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGHGHGH]HPEURGHEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVGHGHGH]HPEUR
GHHIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)56&3& 5 2VVDOGRVGHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHH
QmR FLUFXODQWH  HP  GH GH]HPEUR GH   H  IRUDP GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDDGRomRGHVVDQRUPDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
 $SDUFHODFDSLWDOSUySULRFRUUHVSRQGHDRTXRFLHQWHGDGLYLVmRGRSDWULP{QLROtTXLGRSHORWRWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR


$ HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD HVWi FRQFHQWUDGD HP FDSLWDO GH WHUFHLURV VHQGR QRVVR SHUILO GH
HQGLYLGDPHQWRGHORQJRSUD]R&RQIRUPHSUHYLVWRQRLWHP±,QYHVWLPHQWR(TXLW\,QWHUQDWLRQDOHP
GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD DVVLQRX XP DFRUGR GH LQYHVWLPHQWR FRP D (, SRU PHLR GR IXQGR
5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HVGRTXDOIRLDFRUGDGRDUHDOL]DomRGHXPLQYHVWLPHQWR
QD&RPSDQKLDPHGLDQWHDFULDomRHVXEVFULomRGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVQRYDORUGH
5PLOK}HVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO(PGHGH]HPEURGHSRUPHLRGRIXQGR
5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HVIRLUHDOL]DGRRVHJXQGRLQYHVWLPHQWRQD&RPSDQKLD
PHGLDQWHDHPLVVmRHVXEVFULomRGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHP
YDORUQRPLQDOQRYDORUGH5PLOK}HV%DVHDGRQDV,$6H,)56RDFRUGRGHLQYHVWLPHQWRIRL
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FODVVLILFDGR LQLFLDOPHQWH FRPR XP SDVVLYR ILQDQFHLUR FRQYHUVtYHO HP Do}HV SUHIHUHQFLDLV DIHWDQGR GH
IRUPDVLJQLILFDWLYDDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGHFDSLWDOGHWHUFHLURVHPGHGH]HPEURGH&RPDSRVWHULRU
FRQYHUVmRGHVVHSDVVLYRILQDQFHLURHPDo}HVSUHIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLDDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGRFDSLWDO
GHWHUFHLURVUHWRUQRXDRVSDWDPDUHVXVXDLVGHQRVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDO
(PGHGH]HPEURGHHHGRFDSLWDOGHWHUFHLURVUHVSHFWLYDPHQWHpGH
ORQJR SUD]R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH  H HVWi VXEVWDQFLDOPHQWH FRQFHQWUDGR HP GHErQWXUHV H SDVVLYRV GH
DUUHQGDPHQWR$VGHErQWXUHVSRVVXHPSUD]RVGHYHQFLPHQWRGHFLQFRDQRVHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
SRVVXHPSUD]RVGHYHQFLPHQWRVTXHYDULDPGHXPDDQRV

F&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV
$$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHRQtYHOGHHQGLYLGDPHQWRHGHJHUDomRGHFDL[DGDHPSUHVD free cash flow
to firm) FRQVLGHUDQGR R ULWPR GH LQYHVWLPHQWRV HP FUHVFLPHQWR UHDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD VmR
FRPSDWtYHLVFRPRVFRPSURPLVVRVIXWXURVGHHQGLYLGDPHQWR
$ $GPLQLVWUDomR PRQLWRUD FRQVWDQWHPHQWH MXQWDPHQWH FRP D GLUHWRULD ILQDQFHLUD DV SUHYLV}HV GH
GHVHPEROVRVGHIRUPDDDVVHJXUDUTXHVHWHQKDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUDVGHPDQGDVRSHUDFLRQDLVGH
LQYHVWLPHQWRV H GRV FUHGRUHV (PERUD QmR SRVVDPRV JDUDQWLU TXH HVVD VLWXDomR VH SHUPDQHoD D VyOLGD
HVWUXWXUD SDWULPRQLDO H ORQJR UHODFLRQDPHQWR FRP LQWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH SULPHLUD OLQKD PHUFDGR GH
FDSLWDLVQRVJDUDQWHPDPSORDFHVVRQDFDSWDomRGHUHFXUVRVDOLQKDGRVFRPDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD
&RPSDQKLD
1RH[HUFtFLRGHFRQFOXtPRVDLQWHJUDOOLTXLGDomRGD(PLVVmRGH'HErQWXUHVHPLWLGDHPMXQKRGH
UHDOL]DPRVWDPEpPDOLTXLGDomRGD(PLVVmRGH'HErQWXUHVHPLWLGDHPMXQKRGHHUHDOL]DPRV
D(PLVVmRGH'HErQWXUHVDORQJDQGRSHUILOGDGtYLGDHUHGX]LQGRRFXVWRGRHQGLYLGDPHQWR(VWHVIDWRV
FRUURERUDP QRVVD FDSDFLGDGH GH KRQUDU RV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV H R QRVVR DFHVVR DR PHUFDGR GH
GtYLGDHILFLHQWHPHQWH

G )RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmRFLUFXODQWHV
XWLOL]DGDV
$ &RPSDQKLD FDSWD UHFXUVRV TXDQGR QHFHVViULR SRU PHLR GH FRQWUDWRV ILQDQFHLURV RV TXDLV VmR
HPSUHJDGRVQRILQDQFLDPHQWRGDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLDHLQYHVWLPHQWRVGHFXUWR
HORQJRSUD]RVEHPFRPRQDPDQXWHQomRGHGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHPQtYHOTXHD&RPSDQKLDDFUHGLWD
VHUDSURSULDGRSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV
2VGHWDOKDPHQWRVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPDEHUWRHPGHGH]HPEURGHH
HVWmRDSUHVHQWDGRVQRLWHP I DEDL[R

H)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHVTXHD
&RPSDQKLDSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
6HQHFHVViULRHPFDVRGHHYHQWXDOGHILFLrQFLDGHOLTXLGH]D&RPSDQKLDSUHWHQGHXWLOL]DUDVPHVPDVIRQWHV
TXHXWLOL]DSDUD L VXSULUDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURRXVHMDILQDQFLDPHQWRVGHFXUWRSUD]RVHMDGH
FUpGLWREDQFiULRFRQWUDWDGRVMXQWRDEDQFRVFRPHUFLDLVRXWtWXORVGHGtYLGDGLVWULEXtGRVHPPHUFDGRGH
FDSLWDLVH LL ILQDQFLDPHQWRGHDWLYRVQmRFLUFXODQWHVRXVHMDILQDQFLDPHQWRVGHPpGLRHORQJRSUD]RV
FRQWUDWDGRVHHVWUXWXUDGRVMXQWRDGLIHUHQWHVIRQWHVTXDLVVHMDPHPLVV}HVGHGHErQWXUHVGLVWULEXtGDVQR
PHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVMXQWRDEDQFRVGHIRPHQWR
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IQtYHLVGH HQGLYLGDPHQWR H DV FDUDFWHUtVWLFDV GHWDLV GtYLGDV GHVFUHYHQGR DLQGD L  FRQWUDWRVGH
HPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQVROLGDGRV HP5PLOKDUHV 
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Sexta Emissão de Debêntures
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDHPLVVmRS~EOLFDGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLV
HP Do}HV GH HVSpFLH TXLURJUDIiULD FRP JDUDQWLD UHDO H JDUDQWLD ILGHMXVVyULD DGLFLRQDO QR PRQWDQWH GH
5PLOK}HVFRPSUD]RGHFLQFRDQRVFRQWDGRVGDGDWDGHHPLVVmR$VGHErQWXUHVID]HPMXVDMXURV
UHPXQHUDWyULRVGHGDYDULDomRDFXPXODGDGR&',$VGHErQWXUHVIRUDPLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGDVHP
FRPSDUWHGRVUHFXUVRVFDSWDGRVSHODQRQDHPLVVmRGHGHErQWXUHV
Sétima Emissão de Debêntures
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDHPLVVmRS~EOLFDGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLV
HP Do}HV GH HVSpFLH TXLURJUDIiULD FRP JDUDQWLD UHDO H JDUDQWLD ILGHMXVVyULD DGLFLRQDO QR PRQWDQWH GH
5PLOK}HVFRPSUD]RGHFLQFRDQRVFRQWDGRVGDGDWDGHHPLVVmR$VGHErQWXUHVID]HPMXVDMXURV
UHPXQHUDWyULRVGHGDYDULDomRDFXPXODGDGR&',DFUHVFLGRVGHDRDQR$VGHErQWXUHVIRUDP
LQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGDVHPFRPSDUWHGRVUHFXUVRVFDSWDGRVSHODQRQDHPLVVmRGHGHErQWXUHV
Nona Emissão de Debêntures
(PGHPDLRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDHPLVVmRS~EOLFDGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLV
HP Do}HV GH HVSpFLH TXLURJUDIiULD FRP L JDUDQWLD UHDO DGLFLRQDO GH FHVVmR ILGXFLiULD GH GLUHLWRV
FUHGLWyULRVGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV&DSLWDO3DUNLQJ(VWDFLRQDPHQWRGH9HtFXORV
/WGD +RUD 3DUN 6LVWHPD GH (VWDFLRQDPHQWR 5RWDWLYR /WGD H 6DHSDUW 6RFLHGDGH GH $GPLQLVWUDomR
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD LL JDUDQWLD UHDO DGLFLRQDO GH KLSRWHFDV HP VHJXQGR JUDX GH
GHWHUPLQDGRVLPyYHLVGHSURSULHGDGHGD&RPSDQKLDH LLL JDUDQWLDILGHMXVVyULDGDVPHVPDVFRQWURODGDV
GR LWHP L  QR PRQWDQWH GH 5PLOK}HV FRP SUD]R GH FLQFR DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH HPLVVmR
YHQFHQGRVHSRUWDQWRHPGHPDLRGH$VGHErQWXUHVID]HPMXVDMXURVUHPXQHUDWyULRVGHGD
YDULDomRDFXPXODGDGR&',DFUHVFLGRVGHDRDQR
Contrato de Abertura de Crédito
(PGHGH]HPEURGHD(:6(VWDFLRQDPHQWRV6DOYDGRU6$FRQWURODGDLQGLUHWDGD&RPSDQKLD
FHOHEURXFRQWUDWRGHDEHUWXUDGHFUpGLWRMXQWRDR%DQFRGR1RUGHVWHGR%UDVLO6$JDUDQWLGRSRUILDQoD
SUHVWDGDSRU:HOOSDUN(VWDFLRQDPHQWRVH6HUYLoRV/WGDQRYDORUGH5PLOK}HVFRPYHQFLPHQWR
HPGHGH]HPEURGH2FUpGLWRID]MXVDMXURVUHPXQHUDWyULRVGHDRDQR
Contrato Global de Derivativos
(P GHIHYHUHLURGH D &RPSDQKLD FHOHEURX MXQWR DR %DQFRGR %UDVLO 6$ R &RQWUDWR *OREDO GH
'HULYDWLYRVQRYDORUGH5PLOK}HV2HPSUpVWLPRIH]MXVDMXURVUHPXQHUDWyULRVGHGDYDULDomR
DFXPXODGDGR&',DFUHVFLGRVGHDRDQR
Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda Estrangeira
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(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDFRQWUDLXHPSUpVWLPRMXQWRDR%DQFRGR%UDVLO6$QRYDORUGH
¼ JDUDQWLGR SRU standby letter of credit FRP YHQFLPHQWR HP GHIHYHUHLURGH
UHQRYDGRDWpGHDJRVWRGH2HPSUpVWLPRIH]MXVDMXURVUHPXQHUDWyULRVGHDRDQR
Cédula de Crédito Bancário
(P GHVHWHPEURGH D &RPSDQKLD HPLWLX HP IDYRU GH %DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$ FpGXODGH
FUpGLWREDQFiULRQRYDORUGH5PLOK}HVJDUDQWLGDSRUstandby letter of creditFRPYHQFLPHQWRHP
GHPDUoRGHUHQRYDGRDWpGHVHWHPEURGH$FpGXODGHFUpGLWREDQFiULRID]MXVDMXURV
UHPXQHUDWyULRVGHGDYDULDomRDFXPXODGDGR&',DFUHVFLGRVGHDRDQR LL RXWUDVUHODo}HVGH
ORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
Contrato de Empréstimo Externo Direto em Moeda Estrangeira
(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDFRQWUDLXHPSUpVWLPRMXQWRDR%DQFRGR%UDVLO6$QRYDORUGH
¼FRPYHQFLPHQWRHPGHDJRVWRGH2HPSUpVWLPRID]MXVDMXURVUHPXQHUDWyULRV
GH  DR DQR &RPR IRUPD GH VH SURWHJHU GD H[SRVLomR FDPELDO GHFRUUHQWH GH WDO HPSUpVWLPR HP
GHIHYHUHLURGH D &RPSDQKLD FHOHEURX MXQWR DR %DQFR GR %UDVLO 6$ R &RQWUDWR *OREDO GH
'HULYDWLYRVQRYDORUGH5PLOK}HV
Cédula de Crédito Bancário
(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDHPLWLXHPIDYRUGH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$FpGXODGH
FUpGLWR EDQFiULR QR YDORU GH 5PLOK}HV JDUDQWLGD SRU DYDO SUHVWDGR SRU +RUD 3DUN 6LVWHPD GH
(VWDFLRQDPHQWR 5RWDWLYR/WGD H &DSLWDO 3DUNLQJ (VWDFLRQDPHQWR GH 9HtFXORV/WGD H standby letter of
credit FRP YHQFLPHQWR HP GHVHWHPEURGH $ FpGXOD GH FUpGLWR EDQFiULR ID] MXV D MXURV
UHPXQHUDWyULRVGHGDYDULDomRGR&',DFUHVFLGRVGHDRDQR
Cédula de Crédito Bancário
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDHPLWLXHPIDYRUGH%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$FpGXODGHFUpGLWR
EDQFiULR QR YDORU GH 5PLOK}HV JDUDQWLGD SRU DYDO SUHVWDGR SRU +RUD 3DUN 6LVWHPD GH
(VWDFLRQDPHQWR5RWDWLYR/WGDH&DSLWDO3DUNLQJ(VWDFLRQDPHQWRGH9HtFXORV/WGDFRPYHQFLPHQWRHP
GHDEULOGH$FpGXODGHFUpGLWREDQFiULRID]MXVDMXURVUHPXQHUDWyULRVGHGDYDULDomRGR
&',DFUHVFLGRVGHDRDQR
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
$ &RPSDQKLD PDQWpP UHODFLRQDPHQWR FRPHUFLDO QR FXUVR QRUPDO GH VHXV QHJyFLRV FRP DV SULQFLSDLV
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGRSDtVGHDFRUGRFRPSUiWLFDVXVXDLVGRPHUFDGRILQDQFHLURQmRSRVVXLQGRRXWUDV
UHODo}HVGHORQJRSUD]RDOpPGDVGHVFULWDVQRLWHP I L GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(iii) grau de subordinação entre as dívidas
1RVVRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV EDQFiULRV VmR JDUDQWLGRV SRU PHLR GH GLYHUVRV
LQVWUXPHQWRVLQFOXLQGRJDUDQWLDUHDODYDLVILDQoDVHUHFHEtYHLV
$WpGHQRYHPEURGHR5LYHUVLGH)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HVLQYHVWLGRSHOD(TXLW\
,QWHUQDWLRQDO QD TXDOLGDGH GH WLWXODU GH Do}HV SUHIHUHQFLDLV H SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD JR]DYD GH
SULRULGDGHGHUHHPEROVRGH FDSLWDO VHPSUrPLR VHQGR FODVVLILFDGR FRPR SDVVLYRILQDQFHLUR HP QRVVDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV (P  GH QRYHPEUR GH  FRP D FRQYHUVmR SDUD Do}HV
SUHIHUHQFLDLVIRLHOLPLQDGDDSULRULGDGHGHUHHPEROVRGHFDSLWDO
(P   H  R HQGLYLGDPHQWR GD &RPSDQKLD HUD FRPSRVWR SRU GtYLGDV FRP JDUDQWLD UHDO H
GtYLGDV TXLURJUDIiULDV QmR KDYHQGR TXDOTXHU FOiXVXOD FRQWUDWXDO GH VXERUGLQDomR 'HVVD IRUPD HP
HYHQWXDOFRQFXUVRXQLYHUVDOGHFUHGRUHVDVXERUGLQDomRHQWUHDVREULJDo}HVUHJLVWUDGDVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGDUVHiQDVHJXLQWHRUGHPGHDFRUGRFRPD/HLQGHGHIHYHUHLURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD L FUpGLWRV WUDEDOKLVWDV LL FUpGLWRV FRP JDUDQWLD UHDO DWp R OLPLWH GR YDORU GR EHP JUDYDGR
LLL FUpGLWRV WULEXWiULRV LY FUpGLWRV FRP SULYLOpJLR HVSHFLDO FRQIRUPH SUHYLVWR QD /HL Q
Y FUpGLWRV FRP SULYLOpJLR JHUDO FRQIRUPH SUHYLVWR QD /HL Q YL FUpGLWRV TXLURJUDIiULRV
YLL PXOWDVHSHQDVSHFXQLiULDVH YLLL FUpGLWRVVXERUGLQDGRV
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(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas
restrições
ËQGLFHV)LQDQFHLURV Covenants)LQDQFHLURV 
$ VH[WD H D VpWLPD HPLVV}HV GH GHErQWXUHV GD &RPSDQKLD SUHYLDP H D QRQD HPLVVmR GH GHErQWXUHV GD
&RPSDQKLDSUHYrRVVHJXLQWHVtQGLFHVILQDQFHLURV covenants ILQDQFHLURV 
•

'tYLGD/tTXLGD(%,7'$ FRQIRUPHGHILQLo}HVSUHYLVWDVQDUHVSHFWLYDHVFULWXUDGHHPLVVmR LJXDO
RXLQIHULRUD

•

'tYLGD /tTXLGD3DWULP{QLR /tTXLGR FRQIRUPH GHILQLo}HV SUHYLVWDV QD UHVSHFWLYD HVFULWXUD GH
HPLVVmR LJXDORXLQIHULRUD

•

(%,7'$'HVSHVD)LQDQFHLUD FRQIRUPHGHILQLo}HVSUHYLVWDVQDUHVSHFWLYDHVFULWXUDGHHPLVVmR 
LJXDORXVXSHULRUD

(P GHGH]HPEURGH D &RPSDQKLD HQFRQWUDYDVH DGLPSOHQWH FRP DV FRQGLo}HV HVWLSXODGDV QRV
tQGLFHV'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGRH(%,7'$'HVSHVD)LQDQFHLUDSRUpPKRXYHDTXHEUDGROLPLWH
GR LQGLFDGRU GH 'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ (P $VVHPEOHLD UHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  RV
GHEHQWXULVWDV GHOLEHUDUDP H DSURYDUDP SRU XQDQLPLGDGH GH YRWRV SHOD QmR GHFODUDomR GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRGDVREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGDVGHErQWXUHV$TXHEUDGHVWHcovenantVHGHXHPUD]mRGRVHIHLWRV
GR DSRUWH GH UHFXUVRV IHLWR SHOD (TXLW\ ,QWHUQDWLRQDO VREUH D GtYLGD OtTXLGD GD &RPSDQKLD TXH IRUDP
UHFRQKHFLGDV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV FRPR XP SDVVLYR ILQDQFHLUR FRQYHUVtYHO HP
Do}HVSUHIHUHQFLDLV
(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDHQFRQWUDYDVHDGLPSOHQWHQRFXPSULPHQWRGRVcovenants
ILQDQFHLURV

2XWUDV5HVWULo}HV
$V GtYLGDV GD &RPSDQKLD GHVFULWDV QHVWH LWHP  I  SRVVXHP FRQIRUPH R FDVR FOiXVXODV UHVWULWLYDV
KDELWXDLVGHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVQRVPHUFDGRVILQDQFHLURHGHFDSLWDLVWDLVFRPR
•

)DOrQFLDUHFXSHUDomR MXGLFLDOUHFXSHUDomR H[WUDMXGLFLDO OLTXLGDomRGLVVROXomR RX H[WLQomRGD
&RPSDQKLDHRXTXDOTXHUGDVJDUDQWLGRUDV

•

,QDGLPSOHPHQWR GDV REULJDo}HV SHFXQLiULDV H QmR SHFXQLiULDV UHODWLYDV DRV UHVSHFWLYRV
LQVWUXPHQWRVGDGtYLGDREVHUYDGRVHYHQWXDLVSHUtRGRVGHFXUD

•

7UDQVIRUPDomRGDIRUPDVRFLHWiULDGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGRVDUWLJRVDGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

•

&LVmR IXVmR LQFRUSRUDomR LQFOXVLYH GH Do}HV  RX TXDOTXHU IRUPD GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHRXTXDOTXHUGDVJDUDQWLGRUDV

•

5HGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDVXMHLWRDH[FHo}HV

•

0XGDQoD HRX WUDQVIHUrQFLD GLUHWD RX LQGLUHWD GR FRQWUROH DFLRQiULR GD &RPSDQKLD VXMHLWR D
H[FHo}HV

•

$OWHUDomRGDDWLYLGDGHSUHSRQGHUDQWHSUHYLVWDQRREMHWRVRFLDO

•

)DOVLGDGHRXLQFRUUHomRGDVGHFODUDo}HVSUHVWDGDVQRVUHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD

•

,QDGLPSOHPHQWRRXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHREULJDo}HVILQDQFHLUDVDFLPDGHGHWHUPLQDGRYDORU

•

3URWHVWRGHWtWXORVDFLPDGHGHWHUPLQDGRYDORUVXMHLWRDH[FHo}HV

•

'HVFXPSULPHQWRGHGHFLV}HVMXGLFLDLVH[WUDMXGLFLDLVHRXDGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLVQmRVXMHLWD
DUHFXUVRDFLPDGHGHWHUPLQDGRYDORU

•

'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDFLPDGRPDQGDWyULRHPFDVRGHPRUDVRERVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD

•

'HVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVUHODFLRQDGDVjOHJLVODomRDQWLFRUUXSomR
WUDEDOKLVWDSUHYLGHQFLiULDHDPELHQWDO
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•

'HVFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUREULJDomRSHFXQLiULDRXQmRGRDFRUGRGHDFLRQLVWDV

•

5HVWULomRjFDSDFLGDGHGHKRQUDUGtYLGDV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHQFRQWUDVHDGLPSOHQWHFRPWRGDVDVREULJDo}HV
UHODWLYDVDRVFRQWUDWRVGHGtYLGDHHPLVV}HVGHGHErQWXUHV

JOLPLWHVGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtD5PLOK}HVHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
LQFOXLQGRGHErQWXUHVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHOtTXLGRGRVFXVWRVGHFDSWDomRGDVGtYLGDV1HVWDGDWDD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDQHQKXPFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKDVLGRLQWHJUDOPHQWH
UHDOL]DGR
0RQLWRUDPRVFRQVWDQWHPHQWHMXQWDPHQWHFRPDGLUHWRULDILQDQFHLUDDVSUHYLV}HVGHGHVHPEROVRVGHIRUPD
DDVVHJXUDUTXHVHWHQKDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUDVGHPDQGDVRSHUDFLRQDLVGHLQYHVWLPHQWRVHGRV
FUHGRUHV$QRVVDVyOLGDHVWUXWXUDSDWULPRQLDOHORQJRUHODFLRQDPHQWRFRPLQWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUD
OLQKDPHUFDGRGHFDSLWDLVQRVJDUDQWHPDPSORDFHVVRQDFDSWDomRGHUHFXUVRVDOLQKDGRVFRPDHVWUDWpJLD
GHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

KDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
Demonstrações dos Resultados Consolidadas
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH FRPSDUDGR FRP R UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


([HUFtFLR6RFLDO(QFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH

&RQVROLGDGR



$9




5HDSUHVHQW
DGR 

$9

$+













(R$ mil, exceto %)

5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV





 



&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV


 

/XFUREUXWR







5HFHLWD 'HVSHVDV RSHUDFLRQDLV

 



 





 



 





$PRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLV

 



 





2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOLTXLGDV











*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 









/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO











5HVXOWDGRILQDQFHLUR

 



 





5HFHLWDVILQDQFHLUDV











'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 



 





3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

 



 





,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

 



 





&RUUHQWH

 



 





'LIHULGR











 



 





3UHMXt]RGRH[HUFtFLR

5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

$UHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
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'HPRQVWUDPRVDEDL[RDHYROXomRGDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSRUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOHQWUH
H


([HUFtFLR6RFLDO(QFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH


&RQVROLGDGR



5HDSUHVHQWDGR 

$+

(R$ mil, exceto %)

$OXJDGDVH$GPLQLVWUDGDV








&RQWUDWRVGH/RQJR3UD]R





2SHUDo}HV3UySULDV







&RQFHVV}HV2II6WUHHW







&RQFHVV}HV2Q6WUHHW







2XWURV





 







7RWDO5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV


2 FUHVFLPHQWR GD 5HFHLWD /tTXLGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV HP WRGRV RV QRVVRV SULQFLSDLV VHJPHQWRV IRL
UHVXOWDQWHGRFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDEDVHRSHUDFLRQDOGHPDLVGHORFDOLGDGHVHGDPDWXUDomRGHQRYRV
QHJyFLRVFRQTXLVWDGRVHPDHURSRUWRVVKRSSLQJFHQWHUVKRVSLWDLVHQWUHRXWURVTXHDGLFLRQDUDPPDLVGH
PLOYDJDVHP$YDULDomRPDLVUHOHYDQWHGHHP&RQFHVV}HV2II6WUHHWIRLUHVXOWDQWHGR
LQtFLR GD RSHUDomR GR DHURSRUWR GH &RQJRQKDV QR PrV GH IHYHUHLUR GH  &RQFHVVmR 2II6WUHHW
FRQTXLVWDGDDRILQDOGH DOpPGHQRYDV&RQFHVV}HV2Q6WUHHW PDLVGHPLOYDJDV HPPXQLFtSLRV
FRPR6mR%HUQDUGRGR&DPSRH$PHULFDQDHGDH[SDQVmRGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOYDJDVHP$OXJDGDV
H$GPLQLVWUDGDVQRVVHWRUHVGHshopping centersHGLItFLRVFRPHUFLDLVHKRVSLWDLVHQWUHRXWURV
1RVHJPHQWR2XWURVDYDULDomRREVHUYDGDVHGHYHjUHGXomRGHSDUWLFLSDomRDFLRQiULDQD/RRS*HVWmRGH
3iWLRV6$HPUD]mRGDSDUFHULDHVWUDWpJLFDFRPD:HEPRWRUV6$ FRQWURODGDSHOR6DQWDQGHU QDTXDOD
&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGHSDUWLFLSDomRDSDUWLUGHVHWHPEURGH$SyVDRSHUDomRD&RPSDQKLD
GHL[RXGHFRQVROLGDURVUHVXOWDGRVGD/RRSTXHSDVVDUDPDVHUUHSRUWDGRVSHORPpWRGRGDHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO

&XVWRGRV6HUYLoRV3UHVWDGRV
2 FXVWR GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL GH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5PLOK}HV RX  2 FXVWR GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRV UHSUHVHQWDYD  H  GD UHFHLWD OtTXLGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
2FXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDXPHQWRXHQWUHHEHPFRPRD5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRV
SUHVWDGRV HP IXQomR GD PDWXUDomR GH LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD FRPR R $HURSRUWR GH
&RQJRQKDV&RQFHVV}HV2Q6WUHHWDVVLPFRPRQRYDVRSHUDo}HV$OXJDGDVH$GPLQLVWUDGDVHPshopping
centersHGLItFLRVFRPHUFLDLVHKRVSLWDLV

/XFUR%UXWR
2 OXFUR EUXWR QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL GH 5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX2OXFUREUXWRUHSUHVHQWDYDHGDUHFHLWD
OtTXLGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP GHGH]HPEURGH H 
UHVSHFWLYDPHQWH
2DXPHQWRGDUHSUHVHQWDWLYLGDGHOXFUREUXWRHPUHODomRj5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDOpPGR
FUHVFLPHQWRGDEDVHGHRSHUDo}HVVRPDGRjFRQYHUVmRGHQRYRVQHJyFLRVIRLUHVXOWDQWHGHQRVVDGLVFLSOLQD
QRFRQWUROHGHFXVWRVHPQRVVDH[WHQVDEDVHRSHUDFLRQDOHH[SHUWLVHQDLGHQWLILFDomRHH[HFXomRGHQRYRV
QHJyFLRV
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5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV
*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5PLOK}HV RX  $V GHVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDV UHSUHVHQWDYDP  GD UHFHLWD OtTXLGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
2DXPHQWRGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDGHVSHVDVDVVRFLDGDVjDGHTXDomR
GRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVDOpPGHRXWURVJDVWRVDVVRFLDGRVDLPSODQWDomRGHIHUUDPHQWDV
GHJHVWmRHJRYHUQDQoDFRPRREMHWLYRGHSUHSDUDUD&RPSDQKLDSDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWRHVSHUDGRSDUD
RVSUy[LPRVDQRVQRWRWDOGH5PLOK}HV
$PRUWL]DomRGH,QWDQJtYHLV
$V DPRUWL]Do}HV GH LQWDQJtYHLV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRUDP GH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5PLOK}HV RX  $V DPRUWL]Do}HV GH
LQWDQJtYHLVUHSUHVHQWDYDPGDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHH
2DXPHQWRGHDPRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLVHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRDRLQYHVWLPHQWRHPQRYRVQHJyFLRV
TXHUHDOL]DPRVDQXDOPHQWHVHQGRHPRPDLVUHOHYDQWHRLQYHVWLPHQWRQDFRQFHVVmRGRDHURSRUWRGH
&RQJRQKDVDOpPGHSDUFHODVGHRXWRUJDGHQRYDV&RQFHVV}HV2Q6WUHHWFRQTXLVWDGDVDRORQJRGH

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
$V RXWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHIRUDPXPDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD
XPD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GH 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRX
$ GLPLQXLomR REVHUYDGD HP UHODomR DR H[HUFtFLR GH  VH UHIHUH SULQFLSDOPHQWH DR JDQKR REWLGR QD
UHYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVRFRUULGDHPGHYLGRDRQmRDWLQJLPHQWRGH
PHWDVFRQWUDWXDLVSHORVYHQGHGRUHV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL XPD GHVSHVD GH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX
$UHGXomRGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVHVWiDWUHODGDVXEVWDQFLDOPHQWHD L DFRQYHUVmRGRSDVVLYR
FRQYHUVtYHO HP Do}HV GD (TXLW\ ,QWHUQDWLRQDO HP  LL D UHGXomR GR HQGLYLGDPHQWR DWUDYpV GH
DPRUWL]DomRGHGtYLGDH LLL GDQRQDHPLVVmRGHGHErQWXUHVHGDVOLTXLGDo}HVGDVH[WDHVpWLPDHPLVV}HV
GHGHErQWXUHVRSHUDo}HVTXHUHGX]LUDPRFXVWRGHGtYLGDHDORQJRXRSHUILOGHSDJDPHQWR$&RPSDQKLD
WDPEpP VH EHQHILFLRX GD GLPLQXLomR GDV WD[DV GH MXURV REVHUYDGDV QRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWRV
ILUPDGRVQRVH[HUFtFLRVGHH

3UHMXt]RGR([HUFtFLR
2 SUHMXt]R GR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL GH 5 PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRX2SUHMXt]RGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWDYDH
GDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH
$V YDULDo}HV QRV SUHMXt]RV GRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP GHGH]HPEURGH H  VmR
H[SOLFDGRVSHODVYDULDo}HVGHVFULWDVDFLPD
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([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH FRPSDUDGR FRP R UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


([HUFtFLR6RFLDO(QFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH

5HDSUHVHQW
DGR

$9





&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

 

/XFUREUXWR



5HFHLWD 'HVSHVDV RSHUDFLRQDLV

&RQVROLGDGR


5HDSUHVHQW
DGR

$9

$+









 

















 





*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 



 





$PRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLV

 



 





2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOLTXLGDV











5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO













(R$ mil, exceto %)

5HFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR











5HVXOWDGRILQDQFHLUR





 






5HFHLWDVILQDQFHLUDV









'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 



 





 



 





 



 





 



 





3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWH
'LIHULGR
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR











 



 






5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
$UHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
'HPRQVWUDPRVDEDL[RDHYROXomRGDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSRUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOHQWUH
H

&RQVROLGDGR

([HUFtFLR6RFLDO(QFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

5HDSUHVHQWDGR




5HDSUHVHQWDGR

$+

(R$ mil, exceto %)

$OXJDGDVH$GPLQLVWUDGDV







&RQWUDWRVGH/RQJR3UD]R







2SHUDo}HV3UySULDV







&RQFHVV}HV2II6WUHHW







&RQFHVV}HV2Q6WUHHW







2XWURV













7RWDO5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV


2DXPHQWRQD5HFHLWD/tTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVIRLUHVXOWDQWHGRFLFORGHLQYHVWLPHQWRVSHORTXDOD
&RPSDQKLDDWUDYHVVRXHPLQYHVWLPHQWRVQRYRVGHQHJyFLRVFRPGHVWDTXHSDUDRVHJPHQWRGH&RQWUDWRV
GH/RQJR3UD]RFRPDXPHQWRGHPLOYDJDVHPSDUDPLOHPSULQFLSDOPHQWHHP
VKRSSLQJ FHQWHUV 1R VHJPHQWR &RQFHVV}HV 2II6WUHHW UHSUHVHQWDGR SULQFLSDOPHQWH SRU DHURSRUWRV
FUHVFLPHQWRGHRUJkQLFRVHPDGLomRGHYDJDV(P2SHUDo}HV3UySULDVRFUHVFLPHQWRIRLUHVXOWDQWHGD
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PDWXUDomRGHQRYDVRSHUDo}HVDGTXLULGDVQRVHJXQGRVHPHVWUHGHDVVLPFRPRRPHOKRUGHVHPSHQKR
GDVRSHUDo}HVH[LVWHQWHV

&XVWRGRV6HUYLoRV3UHVWDGRV
2 FXVWR GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL GH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5PLOK}HV RX  2 FXVWR GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRV UHSUHVHQWDYD  H  GD UHFHLWD OtTXLGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
2DXPHQWRQRFXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHQWUHHpUHVXOWDQWHGRVJDVWRVFRPDOXJXHOHPmR
GHREUDDVVRFLDGRVDQRYDVRSHUDo}HVDVVLPFRPRSHODPDWXUDomRGHLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVQRVDQRV
DQWHULRUHVFRPGHVWDTXHSDUDRVVHWRUHVGHshopping centersHLQVWLWXLo}HVGHHQVLQR

/XFUR%UXWR
2 OXFUR EUXWR QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL GH 5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX2OXFUREUXWRUHSUHVHQWDYDHGDUHFHLWD
OtTXLGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP GHGH]HPEURGH H 
UHVSHFWLYDPHQWH
2DXPHQWRGHSS XPSRQWRSHUFHQWXDO QDPDUJHP UHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGHGX]LGDGR
FXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHVHFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLR DQWHULRU HVWi UHODFLRQDGR j DSOLFDomR GH JDQKRV GH HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO H WHFQRORJLD
HPEDUFDGRV QRV QRYRV QHJyFLRV QD JHVWmR GH PmRGHREUD H GH FXVWRV RSHUDFLRQDLV FRQIRUPH GHVFULWR
DQWHULRUPHQWHHPFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

5HFHLWDV 'HVSHVDV 2SHUDFLRQDLV
*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5PLOK}HV RX  $V GHVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDYDPHGDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
2 DXPHQWR GDV GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GHYHVH SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR GR Q~PHUR GH
FRODERUDGRUHV PRWLYDGR HVSHFLDOPHQWH SHOD FRQWUDWDomR GH SURILVVLRQDLV YROWDGRV SDUD DV iUHDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD

$PRUWL]DomRGH,QWDQJtYHLV
$V DPRUWL]Do}HV GH LQWDQJtYHLV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRUDP GH
5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5PLOK}HV RX  $V DPRUWL]Do}HV GH
LQWDQJtYHLVUHSUHVHQWDYDPGDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHH
$ YDULDomR GD DPRUWL]DomR GH LQWDQJtYHLV HP UHODomR DR H[HUFtFLR DQWHULRU VH GHYH DR DXPHQWR GR
SDJDPHQWRGHRXWRUJDVUHODFLRQDGDVDQRYDVRSHUDo}HVHQWUHRVDQRVGHH

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
$V RXWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH IRUDP XPD UHFHLWD GH 5PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D XPD UHFHLWD GH
5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5PLOK}HV
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2DXPHQWRREVHUYDGRHPUHODomRDRH[HUFtFLRGHVHUHIHUHSULQFLSDOPHQWHDRJDQKRREWLGRQDUHYHUVmR
GHFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVRFRUULGDHPGHYLGRDRQmRDWLQJLPHQWRGHPHWDV
FRQWUDWXDLVSHORVYHQGHGRUHV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL XPD GHVSHVD GH
5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
2DXPHQWRGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVHVWiDWUHODGRVXEVWDQFLDOPHQWHjUHGXomRGRVUHQGLPHQWRVGH
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHP5PLOK}HVGHYLGRDRPHQRUVDOGRGHFDL[DPpGLRHPXWLOL]DGRHP
QRYRV LQYHVWLPHQWRV DVVLP FRPR QD UHGXomR GR HQGLYLGDPHQWR GD &RPSDQKLD $ UHGXomR QDV UHFHLWDV
ILQDQFHLUDVIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDSRUXPDXPHQWRQRJDQKRQRYDORUMXVWRGHRSo}HVQRPRQWDQWH
GH5PLOK}HV

3UHMXt]RGR([HUFtFLR
2 SUHMXt]R GR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH IRL GH 5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP GHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRX2SUHMXt]RGRH[HUFtFLRUHSUHVHQWDYDH
GDUHFHLWDOtTXLGDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH
$V YDULDo}HV QRV SUHMXt]RV GRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP GHGH]HPEURGH H  VmR
H[SOLFDGRVSHODVYDULDo}HVGHVFULWDVDFLPD

Balanços Patrimoniais Consolidados
&RPSDUDomR GDV SULQFLSDLV FRQWDV SDWULPRQLDLV FRQVROLGDGDV HP GHGH]HPEURGH H
GHGH]HPEURGH


(PGH'H]HPEURGH

&RQVROLGDGR



$9




5HDSDUHVH
QWDGR 

$9

$+

(R$ mil, exceto %)

$WLYR
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D















QD

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV









&RQWDVDUHFHEHU











,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU












'HVSHVDVDQWHFLSDGDV






















$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV









$GLDQWDPHQWRDIXQFLRQiULRV











$GLDQWDPHQWRGHDOXJXpLV











3DUWHVUHODFLRQDGDVDWLYDV











2XWURVFUpGLWRV





















7RWDODWLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU
3DUWHVUHODFLRQDGDVDWLYDV
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'HSyVLWRVMXGLFLDLV











'HVSHVDVDQWHFLSDGDV











3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR












,QYHVWLPHQWRV









,PRELOL]DGR











'LUHLWRGHXVR





















7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH

,QWDQJtYHO











7RWDODWLYR














(PGH'H]HPEURGH

&RQVROLGDGR



$9




5HDSUHVHQW
DGR 

$9

$+

(R$ mil, exceto %)

3DVVLYR
3DVVLYRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
















)RUQHFHGRUHV











3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR











2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH











&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV











2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV











2EULJDo}HVWULEXWiULDV











3DUFHODPHQWRVILVFDLV











$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV





















3URYLVmRSDUDE{QXV











2XWURVGpELWRV





















(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV











3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR



















































3DUWHVUHODFLRQDGDVSDVVLYDV

7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
3DUFHODPHQWRVILVFDLV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH


































7RWDOSDVVLYR




3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO


















5HVHUYDGHFDSLWDO











3UHMXt]RVDFXPXODGRV
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7RWDOSDWULP{QLROtTXLGR














3DUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR


































$WLYR&LUFXODQWH
(P GHGH]HPEURGH R DWLYR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYD
 HP GHGH]HPEURGH H  HP GHGH]HPEURGH 2 DXPHQWR GH 5PLOK}HV p
UHSUHVHQWDGRSHORLQFUHPHQWRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHP5PLOK}HV
&RQIRUPH REVHUYDGR QD GHPRQVWUDomR GR IOX[R GH FDL[D UHODWLYD DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDJHURXXPFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
QRPRQWDQWHGH5PLOK}HVGRVTXDLVIRUDPDSOLFDGRVHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRRPRQWDQWHGH
5PLOK}HVHHPDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVRPRQWDQWHGH5PLOK}HVUHVXOWDQGRQRDXPHQWR
DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGD2FDL[DXWLOL]DGRQDDWLYLGDGHGHLQYHVWLPHQWRVHVWiFRQFHQWUDGRQDVDTXLVLo}HV
GHFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RHQTXDQWRRFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRHVWiFRQFHQWUDGR
QDOLTXLGDomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDOpPGHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

$WLYR1mR&LUFXODQWH
(P GHGH]HPEURGH R DWLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH (P UHODomR DR WRWDO GR DWLYR R DWLYR QmR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYD  HP GHGH]HPEURGH H  HP GHGH]HPEURGH (VWH DXPHQWR GH
5PLOK}HV HVWi VXEVWDQFLDOPHQWH UHSUHVHQWDGR L SHOR DXPHQWR OtTXLGR GH 5PLOK}HV QR
JUXSRGHLQWDQJtYHLVUHVXOWDQWHGHQRYDVRSHUDo}HVDGLFLRQDGDVDEDVHGD&RPSDQKLD LL SHORDXPHQWR
OtTXLGRGH5PLOK}HVQRJUXSRGHGLUHLWRGHXVRUHSUHVHQWDGRSULQFLSDOPHQWHSHORGLUHLWRGHXVR
UHODFLRQDGRjFRQFHVVmRGR$HURSRUWRGH&RQJRQKDVFRQTXLVWDGRHPPDVFRPLQtFLRDSDUWLUGH
 H LLL SHOR DXPHQWR GH 5PLOK}HV QR JUXSR GH LPRELOL]DGR PRWLYDGR SHODV H[SDQV}HV H
LQYHVWLPHQWRVHIHWXDGRVSHOD&RPSDQKLD

3DVVLYR&LUFXODQWH
(P GHGH]HPEURGH R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH (P UHODomR DR WRWDO GR SDVVLYR H SDWULP{QLR OtTXLGR R
SDVVLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH$
UHGXomRGH5PLOK}HVHVWiVXEVWDQFLDOPHQWHUHSUHVHQWDGDSRU L  L SHORDXPHQWRQRJUXSRSDVVLYR
GH DUUHQGDPHQWR HP 5PLOK}HV UHSUHVHQWDGR SULQFLSDOPHQWH SHOD SDUFHOD GH FXUWR SUD]R GR
DUUHQGDPHQWRGRHVWDFLRQDPHQWRGR$HURSRUWRGH&RQJRQKDV LL SHORDXPHQWRQRJUXSRGHIRUQHFHGRUHV
HP5PLOK}HVUHSUHVHQWDGRSHORVDOXJXpLVDSDJDUFRPEDVHHPIDWXUDPHQWR YDULiYHLV GDVRSHUDo}HV
LQLFLDGDVHP SULQFLSDOPHQWH$HURSRUWRGH&RQJRQKDV H LLL SHODOLTXLGDomRGDVGHErQWXUHVGDVH[WD
HVpWLPDHPLVV}HVGD&RPSDQKLDSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDVSRUFDSWDo}HVGHFXUWRSUD]RQRPRQWDQWHGH
5PLOK}HV

3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
(P GHGH]HPEURGH R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH DWLQJLX 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH (P UHODomR DR WRWDO GR SDVVLYR H SDWULP{QLR OtTXLGR R
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVHVWiVXEVWDQFLDOPHQWHUHSUHVHQWDGR L SHODQRQDHPLVVmRGHGHErQWXUHV
GD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVGHSUD]RWRWDOGHYHQFLPHQWRGHDQRVH LL SHORDXPHQWR
QRJUXSRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRHP5PLOK}HVUHODWLYRSULQFLSDOPHQWHjSDUFHODGHORQJRSUD]R
GRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGR$HURSRUWRGH&RQJRQKDVFXMDRSHUDomRLQLFLRXHP
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3DWULP{QLR/tTXLGR
(P GHGH]HPEURGH R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH $ UHGXomR GH 5PLOK}HV HVWi UHSUHVHQWDGD SHOR
SUHMXt]R DSXUDGR QR H[HUFtFLR GH  QR PRQWDQWH GH 5PLOK}HV SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOD
HPLVVmRGRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV

&RPSDUDomR GDV SULQFLSDLV FRQWDV SDWULPRQLDLV FRQVROLGDGDV HP GHGH]HPEURGH H
GHGH]HPEURGH


(PGH'H]HPEURGH

&RQVROLGDGR


5HDSUHVHQW
DGR 




5HDSUHVHQW
DGR 

$9

$9

$+

(R$ mil, exceto %)

$WLYR
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D






















&RQWDVDUHFHEHU











,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU





















'HVSHVDVDQWHFLSDGDV











$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV











&HVVmRGHGLUHLWRVFUHGLWyULRVDUHFHEHU

$GLDQWDPHQWRDIXQFLRQiULRV











$GLDQWDPHQWRGHDOXJXpLV











3DUWHVUHODFLRQDGDVDWLYDV































2XWURVFUpGLWRV
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

$WLYRQmRFLUFXODQWH
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU































'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
,QYHVWLPHQWRV





3DUWHVUHODFLRQDGDVDWLYDV

3URSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR


































,PRELOL]DGR











'LUHLWRGHXVR











,QWDQJtYHO











7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH











7RWDODWLYR
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(PGH'H]HPEURGH

&RQVROLGDGR


5HDSUHVHQW
DGR 




5HDSUHVHQW
DGR 

$9

$9

$+

(R$ mil, exceto %)

3DVVLYR
3DVVLYRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV






)RUQHFHGRUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR












































2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV













2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV











2EULJDo}HVWULEXWiULDV











3DUFHODPHQWRVILVFDLV











$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV











3DUWHVUHODFLRQDGDVSDVVLYDV
















3URYLVmRSDUDE{QXV









QD

2XWURVGpELWRV




















































7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHV



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV









2EULJDo}HVFRPRSRGHUFRQFHGHQWH









































3DUWHVUHODFLRQDGDV
3DVVLYRVILQDQFHLURVFRQYHUVtYHOHPDo}HV
&RQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
3DUFHODPHQWRVILVFDLV
2XWURVGpELWRV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOSDVVLYR






























































3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOSDWULP{QLROtTXLGR











 




























3DUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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$WLYR&LUFXODQWH
(P GHGH]HPEURGH R WRWDO GR DWLYR FLUFXODQWH HUD GH 5 PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRDWLYRRDWLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYD
HPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
$UHGXomRGH5PLOK}HVVHGHYHPDMRULWDULDPHQWHjUHGXomRGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D QR PRQWDQWH GH 5PLOK}HV HP UD]mR L GRV LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV HP  HP QRYRV
QHJyFLRVVHQGRRPDLVUHOHYDQWHRSDJDPHQWRGDRXWRUJDGDFRQFHVVmRGR$HURSRUWRGH&RQJRQKDV LL GR
PDLRUYROXPHGHSDJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRH LLL GR
UHFHELPHQWRGRVGLUHLWRVFUHGLWyULRVGD&RHVD(QJHQKDULD/WGDQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV

$WLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRWRWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH (P UHODomR DR WRWDO GR DWLYR R DWLYR QmR FLUFXODQWH
UHSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRGH5PLOK}HVpUHSUHVHQWDGR L SHORDXPHQWROtTXLGRGH5PLOK}HVQRVDOGRGH
LQWDQJtYHLVUHVXOWDQWHGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVHPFRPGHVWDTXHSDUDDFRQTXLVWDGR$HURSRUWR
GH&RQJRQKDV LL SHODUHGXomROtTXLGDGH5PLOK}HVQRJUXSRGLUHLWRGHXVRSULQFLSDOPHQWHHP
GHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGDVGHSUHFLDo}HVHEDL[DVGHFRQWUDWRVGLVWUDWDGRVGXUDQWHRH[HUFtFLR LLL SHOR
DXPHQWR OtTXLGR GH 5PLOK}HV QR JUXSR LQYHVWLPHQWRV PRWLYDGR SULQFLSDOPHQWH SHOD SHUGD GH
FRQWUROHGDLQYHVWLGD/RRS*HVWmRGH3iWLRV6$DRILQDOGRSULPHLURVHPHVWUHGHTXHSDVVRXDQmR
VHU PDLV FRQVROLGDGD H IRL UHSRUWDGD QXPD ~QLFD OLQKD QHVVD UXEULFD H LY SHOR DXPHQWR GH
5PLOK}HV QR JUXSR LPRELOL]DGR PRWLYDGR SULQFLSDOPHQWH SHORV LQYHVWLPHQWRV HIHWXDGRV SHOD
&RPSDQKLD

3DVVLYR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRWRWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRFRP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(PUHODomRDRWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRRWRWDO
GRSDVVLYRFLUFXODQWHUHSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
(VWD UHGXomR GH 5PLOK}HV HVWi DVVRFLDGD SULQFLSDOPHQWH j DPRUWL]DomR GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV

3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
(P GHGH]HPEURGH R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH (P UHODomR DR WRWDOGRSDVVLYR H SDWULP{QLR OtTXLGR R
WRWDO GR SDVVLYR QmR FLUFXODQWH UHSUHVHQWDYD  HP GHGH]HPEURGH H  HP
GHGH]HPEURGH
(VWDUHGXomRGH5PLOK}HVHVWiVXEVWDQFLDOPHQWHUHSUHVHQWDGDSHODFRQYHUVmRGRSDVVLYRILQDQFHLUR
HPDo}HVSHOD(TXLW\,QWHUQDWLRQDOHPGHQRYHPEURGHUHGX]LQGRHVVHSDVVLYRQRPRQWDQWHGH
5PLOK}HV EHP FRPR R SDVVLYR GH RSomR GH FRPSUD TXH HP  GH GH]HPEUR GH  HVWDYD
UHJLVWUDGRSHORPRQWDQWHGH5PLOK}HV

3DWULP{QLR/tTXLGR
(P GHGH]HPEURGH R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5PLOK}HV HP FRPSDUDomR FRP
5PLOK}HV HP GHGH]HPEURGH 2 DXPHQWR GH 5PLOK}HV HVWi UHSUHVHQWDGR SHOD
FRQYHUVmRGRSDVVLYRILQDQFHLURHPDo}HVSHOD(TXLW\,QWHUQDWLRQDOHPGHQRYHPEURGHFRQIRUPH
PHQFLRQDGRDFLPDQRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOK}HVFRPSHQVDGRSDUFLDOPHQWHSHORSUHMXt]RDSXUDGR
QRH[HUFtFLRGHQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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Comparação entre os Fluxos de Caixa Consolidados dos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017


([HUFtFLR6RFLDO(QFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH

&RQVROLGDGR





 5HDSUHVHQWDGR   5HDSUHVHQWDGR 
(R$ mil)

&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV







&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRVQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

 

 

 

&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

 

 

 

$XPHQWR UHGXomR OtTXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



 

 

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR







&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRH[HUFtFLR








)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH FRPSDUDGR D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH
2DXPHQWRGH5PLOK}HVIRLUHVXOWDQWHGRFUHVFLPHQWRGDRSHUDomRQRH[HUFtFLRGHDPSODPHQWH
H[SORUDGRQDV'HPRQVWUDo}HVGH5HVXOWDGRHHVWHFUHVFLPHQWRQRIOX[RRSHUDFLRQDOLPSDFWRXRSUHMXt]R
DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDODMXVWDGRSHORVHIHLWRVTXHQmRUHSUHVHQWDPHQWUDGDRX
VDtGD GH FDL[D HP XP WRWDO GH 5 PLOK}HV 2 HIHLWR GHVWH FUHVFLPHQWR QDV YDULDo}HV GRV DWLYRV H
SDVVLYRVIRLQHJDWLYRQRFDL[DHP5PLOK}HVDWULEXtGRPDMRULWDULDPHQWHSRUFRQWDVFRPR,PSRVWRV
H FRQWULEXLo}HV D UHFXSHUDU H DGLDQWDPHQWR GH DOXJXpLV TXH VmR GLUHWDPHQWH LQIOXHQFLDGDV TXDQGR
UHDOL]DPRVLQYHVWLPHQWRVGHORQJRSUD]RDSULPHLUDUHIHUHVHDRVFUpGLWRVGHLPSRVWRVGRVLQYHVWLPHQWRV
HDVHJXQGDGHDQWHFLSDomRGHDOXJXHODFOLHQWHV
2IOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH FRPSDUDGR D 5PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
GHGH]HPEURGH
$UHGXomRGH5PLOK}HVpUHVXOWDQWHGRSUHMXt]ROtTXLGRGRH[HUFtFLRTXHDSHVDUGRPHQRUSUHMXt]R
OtTXLGRHQWUHHHP5PLOK}HVKRXYHUDPLPSDFWRVSRVLWLYRVGHUHVXOWDGRVGHHIHLWRVQmR
FDL[DH[SOLFLWDGRVQD'HPRQVWUDomRGR)OX[RGH&DL[DQRJUXSR$MXVWHVTXHQmRUHSUHVHQWDPHQWUDGDRX
VDtGDGHFDL[DFRPRD0DUFDomRDPHUFDGRGHGHULYDWLYRVDMXVWDQGRQHJDWLYDPHQWHHP5PLOK}HVH
R *DQKR SHUGD  QD DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWR GH 5PLOK}HV WDPEpP DMXVWDQGR R UHVXOWDGR
QHJDWLYDPHQWH

)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2 FDL[D OtTXLGR DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX 5PLOK}HVQR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHILFDQGRSUDWLFDPHQWHHVWiYHOHQWUHRVH[HUFtFLRV
2 FDL[D OtTXLGR DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX 5PLOK}HVQR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH2DXPHQWRGH5PLOK}HVHVWiUHODFLRQDGR L DTXLVLo}HVGHLQWDQJtYHLVQR
PRQWDQWHGH5PLOK}HVHPQRYRVQHJyFLRVFRPRVKRSSLQJFHQWHUVKRVSLWDLVFRPGHVWDTXHSDUDD
FRQFHVVmR GR $HURSRUWR GH &RQJRQKDV HP  H LL  UHFHELPHQWR GRV GLUHLWRV FUHGLWyULRV GD &RHVD
(QJHQKDULD/WGDQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV

)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
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GHGH]HPEURGH
$ UHGXomR GH 5PLOK}HV HVWi UHSUHVHQWDGD VXEVWDQFLDOPHQWH SHOD OLTXLGDomR GD VH[WD H VpWLPD
HPLVV}HVGHGHErQWXUHVFRPRSDUWHGDGHVWLQDomRGHUHFXUVRVREWLGRVFRPDQRQDHPLVVmRGHGHErQWXUHV
HPDVVLPFRPRSHORDXPHQWRQRVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHDUUHQGDPHQWRVHPUD]mRGR
LQFUHPHQWRGDEDVHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHQRYRVFRQWUDWRVHRFRQVHTXHQWHSDJDPHQWRGH
DOXJXHOGHFRUUHQWHGHVWDVQRYDVRSHUDo}HV
2FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
$ UHGXomR GH 5PLOK}HV HVWi SULQFLSDOPHQWH UHSUHVHQWDGD SHOD DPRUWL]DomR GH HQGLYLGDPHQWR H
LQYHVWLPHQWRVGHVWLQDGRVDH[SDQVmRHQRYRVFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RQDUXEULFDGHMXURVGHDUUHQGDPHQWR
SHOR DFUpVFLPR QDV FDSWDo}HV GH HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV QR PRQWDQWH GH 5 
PLOK}HVHUHGXomRGRYROXPHGHMXURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVQRPRQWDQWH
GH 5  PLOK}HV SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SHORV DFUpVFLPRV QDV DPRUWL]Do}HV GH HPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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10.2 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
a. resultados das operações do emissor, em especial:
A receita operacional líquida da Companhia é proveniente das seguintes atividades: administração, exploração
e/ou controle da atividade de estacionamentos de veículos, prestação de serviços técnicos de administração,
assessoria e planejamento relacionados a estacionamento de veículos, incluindo o fornecimento de mão-deobra, seja em imóveis próprios ou de terceiros, para empresas privadas ou públicas, inclusive em áreas especiais
para estacionamento rotativo de veículos, localizadas em vias e logradouros públicos, execução de projetos,
implantação e manutenção de sinalização vertical e horizontal para sistema de transporte e a participação em
outras sociedades. Nossas receitas são distribuídas entre as seguintes linhas de negócios:
(i)

Alugadas e administradas (Leased and Managed Locations): englobam contratos firmados com a
iniciativa privada onde há operações das áreas de estacionamento nos mais diversos segmentos,
como: edifícios comerciais, shoppings, hospitais, instituições de ensino, bancos e terrenos. Os
contratos podem ser de locação (aluguel fixo, variável ou combinação de ambos) e administração
(taxa fixa ou variável).

(ii)

Operações próprias (Owned Locations): consistem em contratos de aquisição de ativos
imobiliários (garagens ou vagas de estacionamentos) como unidade autônoma do empreendimento
em que se situa.

(iii)

Concessões públicas Off-Street: consistem em contratos celebrados com a Administração Pública,
decorrentes de processos licitatórios e podem ter perfil de infraestrutura, demandando volumes
expressivos de investimentos. Os contratos contemplam regiões fora das vias públicas, incluindo
principalmente, aeroportos e garagens subterrâneas.

(iv)

Concessões públicas On-Street: são contratos de gestão de estacionamentos rotativos em vias
públicas firmados com as prefeituras municipais que concedem o direito de exploração. A
contrapartida inclui investimentos em parquímetros, infraestrutura, sinalização e outorgas iniciais
nos municípios listados nas nossas demonstrações financeiras anuais.

(v)

Contratos privados de longo prazo (Long-term Contracts): engloba contratos firmados com a
iniciativa privada e que demandam investimentos em infraestrutura e/ou uma outorga inicial.
Destacam-se operações de estacionamento nos segmentos de: edifícios comerciais, aeroportos,
instituições de ensino, dentre outros.

(i)

Outros (Others): consiste em receitas acessórias que não são especificamente identificáveis para
um segmento operacional, tais como operação da investida na Loop, receitas de franquias e
operações específicas consideradas como extraordinárias.

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita operacional líquida da Companhia é proveniente das seguintes atividades: administração, exploração
e/ou controle da atividade de estacionamentos de veículos, prestação de serviços técnicos de administração,
assessoria e planejamento, tudo pertinente a estacionamento de veículos, seja em imóveis próprios ou de
terceiros, para empresas privadas ou públicas, inclusive em áreas especiais para estacionamento rotativo de
veículos, localizadas em vias e logradouros públicos, execução de projetos, implantação e manutenção de
sinalização vertical e horizontal para sistema de transporte e a participação em outras sociedades.
(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Os resultados operacionais da Companhia nos últimos exercícios foram afetados pelo crescimento da operação
através de investimentos em novos negócios, conforme amplamente explorado no item 10.1(h) deste Formulário
de Referência.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
A política de preços da Companhia não tem sensibilidade às alterações oriundas das variações da taxa de
câmbio.
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Aumentos ou reduções nos preços praticados pela Companhia são resultantes da combinação de: (i) utilização
da capacidade via fluxo de veículos rotativos e mensalistas; (ii) precificação baseada na adaptação às condições
de mercado vigentes em cada região em que atua (processo de precificação assertivo), incluindo fatores como
tipo de ativo, concorrência, mix de ocupação entre usuários rotativos e mensalistas; (iii) produtos oferecidos
como parcerias, reserva de vagas, promoções, ativação de marketing entre outros; e (iv) eficiência na
fiscalização e notificação às municipalidades em operações de estacionamentos rotativos em vias públicas.
A Receita Operacional Líquida da Companhia depende, também, do aumento ou redução do volume de vagas
em operações existentes e, principalmente da adição de vagas a partir conquista de novas operações, através da
alocação eficiente de recursos e de capacidade de execução, principalmente em contratos com prazos mais
longos.
Desta forma, conforme demonstrado abaixo, nos últimos três exercícios sociais, a Companhia apresentou
vendas crescentes oriundas, principalmente, da execução de seu plano de expansão, principalmente em novas
concessões, aliado à performance positiva das operações existentes nos últimos anos:
Em milhares de R$
Receita Operacional Líquida
Número Total de Vagas
Receita Líquida Unitária (R$/vaga)
Receita Unitária por Linha de Negócio (R$/vaga)
Alugadas e Administradas
Concessões Off-Street
Concessões On-Street
Operações Próprias
Contratos de Longo Prazo

2017

2018

2019

952.194
341.280
2.790

979.223
378.294
2.589

1.080.684
396.462
2.726

2.887
5.972
697
2.646
3.699

2.679
6.240
518
2.870
3.668

2.883
7.458
491
2.828
3.856

A margem operacional da Companhia também apresentou crescimento consistente, o que reforça que as
variações de inflação, câmbio e juros ocorridas ao longo dos anos não trouxeram impactos materiais aos
resultados da Companhia.
Para informações acerca dos fatores que afetaram a receita líquida dos serviços prestados da Companhia de
forma relevante, ver item 10.1(h) deste Formulário de Referência.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de
juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
As seguintes contas de resultado são afetadas por variações nas taxas de juros e variações dos principais índices
de preços:
x

Custos dos serviços prestados: em torno de 67% dos contratos de aluguéis firmados pela Companhia
são corrigidos por índices gerais de preços, tais como IPCA e IGPM.

x

Custos dos serviços prestados e despesas gerais e administrativas: gastos com mão-de-obra são
influenciados pela variação dos índices de preços à medida que a Companhia pratica reajustes anuais
em decorrência de acordo sindical vigente. Os gastos apurados como mão-de-obra impactam tanto os
custos de serviços prestados como as despesas gerais e administrativas da Companhia.

x

Receitas e despesas financeiras: o saldo de caixa e equivalentes da Companhia é aplicado em produtos
financeiros com baixo risco e corrigidos pela taxa de juros vinculadas ao CDI, gerando, por
conseguinte, receitas financeiras para a Companhia. Em contrapartida, os contratos de Empréstimos e
Financiamentos são em grande parte corrigidos pela taxa de juros vinculadas ao CDI.

Outro fator que influenciou substancialmente o resultado financeiro da Companhia especificamente no exercício
de 2017 foram os juros atribuídos ao passivo financeiro conversível em ações, baseado no IPCA, acrescido de
margem percentual mensal calculada com base em 4% ao ano, conforme mencionado anteriormente neste
Formulário de Referência.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas Demonstrações Financeiras
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Nenhum segmento operacional foi introduzido ou alienado no âmbito das nossas atividades para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Diluição na Participação da Loop Gestão de Pátios S.A.
Em 25 de setembro de 2018, a controlada Loop AC Participações Ltda., detentora de 100% das ações da Loop
Gestão de Pátios S.A., celebrou, com Webmotors S.A., acordo de investimento, parceria e outras avenças, por
meio do qual emitiu 23.243.057 novas ações para a Webmotors, no valor de R$23.900 mil, correspondente à
participação societária de 51% do capital social da Loop Gestão de Pátios S.A., que passou a ter capital de
R$46.231 mil. Após a conclusão da operação, Loop AC Participações Ltda. passou a possuir 49% do capital
social da Loop Gestão de Pátios S.A.
A controlada concluiu que os direitos substantivos detidos pela Webmotors permitem que o controle a Loop
Gestão de Pátios S.A. e alterou o investimento de controle para influência significativa. Em conformidade com
o CPC 18 (R2) (IAS 28), a controlada mantém direito a voto com mais de 20% sobre a investida.
Adicionalmente, as principais atividades relevantes listadas no acordo, e que requerem aprovação dos sócios, e
avaliadas pela controlada como substantivas foram: representação no conselho de administração; participação
nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições e
operações relevantes entre o investidor e investida.
Com base nas premissas descritas acima, a controlada concluiu que os direitos substantivos detidos por ela
permitem que essa detenha influência significativa. Essa mudança gerou alteração na forma de contabilização
do investimento, onde os resultados da Loop Gestão de Pátios S.A. não é mais consolidado e sim contabilizado
pelo método de equivalência patrimonial.
Aquisições
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia efetuou a seguinte
operação de combinação de negócios e apurou de forma definitiva os valores justos dos ativos identificáveis
adquiridos e passivos assumidos, conforme abaixo:
(Em milhares de R$)
Calvitium
Valor justo final

Empresas
Ativos
Intangível
Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação
Resumo:
Data de aquisição:
% de aquisição:
Setor de atuação:

9.579
9.579
421
10.000
20/12/2018
100,00%
Estacionamento

Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia adquiriu a Calvitium. Os valores a pagar decorrentes da aquisição
estão registrados na rubrica de contas a pagar por aquisição de investimentos (nota 17 das demonstrações
financeiras consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019).
c. eventos ou operações não usuais
Cessão de Direitos Creditórios
Em 23 de outubro de 2017, a Companhia firmou instrumento particular de cessão de direitos creditórios com a
Coesa Engenharia Ltda. pela cessão de precatórios no montante de R$55.171 mil.
A Companhia se comprometeu a pagar à cedente o valor de R$20.000 mil a título de pagamento de preço pela
cessão dos precatórios após a verificação de todas as condições precedentes a serem atendidas até 12 de
dezembro de 2017, condições estas atendidas.
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A Coesa Engenharia Ltda. se obrigou a realizar a recompra dos créditos cedidos por um preço equivalente ao
preço de cessão corrigido a IPCA + 12% ao ano ao término do 13º mês após a data do pagamento, descontandose eventuais valores efetivamente recebidos pela Companhia. Em 31 de março de 2018, ocorreu a recompra dos
créditos cedidos pelo valor de R$21.032 mil.
Passivo Financeiro Conversível em Ações
Em 16 de setembro de 2016, a Companhia assinou um acordo de investimento com a Equity International (ou
EI), por meio do Riverside Fundo de Investimento em Participações, pelo qual foi acordada a realização de um
investimento na Companhia mediante a criação e subscrição de 5.254.170 ações preferenciais resgatáveis, todas
nominativas e sem valor nominal, no valor de R$400.000 mil.
Em 23 de dezembro de 2016, por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em Participações, foi
realizado o segundo investimento na Companhia mediante a emissão e subscrição de 1.313.542 ações
preferenciais resgatáveis, todas nominativas e sem valor nominal, no valor de R$100.000 mil. Baseado nas IAS
32 e e IFRS9, o acordo de investimento foi classificado como um passivo financeiro conversível em ações
ordinárias com derivativo embutido.
O acordo previa que as ações preferenciais seriam automaticamente convertidas em ações ordinárias após o
período de rendimento findo em 31 de março de 2019. Entretanto, em 28 de novembro de 2018, houve a
aprovação, em assembleia geral extraordinária, da conversão do passivo financeiro e da opção para o patrimônio
líquido da Companhia, no montante total de R$602.338 mil, obedecendo a seguinte distribuição:
(i) R$50.000 mil, correspondentes a 10% do investimento, foram convertidos em capital social;
(ii) R$450.000 mil, correspondentes a 90% do investimento, foram convertidos em reserva de capital; e
(iii) R$102.338 mil, decorrentes do rendimento baseado no IPCA, acrescidos de margem percentual mensal
calculada com base em 4% ao ano a partir da data da assinatura do acordo de investimento até a data de
realização da conversão, e líquidos do saldo a apropriar com os gastos na emissão das ações, convertidos em
reserva de ágio.
Os impactos da conversão para o patrimônio líquido do exercício social de 2018 podem ser identificados nas
demonstrações das mutações do patrimônio líquido, que constam nas Demonstrações Financeiras Consolidadas
da Companhia.
Além das operações mencionadas acima, não ocorreram eventos ou operações não usuais nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

697

PÁGINA: 185 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia adotou as novas interpretações contábeis do CPC 06 (R2) /
IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil em substituição às orientações existentes no CPC 06 (R1)
/IAS 17 e a interpretação ICPC 22/IFRIC 23 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro.
Ademais, a partir de 1º de janeiro de 2018, a Companhia adotou as novas interpretações contábeis do CPC
47/IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes e do CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
CPC 47 / IFRS 15 - Receitas de contrato com cliente
O CPC 47 / IFRS 15 estabelece um modelo de cinco etapas que se aplicam sobre a receita obtida a partir de um
contrato com cliente, independentemente do tipo de transação de receita ou da indústria. Aplica-se a todos os
contratos de receita e fornece um modelo para o reconhecimento e mensuração de ganhos ou perdas com a
venda de alguns ativos não financeiros que estão ligadas as atividades ordinárias da Companhia. Extensas
divulgações são também requeridas por esta norma. O CPC 47 / IFRS 15 deverá ser aplicado para períodos
anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2018, com aplicação antecipada permitida. A Companhia concluiu
a avaliação e não identificou impactos relevantes em suas demonstrações financeiras consolidadas.
CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros
O IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que contém três
principais categorias de classificação: mensurados ao custo amortizado, ao Valor Justo por meio de Outros
Resultados Abrangentes (ou VJORA) e ao Valor Justo por meio do Resultado (ou VJR). A norma elimina as
categorias existentes no IAS 39 de mantidos até o vencimento, mantidos para negociação, empréstimos e
recebíveis, e disponível para venda.
Essa alteração não gerou quaisquer impactos retrospectivos na mensuração de ativos financeiros da Companhia.
A Companhia e suas controladas avaliaram a classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros:

Consolidado
Classificação original de acordo
com o CPC 38/IAS 39

Categoria

Saldo
contábil
(R$ em
milhares)

31 de dezembro de 2018
Nova classificação de acordo com o
CPC 48/IFRS 9
Mensurado
ao valor
Mensurado
justo por
ao valor
outros
justo por
resultados
meio do
Custo
abrangentes amortizado
resultado
(R$ em
(R$ em
(R$ em
milhares)
milhares)
milhares)

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes relacionas
Passivos financeiros
Fornecedores
Partes relacionas
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição de investimentos

Valor justo por meio de
resultado
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis

41.300
54.204
21.431

41.300
-

-

54.204
21.431

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

64.979
1.426
132.929
176.276
8.657

-

-

64.979
1.426
132.939
176.276
8.657
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(Em milhares de R$)

Consolidado
Classificação original de acordo com o
CPC 38/IAS 39

Categoria

Saldo contábil
(R$ em milhares)

Em 31 de dezembro de 2017
Nova classificação de acordo com o CPC 48/IFRS 9
Mensurado ao
Mensurado ao valor justo por
valor justo por
outros
meio do
resultados
Custo
resultado
abrangentes
amortizado
(R$ em
(R$ em
(R$ em
milhares)
milhares)
milhares)

Ativos financeiros
Valor justo por meio
de resultado
Empréstimos e
Contas a receber de clientes
recebíveis
Partes relacionas (Circulante e não
Empréstimos e
circulante)
recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa

Passivos financeiros
Fornecedores (Circulante e
circulante)
Partes relacionas (Circulante)
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Contas a pagar por aquisição

198.065

198.065

-

-

57.507

-

-

57.507

22.730

-

-

22.730

51.877
3.354
53.806
331.543
15.605

-

-

51.877
3.354
53.806
331.543
15.605

não
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
A Companhia e suas controladas avaliaram as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa para as
contas a receber de clientes, levando em consideração, no reconhecimento inicial, a expectativa de perda de
crédito esperadas e aplicando a abordagem simplificada.
A Companhia determinou que a aplicação dos requerimentos de perdas por redução ao valor recuperável do
CPC 48/IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018, não resultou em provisão adicional. Para o exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018, a Companhia apurou o montante de R$281 mil. Já em 1º de janeiro de 2017, não
resultou em provisão adicional.
A adoção do IFRS 9 (CPC 48) não teve efeitos significativos nas demais políticas contábeis além das perdas
estimadas em créditos de liquidação duvidosa para as contas a receber de clientes.
CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamento Mercantil (vigente a partir de 2019)
A nova norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de
operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos
conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos
moldes da IAS 17 (CPC 06 (R1)). A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários –
arrendamentos de ativos de "baixo valor" e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo
de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar
os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante
o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as
despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso.
Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos
(uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário
reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso.
Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base na IFRS 16 (CPC 06 (R2)) em relação
à contabilização atual de acordo com a IAS 17 (CPC 06 (R1)). Os arrendadores continuarão a classificar todos
os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação da IAS 17 (CPC 06 (R1)), distinguindo
entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros.
Em 2018, a Companhia coletou e analisou os dados necessários para a aplicação da IFRS 16 em 1º de janeiro
de 2019. A Companhia implementou um software para garantir o monitoramento operacional e financeiro
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totalmente integrado desses arrendamentos.
A Companhia decidiu adotar a abordagem retrospectiva completa como método de transição em 1º de janeiro
de 2019, e prospectivamente desde o início do primeiro período praticável.
A Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo
se encerre em 12 meses ou menos a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo ativo
objeto seja de baixo valor. A Companhia possui arredamentos de determinados equipamentos de escritório e
operacionais (como impressoras, copiadoras e rádios) que são considerados de baixo valor.
Aluguéis não incluídos na avaliação inicial do passivo (por exemplo, aluguéis variáveis) são classificados como
despesas operacionais, assim como os encargos relacionados a arrendamentos de curto prazo e de baixo valor.
Os contratos são registrados, quando do início do arrendamento, como Passivo de Arrendamento em
contrapartida ao Direito de Uso, ambos pelo valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento,
utilizando a taxa de juros nominal implícita do contrato, se esta puder ser utilizada, ou taxa de juros incremental
considerando empréstimos obtidos pela Companhia.
Os valores do PIS e da COFINS foram desconsiderados do fluxo contratual de pagamentos, para fins de
mensuração do passivo de arrendamento e do direito de uso, na medida em que o arrendador atua como agente
no recolhimento desses tributos.
O prazo do arrendamento será o período legalmente aplicável do contrato e levará em conta as opções de
rescisão e renovação por vias judiciais, cujo uso pela Companhia é razoavelmente certo.
Subsequentemente, os pagamentos efetuados são segregados entre encargos financeiros e redução do passivo
de arrendamento, de modo a se obter uma taxa de juros constante no saldo do passivo. Os encargos financeiros
são reconhecidos como despesa financeira do período.
A taxa de desconto utilizada para calcular o direito de uso e o passivo de arrendamento mercantil foi determinada
com base em alguns dados históricos atribuíveis à Companhia e/ou diretamente observáveis do mercado.
A aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil teve impacto relevante sobre as
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, sendo seus efeitos demonstrados na Nota 2.28 das
demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
sendo os principais efeitos da adoção retrospectiva:
x

Aumento de R$688,9 milhões em 31 de dezembro de 2018 e de R$743,2 milhões em 31 de dezembro
de 2017 no total do ativo consolidado e no total do passivo e patrimônio líquido consolidados;

x

Aumento nos prejuízos do exercício de R$29,7 milhões e R$37,2 milhões nos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente.

IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro
A interpretação IFRIC 23 (ICPC22) esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. A Administração da Companhia
deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC
32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais
não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta interpretação. Em situações onde determinados
tratamentos sejam incertos, a Companhia deve definir a probabilidade de aceitação das autoridades fiscais e
apresentá-los em separado, apurando eventual contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará tal
tratamento.
Na avaliação dos diretores, não existiram impactos significativos em decorrência da interpretação, uma vez que
todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na
legislação e precedentes de tribunais, administrativos e judiciais.

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
O relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 possui um parágrafo de ênfase mencionando a
reapresentação das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2018 e 2017, conforme descrito abaixo:
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Reapresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
“Em 5 de dezembro de 2019, emitimos relatórios de auditoria sem modificação sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017, respectivamente, que ora estão sendo reapresentadas. Conforme mencionado na Nota Explicativa
2.27 e 2.28, essas demonstrações financeiras foram alteradas para aprimorar certas divulgações em notas
explicativas, reapresentadas para refletir a correção de erros identificados e a adoção do novo pronunciamento
contábil CPC06 (R2) e IFRS16 - Operações de arrendamento mercantil pela abordagem retrospectiva completa,
desta forma, os valores correspondentes, individuais e consolidados, relativos aos balanços patrimoniais em 31
de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2017 e 01 de janeiro de 2017, e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo
reapresentados como previsto no NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro. Consequentemente, nosso relatório de auditora considera essas alterações e substitui os relatórios
anteriormente emitidos. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.”.
Na avaliação dos diretores, a ênfase contida no relatório do auditor se deve principalmente em virtude da
reapresentação de nossas demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017 em decorrência da Companhia ter adotado o novo pronunciamento contábil CPC06 (R2) e IFRS 16 –
Operações de arrendamento mercantil pela abordagem retrospectiva completa no qual não contém modificação
relacionada a esta ênfase na opinião dos auditores ou seja o relatório dos auditores independentes referente ás
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram
emitidos sem ressalva.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
As principais práticas contábeis são aquelas que têm relevância para retratar a condição financeira e os
resultados da Companhia, e cuja determinação é subjetiva e complexa, exigindo, frequentemente, estimativas
sobre questões inerentemente incertas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e
premissas são revistas de uma forma contínua e qualquer alteração em suas bases são reconhecidas
prospectivamente.
Abaixo estão destacadas as políticas contábeis críticas onde há aplicação de julgamentos e premissas e que têm
efeitos relevantes sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis e que possuem risco significativo
de resultar em um ajuste relevante.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor
em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do
valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para
os próximos dez anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se
comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de
caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa
descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins
de extrapolação. A Administração da Companhia considera essa política contábil como crítica pelos saldos
relevantes de ativos não circulantes, principalmente ágios decorrentes de combinações de negócios, os quais
possuem vida útil indefinida.
Provisão para demandas judiciais
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos, sendo que para demandas trabalhistas a provisão ainda considera o percentual médio
histórico de pagamentos feitos dos últimos três anos anteriores sobre a melhor estimativa de valores sobre os
processos em curso. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias,
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Administração da Companhia considera essa política
contábil crítica devido ao alto grau de julgamento realizado na estimativa de perda nas demandas, aliadas ao
acompanhamento de mudanças de entendimento sobre os assuntos nas várias esferas de julgamentos
processuais.
Combinação de negócios
Combinações de negócios são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é transferido para
a Companhia. A contraprestação é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos
identificáveis adquiridos. Qualquer ágio apurado na transação é testado anualmente para avaliação de perda por
redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado.
Os custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à
emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio. Devido à Companhia ter efetuado várias aquisições de
controladas nos últimos exercícios sociais, a Administração entende que essa é uma política contábil crítica.
Plano de outorga de opções de compra de ações
A Companhia mensura os custos das transações de funcionários elegíveis à remuneração com base em ações,
fundamentado no valor justo dos instrumentos de patrimônio na data da outorga. A estimativa do valor justo
das operações de pagamento com base em ações exige uma definição do modelo de avaliação mais adequado,
o que depende dos termos e das condições da outorga. Essa estimativa exige também uma definição das
informações mais adequadas para o modelo de avaliação, incluindo a expectativa de vida útil da opção de ações,
a volatilidade e o retorno dos dividendos, bem como a elaboração de premissas correspondentes.
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Arrendamentos
A Companhia e suas controladas adotaram o CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro
de 2019, utilizando a adoção retrospectiva completa. Esse pronunciamento afeta principalmente os
arrendamentos de imóveis onde a Companhia presta serviços de estacionamento.
O CPC 06 (R2) / IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento na data inicial de contratação do arrendamento.
Os diretores consideram a política contábil de arrendamentos como crítica, pois, na apuração dos ativos e
passivos a serem contabilizados, são utilizadas várias estimativas e julgamentos, tais como: (i) prazo de duração
do contrato de arrendamento, onde a Companhia leva em consideração cláusulas de renovação contratual,
intenção, e incentivos econômicos para permanência no imóvel; (ii) taxas de juros incrementais, onde a
Companhia estima uma taxa de desconto considerando o custo de captação de empréstimos em condições
semelhantes ao arrendamento contratado.
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10.6 – Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
A Companhia possui contratos de aluguel de imóveis com terceiros (Arrendamentos), para os quais não há
pagamentos de parcelas fixas ou mínimas, mas somente variáveis com base em percentuais aplicados sobre o
faturamento ou resultado operacional líquido obtido pela Companhia na exploração da atividade de
estacionamento prevista em contrato. Esses contratos com pagamento variável não ensejam o reconhecimento
de um ativo por direito de uso e um passivo de obrigações de arrendamento, conforme previsto no CPC 06
(R2) / IFRS 16.
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
Não existiam carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantinha riscos e responsabilidades
não evidenciadas nos balanços patrimoniais individuais e consolidados da Companhia em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não existiam contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços
patrimoniais individuais e consolidados da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
iv. contratos de construção não terminada
Não existia construção não terminada não evidenciada nos balanços patrimoniais individuais e consolidados
da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não existiam contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços
patrimoniais individuais e consolidados da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas que não estejam
refletidos nos itens anteriores.
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10.7 – Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Conforme mencionado no item 10.6(i) deste Formulário de Referência, a Companhia possui contratos de
aluguel de imóveis, para os quais não há pagamentos mínimos ou fixos de parcelas. Estes contratos estabelecem
valores de aluguel variável, com base em percentual sobre seu faturamento (bruto ou líquido) ou sobre o
resultado líquido operacional na exploração da atividade de estacionamento prevista em contrato, e são
registrados como despesas operacionais de aluguéis quando incorridas. Essas despesas são afetadas, portanto,
pelo faturamento atingido pelos nossos estacionamentos. Quanto maior nosso faturamento, maior a despesa de
aluguel.
b. natureza e o propósito da operação
Trata-se de contratos de aluguéis de imóveis de nossos estacionamentos.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Em 31 de dezembro de 2019, a única obrigação assumida pela Companhia, e registrada em nossas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, se refere ao aluguel apurado com base no percentual
aplicado sobre faturamento (bruto ou líquido) ou sobre o resultado líquido operacional na exploração da
atividade de estacionamento prevista em contrato, relativas ao mês de dezembro de 2019. O passivo de aluguéis
variáveis a pagar, em 31 de dezembro de 2019 era de R$42.908 mil.
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10.8 – Plano de negócios
a. Investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
Ao final do exercício de 2019 conquistamos a Concessão da Zona Azul de São Paulo. A operação tem previsão
de início no exercício de 2020 e duração de 15 anos. A outorga inicial fixa de R$595 milhões deverá ser paga
em parcelas iguais e consecutivas entre a assinatura do contrato e o final do exercício de 2020. A outorga mensal
fixa, de R$4 milhões, deverá ser paga a partir da assinatura do contrato até o final do período de concessão.
Durante o exercício de 2020 está prevista a transição da operação da Zona Azul para a Companhia, e durante
este exercício a Companhia deverá implementar a infraestrutura até o início da operação completa, para geração
de receita.

ii. fontes de Financiamento dos investimentos
Historicamente, os investimentos realizados pela Companhia são financiados pela geração de caixa operacional,
assim como através de aportes realizados pelos acionistas da Companhia e captações de recursos no mercado
de capitais (nona emissão de debêntures), já mencionada neste Formulário de Referência.

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não há desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar a capacidade
produtiva da Companhia de forma relevante.

c. Novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Não se aplica.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não se aplica.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não se aplica.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não se aplica.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
O artigo 20 da Instrução CVM n.º 480, de 01 de dezembro de 2009, conforme alterada, prevê que é facultativa
a divulgação de projeções e estimativas neste Formulário de Referência, desde que a Companhia não tenha
divulgado projeções ou estimativas de qualquer tipo.
Desta forma, tendo em vista que a Companhia não divulga e/ou divulgou projeções e estimativas durante os
últimos três exercícios sociais, optou-se por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer
natureza (inclusive operacionais e financeiras) relacionadas aos negócios ou atividades da Companhia.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Durante os últimos três exercícios sociais, nossa administração não divulgou projeções sobre a evolução de
indicadores da Companhia.
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12.1 – Descrição da estrutura administrativa
A Companhia é administrada por um conselho de administração e por uma diretoria. Além dos órgãos que
administram a Companhia, o estatuto social prevê a eleição de um conselho fiscal não permanente, por
solicitação dos acionistas, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei.
a.

Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
conselho de administração

Conselho de Administração
A Companhia possui um conselho de administração composto por, no mínimo, sete membros e, no máximo,
nove membros, e por até um mesmo número de suplentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
assembleia geral, com mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição. O conselho de administração
possui um presidente e um vice-presidente, eleitos pela maioria dos membros do conselho de administração.
Dos membros do conselho de administração, no mínimo, dois ou 20%, o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
O conselho de administração reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente, e sempre que convocado por qualquer de
seus membros.
As reuniões do conselho de administração serão presididas pelo presidente do conselho de administração ou, na
sua ausência, pelo vice-presidente do conselho de administração ou, na ausência deste, por outro conselheiro
presente indicado pela maioria dos membros do conselho de administração, e secretariadas por quem o
presidente da reunião indicar. O presidente do conselho de administração terá o voto de qualidade, no caso de
empate na votação.
Compete ao conselho de administração da Companhia, além de outras matérias que lhe sejam atribuídas na lei,
no estatuto social e no Regulamento do Novo Mercado:
(i)

fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas;

(ii)

fiscalização da gestão dos diretores, podendo examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da
Companhia e de suas controladas e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração e quaisquer outros atos;

(iii)

convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária;

(iv)

manifestação sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria;

(v)

eleição e destituição dos diretores da Companhia, e fixação de sua remuneração individual;

(vi)

eleição e destituição dos membros dos comitês de assessoramento da Companhia;

(vii)

autorizar a emissão de bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, dentro do limite do
capital autorizado da Companhia;

(viii)

aprovação da aquisição, pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, de suas próprias ações,
quotas ou outros valores mobiliários para manutenção em tesouraria e, se for o caso, seu posterior
cancelamento ou alienação;

(ix)

aprovação de investimentos em novos negócios ou o estabelecimento de qualquer associação,
consórcio, parceria ou alianças com terceiros envolvendo a Companhia e/ou suas controladas, exceto
se (a) expressamente previsto no orçamento anual, no plano de negócios ou no plano de investimentos
da Companhia; ou (b) envolver valor igual ou inferior a R$5.000.000,00;

(x)

venda ou qualquer outra forma de disposição de qualquer investimento ou ativo da Companhia e/ou de
suas controladas que envolvam valor acima de R$50.000.000,00;

(xi)

contratação de qualquer operação de endividamento pela Companhia e/ou suas controladas que (a) que
envolva valor acima de R$50.000.000,00 ou (b) se contratada, resulte em uma relação dívida líquida,
em bases consolidadas, e EBITDA, em bases consolidadas, relativo aos 4 (quatro) trimestres
encerrados imediatamente anteriores, superior a 4:1;
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(xii)

transações entre a Companhia e/ou suas controladas, e quaisquer partes relacionadas que envolvam
valor acima de R$5.000.000,00, observado que eventuais membros com interesses potencialmente
conflitantes com a Companhia não poderão participar da reunião do conselho de administração que
deliberar sobre a matéria;

(xiii)

propositura de medida judicial, administrativa ou arbitral ou acordo no âmbito de qualquer processo
judicial, administrativo ou arbitral que (a) envolvam valor acima de R$5.000.000,00; ou (b) possam
ter impacto negativo nas atividades da Companhia ou de suas controladas ou seu relacionamento com
qualquer autarquia, órgão ou autoridade governamental;

(xiv)

concessão, pela Companhia ou suas controladas, de qualquer garantia, incluindo garantia real, garantia
fidejussória ou aval, para garantir obrigações da Companhia ou suas controladas, que envolva valor
acima de R$50.000.000,00, exceto garantias prestadas no âmbito de procedimentos licitatórios;

(xv)

outorga de opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores e empregados, a
administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela
Companhia ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas direta
ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas, nos termos de planos
aprovados em assembleia geral;

(xvi)

aprovação do plano de negócios e do plano de investimentos da Companhia e suas revisões, alterações
ou atualizações, sendo que eventuais matérias contempladas e detalhadas pelos planos aprovados não
necessitarão de nova aprovação pelo conselho de administração;

(xvii)

aprovação do orçamento anual e suas revisões, alterações ou atualizações, sendo que eventuais matérias
contempladas e detalhadas pelo orçamento anual aprovado não necessitarão de nova aprovação pelo
conselho de administração;

(xviii)

definição da proposta de destinação de lucro líquido a ser apresentada à assembleia geral, bem como
deliberação acerca da distribuição de dividendos intermediários ou intercalares ou juros sobre capital
próprio, nos termos do estatuto social;

(xix)

escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia e de suas controladas;

(xx)

definição do voto da Companhia em qualquer deliberação de sócios (a) das investidas diretas da
Companhia; ou (b) das controladas, diretas ou indiretas, da Companhia;

(xxi)

aprovação de políticas, normas e regimentos internos da Companhia;

(xxii)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações
("OPA") que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até quinze dias da publicação do edital da OPA, que deverá abordar, no
mínimo, (a) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto
dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) os
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) alternativas à aceitação da
OPA disponíveis no mercado; e (d) outros pontos que o conselho de administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;

(xxiii)

deliberar sobre a admissão à negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia em quaisquer
mercados, bem como sobre ofertas de valores mobiliários de sua emissão;

(xxiv)

abertura, o encerramento e a alteração de endereço de filiais, agências, escritórios e quaisquer outros
estabelecimentos da Companhia no exterior;

(xxv)

emissão de debêntures, notas comerciais ou quaisquer outros valores mobiliários de emissão da
Companhia ou de qualquer de suas controladas que não estejam previstos nesta lista;

(xxvi)

concessão de empréstimos pela Companhia ou qualquer de suas controladas em favor de quaisquer
terceiros em valor, individual ou em uma série de operações em período de doze meses, seja igual ou
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superior a R$500.000,00 , exceto, em qualquer caso, pela concessão de empréstimo pela Companhia
para qualquer de suas controladas; e
(xxvii) escolha e destituição da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais.
As deliberações do conselho de administração da Companhia serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes.
O conselho de administração possui regimento interno próprio, o qual foi aprovado em 11 de fevereiro de 2020
pelo conselho de administração. O regimento encontra-se disponível no website da Companhia:
http://ri.estapar.com.br/.
A Companhia não possui política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente. O
conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente por meio do comitê de auditoria.
Comitês de assessoramento
O conselho de administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês de assessoramento
ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por este designadas dentre os
membros da administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia. Caberá ao
conselho de administração a aprovação do regimento interno dos comitês de assessoramento ou grupos de
trabalho eventualmente criados. A Companhia não possui comitês estatutários.
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia possui um comitê de assessoramento,
qual seja, o comitê de auditoria.
Comitê de auditoria
O comitê de auditoria não-estatutário foi instituído pelo conselho de administração em 11 de fevereiro de 2020.
O comitê de auditoria é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, indicados pelo conselho de administração,
observado que (i) ao menos 1 (um) membro deve ser conselheiro independente da Companhia; (ii) ao menos
um membro deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da
regulamentação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos
administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes; e (iii) o mesmo
membro poderá acumular as duas características previstas nos itens (i) e (ii).
O comitê de auditoria é órgão de assessoramento auxiliar ao conselho de administração, ao qual se reportará
diretamente, que tem como objetivo supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a
aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e
as atividades dos auditores independentes.
Compete ao comitê de auditoria:
(i)

opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente para a elaboração de auditoria externa
independente ou para qualquer outro serviço;

(ii)

supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos
serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Companhia e de suas subsidiárias;

(iii)

supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia;

(iv)

monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações
financeiras e das informações e medições divulgadas pela Companhia com base em dados contábeis
ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios
usuais das demonstrações financeiras;

(v)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;

(vi)

avaliar, monitorar, e recomendar ao conselho de administração da Companhia a correção ou
aprimoramento das políticas internas da Companhia;

(vii)

avaliar e monitorar a exposição ao risco da Companhia e requerer, entre outras, informações detalhadas
sobre políticas e procedimentos referentes a:
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(a)

remuneração dos administradores;

(b) utilização de ativos da Companhia;
(c)

despesas incorridas em nome da Companhia;

(viii)

avaliar e monitorar, em conjunto com o conselho de administração da Companhia e a área de auditoria
interna, a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas e suas respectivas
evidenciações;

(ix)

elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as
recomendações do comitê de auditoria, registrando, se houver, as divergências significativas entre
administração, auditoria independente e o comitê de auditoria em relação às demonstrações financeiras;

(x)

opinar, de modo a auxiliar os acionistas, na indicação de administradores e conselheiros fiscais sobre
o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições; e

(xi)

verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos membros do conselho
fiscal da Companhia.

O comitê de auditoria possui autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, nos limites
aprovados pelo conselho de administração da Companhia, para conduzir ou determinar a realização de
consultas, avaliações e investigações relacionadas às suas atividades, inclusive com a contratação e a utilização
de especialistas externos independentes.
O comitê de auditoria possui regimento interno próprio, o qual foi aprovado em 20 de abril de 2020 pelo
conselho de administração. O regimento encontra-se disponível no website da Companhia:
http://ri.estapar.com.br/.
b. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
A Companhia possui uma diretoria formada por no mínimo, quatro, e, no máximo, cinco membros, sendo (i)
diretor presidente, (ii) diretor financeiro; (iii) diretor de relações com investidores; (iv) diretor comercial; e
(v) diretor de concessões. Os diretores serão eleitos para um mandato de dois anos, permitida a reeleição.
A diretoria terá as atribuições e os poderes que lhe são conferidos pela lei e pelo estatuto social, de modo a
assegurar o funcionamento normal da Companhia e a continuidade de seus negócios, observadas as diretrizes
fixadas pelo conselho de administração, incluindo:
(i)

cumprir e fazer cumprir o estatuto social e as deliberações da assembleia geral, do conselho
de administração e da diretoria;

(ii)

submeter, anualmente, à apreciação do conselho de administração, o relatório da
administração e as contas da diretoria, acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior;

(iii)

propor ao conselho de administração o orçamento anual, o plano de negócios e o plano de
investimentos da Companhia;

(iv)

preparar as demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão ao conselho de
administração, bem como, se for o caso, demonstrações ou balancetes emitidos em menor
periodicidade; e

(v)

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da assembleia geral ou
do conselho de administração.

Compete ao diretor presidente, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo conselho de administração:
(i)

supervisionar as atividades desenvolvidas por todos os setores da Companhia, incluindo os
setores contábil, fiscal, financeiro, comercial, administrativo, de marketing e de recursos
humanos;

(ii)

coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da
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Companhia;
(iii)

zelar pelo atingimento das metas da Companhia, estabelecidas de acordo com as orientações
gerais do conselho de administração;

(iv)

elaborar o relatório da administração da Companhia, a ser submetido à apreciação do conselho
de administração; e

(v)

propor sem exclusividade de iniciativa ao conselho de administração a atribuição de funções
a cada diretor no momento de sua respectiva eleição.

Compete ao diretor de relações com investidores da Companhia, além das atribuições que lhe forem conferidas
pelo conselho de administração:
(i)

representar isoladamente a Companhia perante a CVM, outras entidades de controle e outras
instituições dos mercados financeiro e de capitais, nacionais e estrangeiras;

(ii)

prestar informações ao público investidor, à CVM, às bolsas de valores em que a Companhia
tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação e demais órgãos relacionados às
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil
e/ou no exterior; e

(iii)

tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.

Compete ao diretor financeiro, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo conselho de administração:
(i)

dirigir as áreas financeira, controladoria, planejamento financeiro, fiscal/tributária, recursos
humanos e tecnologia da informação;

(ii)

propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da
Companhia;

(iii)

administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia;

(iv)

fazer elaborar as demonstrações financeiras para manifestação do conselho de administração;
e

(v)

representar a Companhia perante os agentes financeiros.

Compete ao diretor comercial, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo conselho de administração:

(i)

dirigir a área comercial, incluindo o relacionamento com clientes e inteligência de mercado;
e

(ii)

dirigir a área de marketing.

Compete ao diretor de concessões, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo conselho de
administração:

(i)

administrar os processos das licitações públicas das quais a Companhia participe; e

(ii)

acompanhar as concessões públicas nas quais a Companhia seja concessionária ou prestadora
de serviços.

A diretoria possui regimento interno próprio, o qual foi aprovado em 11 de fevereiro de 2020 pelo conselho de
administração. O regimento interno encontra-se disponível no website da Companhia: http://ri.estapar.com.br/.
c.

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O conselho fiscal da Companhia é de caráter não permanente e, até a data deste Formulário de Referência, ainda
não havia sido instalado.
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d. mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou
comitê que se reporta ao conselho de administração
Conselho de administração
Nos termos do regimento interno do conselho de administração, será realizada avaliação de desempenho,
individual e coletiva, de periodicidade anual, dos membros do conselho de administração, observados os
seguintes quesitos mínimos:
(i)

exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

(ii)

contribuição para o resultado do exercício;

(iii)

consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de
longo prazo.

Cabe ao comitê de auditoria da Companhia verificar a conformidade do processo de avaliação dos membros do
conselho de administração.
O comitê de auditoria da Companhia conduz anualmente, se necessário com o suporte de assessoria externa
especializada, um processo de avaliação formal e estruturada do conselho de administração, visando a aprimorar
sistematicamente a eficiência do órgão. Todos os conselheiros respondem a perguntas específicas e fazem sua
avaliação sobre as cinco dimensões fundamentais para a eficácia do órgão:
(i)

foco estratégico do conselho de administração da Companhia;

(ii)

conhecimento e informações sobre o negócio e as operações da Companhia;

(iii)

independência e processo trabalho do conselho de administração da Companhia;

(iv)

funcionamento das reuniões e do conselho de administração da Companhia; e

(v)

motivação e alinhamento de interesses.

Os resultados consolidados das avaliações do conselho de administração e dos membros do conselho de
administração serão divulgados a todos os membros do conselho de administração, sendo certo que os resultados
das avaliações: (i) individuais dos membros do conselho de administração serão disponibilizados à pessoa em
questão e ao presidente do conselho de administração da Companhia; (ii) do presidente do conselho de
administração da Companhia serão disponibilizados a todos os membros do conselho de administração; e (iii)
de cada membro do conselho de administração e do presidente do conselho de administração da Companhia
serão discutidos em sessões de feedback individuais.
A avaliação deverá ser realizada ao menos uma vez durante a vigência do mandato do membro do conselho de
administração da Companhia.
Diretoria
O conselho de administração da Companhia, com apoio metodológico e procedimental do comitê de auditoria,
realizará anualmente avaliação de desempenho, individual e coletiva, dos diretores, observados os seguintes
quesitos mínimos:
(i)

exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

(ii)

contribuição para o resultado do exercício;

(iii)

consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de
longo prazo.

A avaliação de desempenho será realizada pelo conselho de administração da Companhia, com auxílio do
comitê de auditoria, e poderá contar, ainda, com auxílio de empresa assessoria externa especializada, a ser
contratada a exclusivo critério do conselho de administração da Companhia.
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Os procedimentos e a metodologia adotados para a realização da avaliação são:
(i)

autoavaliação dos diretores, por meio de resposta, pelo próprio diretor, a questionário que
contém quesitos que buscam avaliar determinadas competências e os resultados alcançados
no desempenho de suas atividades.

(ii)

envio dos questionários de autoavaliação aos membros do conselho de administração por
meio de um sistema eletrônico;

(iii)

processo de avaliação dos diretores pelos membros do conselho, que consiste no
preenchimento de questionário contendo quesitos que buscam avaliar:
(a)

Competências Essenciais: I. engajamento: age com proatividade e comprometimento.
Possui senso de dono e assume o objetivo de sucesso do negócio para si. Assume as
dificuldades que têm em seu dia a dia de trabalho e consegue buscar alternativas para
superá-las. II. inovação: propõe iniciativas a fim de facilitar seu trabalho e contribui
ativamente na exploração de novas ideias que possam ter impacto significativo e
agreguem valor para organização. III. integração e colaboração: constrói e mantém
relações colaborativas, produtivas e de confiança, visando a integração e sinergia
entre diferentes profissionais e áreas envolvidas. IV. produtividade e eficiência:
demonstra a capacidade de planejar, organizar e entregar as demandas relativas às
suas atividades, aplicando soluções com eficiência e qualidade, atendendo os prazos
acordados e produzindo os resultados esperados. V. visão de cliente: valoriza os
clientes internos e externos, compreendendo, antecipando e mapeando as suas
necessidades, atendendo-os com empatia e comprometimento e garantindo relações
duradouras e de parceria, tendo por objetivo final a melhoria da sua experiência.

(b)

Competências Liderança: I. liderança ativa: demonstra a capacidade de despertar o
dinamismo em suas equipes, bem como motivar e mobilizar pessoas para o alcance
dos objetivos organizacionais, respeitando a diversidade de pensamentos, estilos e
diretrizes da companhia e apresentando coerência entre sua fala e suas ações. II.
planejamento estratégico: avalia o ambiente e os recursos de forma sistêmica e
estratégica, mantendo o foco em direcionadores-chaves, escolhendo a melhor
alternativa para atingir e superar os objetivos projetados, bem como antecipar e reagir
de forma ágil quando o planejamento não sair como previsto.

(iv)

elaboração de relatório com a consolidação dos resultados da avaliação de desempenho que
deverá conter (i) o resultado da avaliação de desempenho, apurado com base em critério de
pontuação e (ii) identificação das oportunidades de melhorias, com base no desempenho
apontado para cada questão abordada nos questionários.

(v)

os resultados gerais são pontuados e consolidados no relatório final da avaliação que é
apresentado aos diretores em reunião de feedback.

A primeira avaliação dos diretores de acordo com os termos previstos no regimento interno será realizada dentro
de um ano, contado do início dos respectivos mandatos.
Comitê de auditoria
Nos termos do regimento interno do comitê de auditoria, o comitê de auditoria deverá realizar, no mínimo, a
cada um ano, a sua autoavaliação e seu processo de funcionamento e a avaliação individual de seus membros.
O coordenador do comitê de auditoria conduzirá o processo de avaliação formal, devendo todos os membros
responder a perguntas específicas e fazerem sua avaliação sobre as cinco dimensões fundamentais para a
eficácia do órgão:
(i)

foco estratégico do comitê de auditoria;

(ii)

conhecimento e informações sobre o negócio e as operações da Companhia;
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(iii)

independência e processo trabalho do comitê de auditoria;

(iv)

funcionamento das reuniões e do comitê de auditoria; e

(v)

motivação e alinhamento de interesses.

Os resultados consolidados das avaliações serão disponibilizados a todos os membros do comitê de auditoria e
do conselho de administração. Os resultados das avaliações individuais serão disponibilizados à pessoa em
questão, coordenador do comitê de auditoria e ao presidente do conselho de administração da Companhia.
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12.2 – Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

a.

prazos de convocação

Conforme determina a Lei das Sociedades por Ações, as assembleias são convocadas com quinze dias de
antecedência para a primeira convocação e oito dias de antecedência para a segunda. Em determinadas
circunstâncias, a pedido de qualquer acionista, a CVM poderá aumentar o prazo de antecedência de publicação
do primeiro anúncio de convocação para até 30 dias, bem como para fins de cumprimento com o disposto na
Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2019.
b. competências
Além das matérias expressamente previstas em lei, a assembleia geral de acionistas tem competência para
aprovar as seguintes matérias:
(i)

eleição e destituição dos membros do conselho de administração;

(ii)

fixação da remuneração global anual da administração, assim como a dos membros do conselho fiscal,
se instalado;

(iii)

reforma do estatuto social;

(iv)

incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão, liquidação ou dissolução da Companhia, ou a
cessação do estado de liquidação;

(v)

bonificação em ações, desdobramento ou grupamento de ações de emissão da Companhia; e

(vi)

aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores e
empregados, a administradores e empregados de outras controladas direta ou indiretamente pela
Companhia ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas direta
ou indiretamente pela Companhia;

(vii)

destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

(viii)

eleição e destituição do liquidante, bem como do conselho fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;

(ix)

dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações como requisito para a saída da
Companhia do Novo Mercado; e

(x)

qualquer matéria que lhe seja submetida pelo conselho de administração.

c.

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise

Todos os documentos pertinentes à assembleia geral, tanto os relacionados à participação dos acionistas, quanto
os de suporte para as deliberações, ficam disponíveis nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 2º andar, Bloco 3,
Vila Nova Conceição, CEP 04543-000; e (ii) internet: site da Companhia (www.estapar.com.br); site da CVM
(www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
d.

identificação e administração de conflitos de interesses

Não adotamos mecanismos formais adicionais, além do previsto na legislação, em especial ao Código Civil e à
Lei nº 6.404/1976, para identificar conflitos de interesse nas assembleias gerais.
e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Não possuímos regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração para o exercício
do direito de voto nas assembleias gerais.
f.

formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se a Companhia exige ou dispensa o reconhecimento de firma, notarização,
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consularização e tradução juramentada e se a Companhia admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas poderão ser representados em assembleias gerais por procurador constituído na forma do artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações. Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá
(i) ser constituído há menos de um ano e (ii) ser acionista, administrador da Companhia, advogado, representante
da instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente os condôminos.
Juntamente com o instrumento de procuração deverão ser apresentados os atos constitutivos das acionistas
pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destes pelos signatários das
procurações. Não há disposição estatutária acerca de prazo mínimo de antecedência para a recepção dos
instrumentos de procuração. No entanto, a Companhia orienta seus acionistas a depositar os instrumentos de
procuração com uma antecedência de vinte e quatro horas da realização da assembleia geral. Nos termos da
legislação vigente, os documentos devem ser apresentados com firma reconhecida e, quando provenientes do
exterior, devem ser notarizados em seu país de origem, consularizados ou legalizados por meio de
apostilamento, traduzidos por tradutor público juramentado e registrados em cartório de registro de títulos e
documentos no Brasil. A Companhia não adota procedimento de outorga de procurações por meio eletrônico.
g.

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto à distância, quando enviados
diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de
firma, notarização e consularização

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do envio diretamente à Companhia,
deverá encaminhar, à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 2º andar, Bloco 3, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados da diretoria de relação
com investidores, os seguintes documentos, exigindo a tradução juramentada, notarização e consularização e/ou
apostilamento (conforme o caso):
(i)

boletim de voto a distância relativo à assembleia geral, devidamente preenchido, rubricado em todas as
páginas e assinado;

(ii) comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira
escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos 3 dias anteriores ao envio do boletim;
(iii) cópia autenticada dos seguintes documentos:
x

para pessoas físicas: documento de identificação com foto;

x

para pessoas jurídicas: último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária
outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto do(s)
representante(s) legal(is); e

x

para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social
de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem
como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is).

Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Nos termos do Art. 21-U da Instrução CVM 481/09, a Companhia comunicará ao acionista se os documentos
recebidos são satisfatórios para que o voto seja considerado válido, ou, caso necessário, os procedimentos e
prazos para eventual retificação ou reenvio.
h.

se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância

A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou de participação
à distância.
i.

instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de
voto a distância
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O acionista ou o grupo de acionistas que desejar incluir proposta de deliberação, chapas ou candidatos a
membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância deverá observar o
procedimento e as formalidades previstas na Seção IV do Capítulo III-A da Instrução CVM 481, e enviar por
correspondência para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 2º andar, Bloco 3, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, juntamente com os documentos
pertinentes à proposta, ou por meio do envio de correio eletrônico para o endereço ri@estapar.com.br, nos
prazos estabelecidos pela legislação vigente.
Nos termos da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de proposta de deliberação no boletim de voto a
distância deve ser recebida pelo departamento de relação com investidores no período entre o primeiro dia útil
do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da
data de sua realização. Enquanto a solicitação de inclusão de proposta de chapas ou candidatos a membros do
conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância deve ser recebida pelo
departamento de relação com investidores no período entre (i) o primeiro dia útil do exercício social em que se
realizará a assembleia geral e até vinte e cinco dias antes da data de sua realização, na hipótese de assembleia
geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia
geral para eleição de membros do conselho de administração e do conselho fiscal e até vinte e cinco dias antes
da data de realização da assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim.
j.

se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias

Não mantemos fóruns e/ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias gerais.
k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central
poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos seus
respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de serviço.
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12.3 Regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração
a.

b.

número de reuniões realizadas no último exercício social, descriminado entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
Tipo de Reunião do Conselho de Administração

Data

Extraordinária

04/01/2019

Extraordinária

07/02/2019

Extraordinária

22/02/2019

Extraordinária

04/03/2019

Extraordinária

05/04/2019

Extraordinária

21/06/2019

Extraordinária

23/09/2019

Extraordinária

02/10/2019

Extraordinária

05/11/2019

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho

Para informações sobre disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho de administração, vide item 15.5, letra "g" deste
Formulário de Referência.
c.

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Às hipóteses de conflitos de interesses aplicar-se-ão as regras constantes na legislação brasileira. De acordo
com o estatuto social da Companhia e a Lei das Sociedades por Ações, não poderá ser eleito como
administrador, salvo dispensa em assembleia geral de acionistas, aquele que tiver interesse conflitante com a
Companhia. A lei proíbe o administrador de intervir em qualquer operação social em que tiver interesse
conflitante com o nosso, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores,
cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de
administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
Possuímos Código de Conduta Ética, o qual foi aprovado pelo conselho de administração em
20 de abril de 2020, com diretrizes e orientações na conduta a ser seguida em eventual situação de conflito de
interesses. O Código de Conduta e Ética encontra-se disponível no website da Companhia:
http://ri.estapar.com.br/.
Possuímos Política de Transação com Partes Relacionadas, aprovada em reunião do conselho de administração
realizada em 20 de abril de 2020, com o objetivo estabelecer as regras e procedimentos que visam assegurar
que todas as decisões envolvendo transações com partes relacionadas e/ou situações com potencial conflito de
interesses sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e sempre em
conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade.
Para mais informações acerca da Política de Transação com Partes Relacionadas, vide item 16.1 deste
Formulário de Referência.
d.

se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada

Possuímos a Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria, aprovada
pelo conselho de administração em reunião realizada em 20 de abril de 2020 ("Política de Indicação"), cujo
objetivo é determinar critérios para composição do conselho de administração, comitês e da diretoria estatutária
da Companhia, prezando as melhores práticas de governança corporativa e considerando a diversidade de
conhecimentos, experiências, comportamentos e aspectos culturais para permitir que a Companhia se beneficie
da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior qualidade e segurança .
A indicação de membros do conselho de administração poderá ser feita pelo diretor presidente ou por qualquer
acionista da Companhia e deverá obedecer aos seguintes critérios, além dos requisitos legais, regulamentares, e
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daqueles expressos no estatuto social da Companhia:
(i)

alinhamento e comprometimento com os valores e à cultura da Companhia, seu Código de
Conduta e suas políticas internas;

(ii)

reputação ilibada;

(iii)

formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do conselho de
administração ou experiência profissional mínima, tendo exercido funções similares àquelas
a serem desempenhadas em seu mandato;

(iv)

estar isento de conflito de interesse com a Companhia;

(v)

disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade
assumida, que vai além da presença nas reuniões do conselho de administração e da leitura
prévia da documentação;

(vi)

o presidente do conselho de administração não poderá cumular a função de diretor presidente
nem principal executivo da Companhia.

Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002 ("Instrução CVM 367"), o acionista
que submeter a indicação de membro do conselho de administração deverá apresentar, no mesmo ato:
(i)

cópia do instrumento de declaração de desimpedimento, nos termos da Instrução CVM 367,
ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e

(ii)

currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência
profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e indicação
de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras
companhias e o atendimento aos requisitos indicados acima.

A proposta de reeleição dos conselheiros deverá ser baseada nas suas avaliações individuais anuais.
O conselho de administração da Companhia deve ser composto, no mínimo, por dois membros independentes
ou 20% do total de seus membros devem ser independentes, o que for maior, nos termos do Regulamento do
Novo Mercado.
A Política de Indicação encontra-se disponível no website da Companhia: http://ri.estapar.com.br/.
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12.4 – Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem
A Companhia, seus acionistas, seus administradores e membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se
houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma
de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua
condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo
Mercado.
A posse dos administradores e dos membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à
assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória de arbitragem do
estatuto social.
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Administrador

256.060.948-78

Administrador

097.746.098-32

28/02/1983

Administrador

Edwyn Neves

041.251.829-57

Paulo Fernando Zillo não ocupa outros
cargos ou funções na Companhia.

Administrador

295.892.638-95

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor de Concessões

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

19/05/1979

Paulo Fernando Zillo

19 - Outros Diretores
Diretor Comercial

Administrador

278.710.818-02

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Murillo Cozza Alves Cerqueira não ocupa
outros cargos ou funções na Companhia.

12/07/1978

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Emilio Sanches Salgado Júnior não ocupa
outros cargos ou funções na Companhia.

25/10/1970

Emílio Sanches Salgado Júnior

André Iasi não ocupa outros cargos ou
funções na Companhia.

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Descrição de outro cargo / função

19/04/1974

Cargo eletivo ocupado

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Profissão

CPF

Orgão administração

André Iasi

Data de nascimento

Nome

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Sim

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

Sim

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

Sim

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

Sim

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

100.00%

5

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

9

0.00%

8
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Profissão

CPF

Engenheiro

179.984.168-58

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

03/04/1969

Economista

Jaime Cardoso Danvila

233.062.888-96

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Membro do Conselho de
Administração (independente)

Paulo Antunes Veras não ocupa outros
cargos ou funções na Companhia.

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

01/09/1972

Paulo Antunes Veras

29 - Outros Conselheiros
Membro do Conselho de
Administração (independente)

Administrador

494.037.708-30

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

Helio Francisco Alves Cerqueira também é
membro do comitê de auditoria da
Companhia.

13/05/1951

Analista de sistemas

Helio Francisco Alves Cerqueira

Lilian Marques Esteves não ocupa outros
cargos ou funções na Companhia.

005.941.527-47

Lilian Marques Esteves
30/06/1969

Economista

264.834.068-86

Renato Antonio Secondo Mazzolo não
ocupa outros cargos ou funções na
Companhia.

06/06/1976

Renato Antonio Secondo Mazzola

Edwyn Neves não ocupa outros cargos ou
funções na Companhia.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Não

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Não

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Sim

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Sim

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Sim

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

100.00%

8

100.00%

2

100.00%

8

100.00%

0

100.00%

4
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Profissão

CPF

Administrador

000.000.000-00

Engenheiro

075.249.827-47

Economista

000.000.000-00
Membro do Conselho de
Administração (suplente) e membro
do Comitê de Auditoria.

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Não

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Não

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

Não

Até a assembleia geral
ordinária da Companhia de
2022.

0.00%

4

0.00%

9

100.00%

4

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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Emílio Sanches Salgado Júnior: Formado em ciência da computação e com MBA em gestão empresarial pela FGV e curso de educação executiva pela Harvard Business School, possui 25 anos de experiência. O
Sr. Emílio Sanches Salgado Júnior atuou por mais de 25 anos na área Administrativa/Financeira em empresas como Galleazi & Associados, Directv, SBT e HQ Global Workplaces (Regus). Em 2011 ingressou na
Companhia e há 9 anos ocupa o cargo de CFO da Estapar. O Sr. Emílio Sanches Salgado Júnior declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Emílio Sanches Salgado Júnior - 097.746.098-32

André Iasi: Formado em Administração pela PUC-SP e Pós-graduado pela FGV-SP, com mais de 25 anos de experiência nos setores de Infraestrutura, Comércio Exterior e Mercado Financeiro. É sócio do Banco
BTG Pactual, onde atuou até 2012 como Diretor-Executivo e atual Mentor na BoostLab, aceleradora do Grupo BTG Pactual. O Sr.Andre Iasi possui mais de 8 anos de experiência na Estapar, inicialmente como
conselheiro e desde 2013 ocupa a posição de CEO da empresa. Como CEO da Companhia há mais de 7 anos, a transformou na maior empresa Latam no setor, é co-criador do Vaga Inteligente, maior aplicativo do
segmento com mais de 700 mil usuários. O Sr. André Iasi declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

André Iasi - 256.060.948-78

Experiência profissional / Critérios de Independência

15/07/1985

Joshua Edward Livingstone

Marcos Grieco Mundim não ocupa outros
cargos ou funções na Companhia.

08/02/1977

Marcos Grieco Mundim

Brian Douglas Finerty não ocupa outros
cargos ou funções na Companhia.

25/04/1975

Brian Douglas Finerty

Jaime Cardoso Danvila não ocupa outros
cargos ou funções na Companhia.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Paulo Antunes Veras: É formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo e obteve MBA na INSEAD, na França. Foi cofundador e CEO do aplicativo de mobilidade 99 e fundou seis startups
digitais desde 1995. Além de ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., o Sr. Paulo Veras é membro do Conselho de Administração da B2W Digital e da
Companhia. O Sr. Paulo Antunes Veras não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Paulo Antunes Veras - 179.984.168-58

Helio Francisco Alves Cerqueira: Formado em Direito pela FMU, é sócio Fundador da Companhia, com mais de 30 anos de experiência no setor de estacionamentos, onde também ocupou o cargo de CEO e de
presidente do Conselho de Administração. É também sócio proprietário da C+R Real Estate. O Sr. Helio Francisco Alves Cerqueira declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e
que não é pessoa politicamente exposta.

Helio Francisco Alves Cerqueira - 494.037.708-30

Lilian Marques Esteves: A Sra. Lilian Marques Esteves formada em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente está envolvida na administração dos negócios de sua família. É responsável
pela holding patrimonial no Brasil – Romanof Ltda – e também é presidente do conselho de administração da vinícola italiana Argiano Società Agrícola. Iniciou sua carreira como analista de sistemas na Varig Viação
Aérea Rio-Grandense e, posteriormente, ocupou diferentes cargos no desenvolvimento de software em outras empresas locais. Afastou-se do mercado de trabalho por alguns anos para criar seus três filhos. Desde
2010, Lilian começou a se envolver com os negócios de sua família e vem assumindo uma posição de liderança. Para ajudá-la com as novas responsabilidades, cursou o Harvard Business School HBX Core em
2015 e o Financial Times Non-Executive Director Diploma em 2018. A Sra. Lilian tem muito interesse pelas causas ambientais e apoia a Conservação Internacional onde está no Conselho Consultivo brasileiro desde
2012. A Sra. Lilian Marques Esteves não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Lilian Marques Esteves - 005.941.527-47

Renato Antônio Secondo Mazzola: O Sr. Renato Antônio Secondo Mazzola é sócio do Grupo BTG Pactual e atualmente é responsável pela área de Infraestrutura e Private Equity, tendo se juntado ao Grupo BTG
Pactual em junho de 2011. O Sr. Renato possui longa experiência no mercado financeiro e foi gestor de investimentos em diversas companhias de infraestrutura nos setores de (i) transporte & logística, (ii) águas, (iii)
energia e (iv) telecomunicações. Antes de se juntar ao Grupo BTG Pactual, o Sr. Renato passou 5 anos como gestor de investimentos sênior no Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), na divisão de
infraestrutura. Anteriormente, ele passou 5 anos no JP Morgan. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), com MBA em mercado de capitais pela Universidade de São Paulo (USP) e
pós-graduação em relações internacionais pela The Fletcher School (Tufts University). O Sr. Renato Antônio Secondo Mazzola declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo
da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa
politicamente exposta.

Renato Antonio Secondo Mazzola - 264.834.068-86

Edwyn Neves: Sócio do Grupo BTG Pactual. Ingressou no banco em agosto de 2008 como membro do time de private equity. Antes de ingressar no BTG Pactual, trabalhou na divisão de investment banking do
Credit Suisse no Brasil entre abril de 2007 e julho de 2008. Entre maio de 2005 e março de 2007, foi membro da equipe brasileira de private equity do Advent International. O Sr. Edwyn Neves declara que não possui
qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Edwyn Neves - 041.251.829-57

Paulo Fernando Zillo: Formado em administração de empresas com pós-graduação pelas Universidade de Bath e Harvard, somando mais de 15 anos de experiência. O Sr. Paulo Fernando Zillo atuou por 2 anos na
área de consultoria na A.T. Kearny e na Ideia Desenvolvimento Empresarial e está na Companhia há mais de 9 anos. O Sr. Fernando Zillo declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Paulo Fernando Zillo - 295.892.638-95

Murillo Cozza Alves Cerqueira: Formado em administração de empresas pelo Mackenzie, com mais de 18 anos de experiência nos setores de estacionamentos, operações industriais e desenvolvimento de negócios.
Desde 2004, o Sr. Murillo Cerqueira está na gestão da Estapar. O Sr. Murillo Cerqueira declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer.

Murillo Cozza Alves Cerqueira - 278.710.818-02
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N/A

Helio Francisco Alves Cerqueira - 494.037.708-30

N/A

Lilian Marques Esteves - 005.941.527-47

N/A

Renato Antonio Secondo Mazzola - 264.834.068-86

N/A

Edwyn Neves - 041.251.829-57

N/A

Paulo Fernando Zillo - 295.892.638-95

N/A

Murillo Cozza Alves Cerqueira - 278.710.818-02

N/A

Emílio Sanches Salgado Júnior - 097.746.098-32

N/A

André Iasi - 256.060.948-78

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Joshua Edward Livingstone: Passaporte 505988843. Economista pela Universidade de Brown, com MBA pela Booth Escola de Negócios da Universidade de Chicago, é atualmente, vice-presidente de investimentos
do grupo americano Equity International, responsável por novos investimentos, execução de negócios e gestão de portfólio. Anteriormente, trabalhou no HSBC, com foco em due dilligence, avaliação de negócios
(valuation) e fusões e aquisições de empresas globais localizadas em diferentes países e setores. O Sr. Joshua Edward Livingstone declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e
que não é pessoa politicamente exposta.

Joshua Edward Livingstone - 000.000.000-00

Marcos Griecco Mundim: O Sr. Marcos Mundim é formado em Engenharia de Produção Civil pela PUC-Rio. Possui certificação CFA – Chartered Financial Analyst. Trabalha desde o ano 2000 na Franklin Templeton
Investments, atuando nas áreas de análise de ações, gestão de portfólio e private equity na região da América Latina. É membro do Conselho de Administração da Companhia Estacionamentos. O Sr. Marcos
Griecco Mundim declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Marcos Grieco Mundim - 075.249.827-47

Brian Douglas Finerty: Passaporte 05680497. Administrador pela Universidade de Michigan, com MBA pela Booth Escola de Negócios da Universidade de Chicago, é membro dos comitês de Gestão e Investimento
do grupo americano Equity International, responsável pela definição da estratégia de investimento, lidera em novos investimentos e na execução de negócios. Anteriormente ocupou o cargo de presidente do grupo
Madison Dearborn Partners, com foco em estruturar e executar operações imobiliárias em diversos setores. Também foi vice-presidente da área global real estate do Merrill Lynch. O Sr. Brian Douglas Finerty declara
que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Brian Douglas Finerty - 000.000.000-00

Jaime Cardoso Danvila: Sócio da Crescera Investimentos (anterior BR Investimentos), responsável pela plataforma de Consumo, Varejo e Serviços desde 2010. Jaime foi Economista do FMI (1999|2000), Diretor de
Investment Banking do Citibank (2000 a 2008) e Diretor de M&A do Bradesco Banco de Investimentos (2008 a 2010), antes de integrar a equipe de private Equity da BR Investimentos. É PhD em Economia pela
UCLA, e integrante dos conselhos da Companhia, Laticínios São Vicente e Forno de Minas, além de ter sido conselheiro da Hortifruti. O Sr. Jaime Cardoso Danvila declara que não possui qualquer condenação
criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.
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N/A

Joshua Edward Livingstone - 000.000.000-00

N/A

Marcos Grieco Mundim - 075.249.827-47

N/A

Brian Douglas Finerty - 000.000.000-00

N/A

Jaime Cardoso Danvila - 233.062.888-96

N/A

Paulo Antunes Veras - 179.984.168-58
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Empresário

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Comitê de Auditoria

Advogado

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Economista

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Administrador

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

11/02/2020

15/07/1985

11/02/2020

12/06/1992

11/02/2020

13/02/1977

11/02/2020

13/05/1951

Data eleição

Data de
nascimento

0

11/02/2020

0

11/02/2020

0

11/02/2020

0

11/02/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

Ricardo Alessandro Castagna - 263.463.048-44

Versão : 1

0.00%

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

0.00%

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

0.00%

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

0.00%

Até a 1ª reunião do
conselho de administração
após a assembleia geral
ordinária de 2022.

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

PÁGINA: 221 de 346

Helio Francisco Alves Cerqueira: Formado em Direito pela FMU, é sócio Fundador da Companhia, com mais de 30 anos de experiência no setor de estacionamentos, onde também ocupou o cargo de CEO e
atualmente é presidente do Conselho de Administração. É também sócio proprietário da C+R Real Estate. O Sr. Helio Francisco Alves Cerqueira declara que não possui qualquer condenação criminal ou em
processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial
qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Helio Francisco Alves Cerqueira - 494.037.708-30

Experiência profissional / Critérios de Independência

Joshua Edward Livingstone também é membro suplente do conselho de administração da Companhia.

000.000.000-00

Joshua Edward Livingstone

Cainã Santi Rocha não possui outros cargos ou funções na Companhia.

070.434.609-56

Cainã Santi Rocha

Ricardo Alessandro Castagna não possui outros cargos ou funções na Companhia.

263.463.048-44

Ricardo Alessandro Castagna

Helio Francisco Alves Cerqueira também é membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

494.037.708-30

Helio Francisco Alves Cerqueira

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Versão : 1

N/A

Joshua Edward Livingstone - 000.000.000-00

N/A

Cainã Santi Rocha - 070.434.609-56

N/A

Ricardo Alessandro Castagna - 263.463.048-44

N/A

Helio Francisco Alves Cerqueira - 494.037.708-30

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 222 de 346

Joshua Edward Livingstone: Passaporte 505988843. Economista pela Universidade de Brown, com MBA pela Booth Escola de Negócios da Universidade de Chicago, é atualmente, vice-presidente de investimentos
do grupo americano Equity International, responsável por novos investimentos, execução de negócios e gestão de portfólio. Anteriormente, trabalhou no HSBC, com foco em due dilligence, avaliação de negócios
(valuation) e fusões e aquisições de empresas globais localizadas em diferentes países e setores. O Sr. Joshua Edward Livingstone declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo
administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e
que não é pessoa politicamente exposta.

Joshua Edward Livingstone - 000.000.000-00

Cainã Santi Rocha: Formado em Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atua desde 2019 na área de Special Situations (Corporate) do BTG Pactual, anteriormente foi
responsável pelo departamento financeiro dos ativos ilíquidos do banco, incluindo ativos de private equity, infraestrutura, imobiliários, florestais. Iniciou sua carreira na PwC em 2012, nas áreas de auditoria e
valuation, tendo atuado fortemente nas áreas de Energia, Serviços Financeiros e Varejo. Em 2016 foi promovido a gerente, posição que ocupou até dezembro de 2017, quando se transferiu para o BTG Pactual. O
Sr. Cainã Santi Rocha declara que não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer e que não é pessoa politicamente exposta.

Cainã Santi Rocha - 070.434.609-56

Ricardo Alessandro Castagna: Ricardo Alessandro Castagna: Formado em Direito pela Universidade Mackenzie. Mestre em Direito pela PUC/SP e Doutor em Direito pela USP. Pós-graduado no MBA em Gestão
Tributária pela FIPECAFI/FEA/USP. Pesquisador visitante do Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance em Munique, Alemanha. Trabalhou por sete anos na Arthur Andersen, nas áreas de auditoria e
jurídica, e desde 2007 é sócio fundador de sociedade de consultoria empresarial e escritório de advocacia, especializados na área tributária, atuando para empresas de grande porte. É professor de direito tributário
em cursos de pós-graduação. Participa como consultor externo independente de diversos comitês de assuntos tributários. O Sr. Ricardo Alessandro Castagna não possui qualquer condenação criminal ou em
processo administrativo da CVM e/ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial
qualquer.
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857.454.487-68 Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

60.537.263/0001-66

PÁGINA: 223 de 346

60.537.263/0001-66 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

005.941.527-47 Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A.

CPF

Lilian Marques Esteves e André Santos Esteves são casados sob o regime de separação total de bens.

Observação

Controlador indireto

André Santos Esteves

Pessoa relacionada

Membro do conselho de administração

Lilian Marques Esteves

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Capital Parking Estacionamentos de Veículos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Conselheiro

Loop Gestão de Pátios S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

André Iasi

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

01.808.151/0001-33

097.746.098-32

72.605.140/0001-02

097.746.098-32

19.395.452/0001-48

256.060.948-78

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Indireta

Versão : 1

PÁGINA: 224 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Saepart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Riopark Estacionamentos e Garagems Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Primeira Estacionamentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Cargo/Função

Identificação

097.746.098-32

68.969.419/0001-90

097.746.098-32

47.432.950/0001-59

097.746.098-32

52.024.452/0001-07

097.746.098-32

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 225 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Observação

Administrador

EWS Estacionamentos Salvador S.A .

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

I-Park Estacionamentos Inteligentes S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

E.T.M. Curitiba S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Estacionamentos Cinelândia S.A.

Cargo/Função

Identificação

18.938.147/0001-92

097.746.098-32

08.710.305/0001-07

097.746.098-32

16.728.860/0001-86

097.746.098-32

03.474.338/0001-73

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1

PÁGINA: 226 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Cellopark Estacionamentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Autopark S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

LOOP AC Participações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

097.746.098-32

09.372.912/0001-69

097.746.098-32

03.734.265/0001-01

097.746.098-32

31.000.531/0001-08

097.746.098-32

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 227 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Parking Tecnologia da Informação Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Wellpark – Estacionamentos e Serviços Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Azera Parking Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Cargo/Função

Identificação

23.299.937/0001-05

097.746.098-32

21.617.239/0001-85

097.746.098-32

86.783.768/0001-02

097.746.098-32

69.127.728/0001-85

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 228 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Observação

Administrador

Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Capital Parking Estacionamentos de Veículos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Calvitium Estacionamento de Veículos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores

Emílio Sanches Salgado Júnior

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Cargo/Função

Identificação

01.808.151/0001-33

278.710.818-02

72.605.140/0001-02

278.710.818-02

28.556.844/0001-32

097.746.098-32

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 229 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Saepart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Riopark Estacionamentos e Garagems Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Primeira Estacionamentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

278.710.818-02

68.969.419/0001-90

278.710.818-02

47.432.950/0001-59

278.710.818-02

52.024.452/0001-07

278.710.818-02

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 230 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Administrador

LOOP AC Participações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

EWS Estacionamentos Salvador S.A .

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

E.T.M. Curitiba S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Estacionamentos Cinelândia S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação

31.000.531/0001-08

278.710.818-02

18.938.147/0001-92

278.710.818-02

16.728.860/0001-86

278.710.818-02

03.474.338/0001-73

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1

PÁGINA: 231 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Azera Parking Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Cellopark Estacionamentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Autopark S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Cargo/Função

Identificação

69.127.728/0001-85

278.710.818-02

09.372.912/0001-69

278.710.818-02

03.734.265/0001-01

278.710.818-02

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Parking Tecnologia da Informação Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Wellpark – Estacionamentos e Serviços Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Comercial

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Cargo/Função

Identificação

278.710.818-02

23.299.937/0001-05

278.710.818-02

21.617.239/0001-85

278.710.818-02

86.783.768/0001-02

278.710.818-02

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Administrador

Primeira Estacionamentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Capital Parking Estacionamentos de Veículos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Calvitium Estacionamento de Veículos Ltda.

Cargo/Função

Identificação

52.024.452/0001-07

295.892.638-95

01.808.151/0001-33

295.892.638-95

72.605.140/0001-02

295.892.638-95

28.556.844/0001-32

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Estacionamentos Cinelândia S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Saepart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Riopark Estacionamentos e Garagems Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

295.892.638-95

03.474.338/0001-73

295.892.638-95

68.969.419/0001-90

295.892.638-95

47.432.950/0001-59

295.892.638-95

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta
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LOOP AC Participações Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

EWS Estacionamentos Salvador S.A .

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

I-Park Estacionamentos Inteligentes S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

E.T.M. Curitiba S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Cargo/Função

Identificação

31.000.531/0001-08

295.892.638-95

18.938.147/0001-92

295.892.638-95

08.710.305/0001-07

295.892.638-95

16.728.860/0001-86

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Administrador

Azera Parking Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Cellopark Estacionamentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Autopark S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Cargo/Função

Identificação

69.127.728/0001-85

295.892.638-95

09.372.912/0001-69

295.892.638-95

03.734.265/0001-01

295.892.638-95

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Administrador

Calvitium Estacionamento de Veículos Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Observação

Administrador

Wellpark – Estacionamentos e Serviços Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Concessões

Paulo Fernando Zillo

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

28.556.844/0001-32

295.892.638-95

21.617.239/0001-85

295.892.638-95

86.783.768/0001-02

295.892.638-95

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 – Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas
pelos administradores
A Companhia mantém apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O). A
apólice foi contratada junto à FairFax Brasil Seguros Corporativos S.A. e tem vigência de 10 de outubro de
2019 a 10 de outubro de 2020. O prêmio total do seguro é de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
A apólice possui como objeto o valor a ser pago e/ou reembolsado, a título de indenização securitária, das
quantias pelas quais qualquer segurado venha a ser legalmente obrigado a pagar em razão de uma reclamação
coberta pela apólice, como custos de defesa, indenização ou acordos.
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12.12 – Outras informações relevantes
Abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três exercícios sociais, (i)
data de sua realização, (ii) casos de instalação em segunda convocação; e (iii) quórum de instalação:

Evento

Data

Quórum

Convocação

Assembleia Geral Ordinária

28/04/2017

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

02/05/2017

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

06/07/2017

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

31/10/2017

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

08/11/2017

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

24/11/2017

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

12/04/2018

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

19/04/2018

100%

N/A

Assembleia Geral Ordinária

03/05/2018

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

22/06/2018

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

29/06/2018

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

28/11/2018

99,28%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

04/01/2019

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

05/04/2019

99,28%

N/A

Assembleia Geral Ordinária

24/04/2019

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

21/06/2019

100%

N/A

Assembleia Geral Extraordinária

11/02/2020

99,28%

N/A

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
A Companhia é uma companhia comprometida em manter elevados padrões de governança corporativa,
baseada em princípios que privilegiam a transparência, tratamento igualitário dos acionistas, prestação de
contas, responsabilidade corporativa e respeito aos acionistas. A Companhia adota práticas de governança
corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), conforme descritas
abaixo:
(i)

O capital social da Companhia é dividido apenas em ações ordinárias, proporcionando direito de voto
a todos os acionistas;

(ii)

A assembleia geral da Companhia possui competência para deliberar sobre (a) aumentos ou redução
do capital social da Companhia; (b) a eleição e destituição, a qualquer tempo, de membros do Conselho
de Administração e Conselho Fiscal (se instalado); (c) a aprovação das contas apresentadas pelos
administradores da Companhia e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras anuais; (d) a
aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia; e (e) a deliberação, de acordo
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com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a sua
distribuição aos acionistas;
(iii)

A pauta das assembleias gerais da Companhia e a documentação pertinente, com o maior detalhamento
possível, são tornadas públicas e disponibilizadas na data da primeira convocação, e não incluem o
item "outros assuntos", bem como são acompanhadas, sempre que exigido por normas da CVM, de
proposta da administração com informações detalhadas sobre cada item que dela conste (sendo que
essas propostas são disponibilizadas no website da Companhia e encaminhadas à CVM e à B3(a partir
da listagem das ações de emissão da Companhia na bolsa);

(iv)

O Estatuto Social da Companhia prevê regras claras e objetivas para votação dos acionistas reunidos
em Assembleia Geral;

(v)

O Estatuto Social da Companhia determina, de forma clara e objetiva, as matérias que são de
competência de cada um dos órgãos da administração e da assembleia geral;

(vi)

A Companhia envia à CVM e à B3(a partir da listagem das ações de emissão da Companhia na bolsa)
todas as atas de assembleias gerais na íntegra;

(vii)

Na hipótese de alienação direta ou indireta do controle acionário da Companhia, o adquirente do
controle tem a obrigação de realizar oferta pública de aquisição de ações a todos os acionistas da
Companhia, de modo a proporcionar tratamento igualitário àquele dado ao acionista alienante das
ações representativas do controle;

(viii)

A Companhia contrata empresa de auditoria independente para análise de suas demonstrações
financeiras;

(ix)

Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo
da Companhia não poderão ser cumulados pela mesma pessoa;

(x)

A Companhia possui uma política de divulgação de atos ou fatos relevantes, que prevê o Diretor de
Relações com Investidores como principal porta-voz da Companhia;

(xi)

A Companhia adota uma política de negociação com ações de emissão da Companhia, aprovada pelo
Conselho de Administração e possui controles que viabilizam seu cumprimento;

(xii)

A Companhia possui um Código de Conduta Ética, que deve ser observado por todos os seus
colaboradores;

(xiii)

O Estatuto Social da Companhia possui provisões para a instalação de Conselho Fiscal;

(xiv)

O Estatuto Social da Companhia contém disposições claras sobre a forma (a) de convocação de
Assembleias Gerais; e (b) de eleição, destituição e tempo de mandato dos Conselheiros e Diretores;

(xv)

A Companhia divulga, no início de cada exercício social, um calendário informando todos os eventos
corporativos previstos para aquele exercício (a partir da listagem das ações de emissão da Companhia
na bolsa);

(xvi)

A Companhia exige que todos os membros do Conselho de Administração e Diretoria informem ao
Diretor de Relações com Investidores, à B3 (a partir da listagem das ações de emissão da Companhia
na bolsa) e à CVM, periodicamente, a quantidade de ações de emissão da Companhia das quais são
titularidades e as negociações que, eventualmente, tenham sido realizadas com tais ações;

(xvii)

A Companhia realiza, com transparência, a divulgação pública do relatório anual da administração;

(xviii)

Os membros do Conselho de Administração da Companhia possuem livre acesso às informações e
instalações da Companhia; e

(xix)

O Estatuto Social prevê a resolução de conflitos entre a Companhia, seus acionistas, seus
administradores e membros de nosso Conselho Fiscal (se instalado) por meio de arbitragem.

Novo Mercado
Em 2000, a B3 introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança
corporativa, denominados Nível I, Nível II e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a
seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação de informações adicional
em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação de ações
emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar práticas de governança corporativa
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e exigências de divulgação de informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais
regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas aos acionistas. O
Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança corporativa dentre os
três segmentos. As regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às
atividades e situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas
minoritários de participação na administração das companhias, entre outros direitos.
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Estatutária
±'HVFULo}HVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD

D REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH UHPXQHUDomR IRL
IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H ORFDO RQGH R
GRFXPHQWRSRGHVHUORFDOL]DGR
$ QRVVD &RPSDQKLD SRVVXL 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GDV 3HVVRDV &KDYH IRUPDOL]DGD VHQGR FRQVLGHUDGRV
3HVVRDV &KDYH RV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD RV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV RX QmR
HVWDWXWiULRVEHPFRPRRVJHUHQWHVDGPLQLVWUDWLYRV
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR WHP SRU REMHWLYR HVWDEHOHFHU RV FULWpULRV H SURFHGLPHQWRV SDUD GHILQLomR GD
UHPXQHUDomR D VHU DXIHULGD SHODV 3HVVRDV &KDYH GH IRUPD D DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GDV 3HVVRDV &KDYH H RV
REMHWLYRVGD&RPSDQKLDDWUDLUUHFRPSHQVDUUHWHUHLQFHQWLYDUDV3HVVRDV&KDYHQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRV
GHIRUPDVXVWHQWiYHOREVHUYDGRVRVOLPLWHVGHULVFRDGHTXDGRVSURSRUFLRQDUXPDUHPXQHUDomRFRPEDVHHP
FULWpULRVTXHGLIHUHQFLHPRGHVHPSHQKRHSHUPLWDPWDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFH
LQGLYLGXDO H DVVHJXUDU D PDQXWHQomR GH SDGU}HV FRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR H
FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHIHUHQFLDO HVWDEHOHFHQGR GLUHWUL]HV SDUD D IL[DomR GH HYHQWXDO
UHPXQHUDomRHEHQHItFLRVFRQFHGLGRVjV3HVVRDV&KDYH
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GHDEULOGHHSRGHVHUFRQVXOWDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRVHOHWU{QLFRVKWWSULHVWDSDUFRPEU
1mR Ki SROtWLFD GLIHUHQFLDGD SDUD GLUHWRULD HVWDWXWiULD D QRVVD &RPSDQKLD SRVVXL XPD ~QLFD SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR

E FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQFOXVLYH
L

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV


D  &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomR)L[D
2VPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRID]HPMXVjUHPXQHUDomRIL[DTXHWHPSRUREMHWLYRDDWUDomR
HUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVTXHFRQWULEXDPGHIRUPDHIHWLYDSDUDRVUHVXOWDGRVGDHPSUHVD

%HQHItFLRV'LUHWRVH,QGLUHWRV
2VPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDQHQKXPEHQHItFLR&RQWXGRDVGHVSHVDV
FRPGHVORFDPHQWRVSDUDFRPSDUHFLPHQWRHPUHXQL}HVVmRFXVWHDGDVSHOD&RPSDQKLD

5HPXQHUDomR9DULiYHO
2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR ID]HP MXV D UHPXQHUDomR YDULiYHO LQFOXLQGR E{QXV
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVSDUWLFLSDo}HVHPUHXQL}HVHFRPLVV}HV
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHOFRQVLVWHQWHHPSURJUDPDVGH
RSomRGHFRPSUDGHDo}HV

E 'LUHWRULD(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D
2VPHPEURVGDQRVVD'LUHWRULD(VWDWXWiULDID]HPMXVjUHPXQHUDomRIL[D
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%HQHItFLRV'LUHWRVH,QGLUHWRV
2VPHPEURVGDQRVVD'LUHWRULD(VWDWXWiULDID]HPMXVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV L SODQRGHVD~GH LL SODQR
RGRQWROyJLFR LLL YDOHUHIHLomR LY YDOHDOLPHQWDomR Y VHJXURGHYLGDH YL SUHYLGrQFLDSULYDGD

5HPXQHUDomR9DULiYHO
$UHPXQHUDomRYDULiYHOGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVFRQVLVWLUiHPSURJUDPDGHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHUHVXOWDGRV
HRXHPERQLILFDo}HVYLQFXODGDVDRDWLQJLPHQWRGHPHWDVLQGLYLGXDLVHFRUSRUDWLYDVFRPREMHWLYRGHSUHPLDU
RDOFDQFHGDVPHWDVSUpHVWDEHOHFLGDVSHOD&RPSDQKLDDOLQKDGDDRGHVHPSHQKRVXVWHQWDELOLGDGHHjHVWUDWpJLD
GHFUHVFLPHQWRGRQRVVRQHJyFLRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
1DVUHXQL}HVGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDVHUmRGHILQLGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRRVTXDLV
WHUmR FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU DV PHWDV GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD H EXVFDU RV PHOKRUHV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
2VPHPEURVGDQRVVD'LUHWRULD(VWDWXWiULDID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRSUD]RFRPRSDUWLFLSDomR
QRVOXFURVHUHVXOWDGRVDOpPGHLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RHSURJUDPDVGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVTXHWHP
SRUREMHWLYRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVH[HFXWLYRVDRVGRVDFLRQLVWDV

F  'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D
2VPHPEURVGDQRVVD'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULDID]HPMXVjUHPXQHUDomRIL[D

%HQHItFLRV'LUHWRVH,QGLUHWRV
2VPHPEURVGDQRVVD'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULDID]HPMXVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV L SODQRGHVD~GH LL SODQR
RGRQWROyJLFR LLL VHJXURGHYLGD LY YDOHUHIHLomR Y YDOHDOLPHQWDomRH YL SUHYLGrQFLDSULYDGD

5HPXQHUDomR9DULiYHO
2V PHPEURV GD QRVVD 'LUHWRULD 1mR(VWDWXWiULD ID]HP MXV D UHPXQHUDomR YDULiYHO GH FXUWR SUD]R FRPR
SDUWLFLSDomRQRVOXFURVHUHVXOWDGRVDOpPGHLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RFRPRSURJUDPDVGHRSomRGHFRPSUD
GHDo}HV

G  &RQVHOKR)LVFDO
1mRDSOLFiYHO$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRIRLLQVWDODGR&RQVHOKR)LVFDOQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

H  &RPLWrV
2VPHPEURVGRVQRVVRV&RPLWrQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRIL[DH[FHWRHPFDVRGHFRQWUDWDomRGHPHPEURV
LQGHSHQGHQWHVH[WHUQRVFXMDUHPXQHUDomRGHYHUiVHUGHOLEHUDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR1DGDWDGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D QRVVD &RPSDQKLD WHP &RPLWr GH $XGLWRULD TXH p FRPSRVWR SRU FRODERUDGRUHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLD$QRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWURV&RPLWrV (VWDWXWiULRH1mR(VWDWXWiULR QDGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LL


HP UHODomR DRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV TXDO D SURSRUomR GH FDGD HOHPHQWR QD
UHPXQHUDomRWRWDO
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$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWRWDOQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomR
5HPXQHUDomR)L[D0HQVDO

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD

&RPLWrV











5HPXQHUDomR9DULiYHO











%HQHItFLRV









































&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR
5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV D 
727$/


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomR
5HPXQHUDomR)L[D0HQVDO

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD

&RPLWr
V











5HPXQHUDomR9DULiYHO











%HQHItFLRV









































&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR
5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV D 
727$/


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD

&RPLWrV

5HPXQHUDomR)L[D0HQVDO











5HPXQHUDomR9DULiYHO











%HQHItFLRV









































&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomR

&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR
5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV D 
727$/
D

8WLOL]DGDPHWRGRORJLD%ODFN 6FKROHV

LLL

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

2VYDORUHVGHUHPXQHUDomRSDJRVSHODQRVVD&RPSDQKLDDRVDGPLQLVWUDGRUHVVmRUHDMXVWDGRVGHDFRUGRFRPR
SDGUmRGHPHUFDGRGDVHPSUHVDVGHDWXDomRQRQRVVRVHJPHQWRHYLVDDDWUDomRHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVTXH
FRQWULEXDPGHIRUPDHIHWLYDSDUDRVUHVXOWDGRVGDHPSUHVD3DUDWDQWRUHDOL]DSHULRGLFDPHQWHSHVTXLVDVGH
PHUFDGRFRRUGHQDGDSHODiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVFRPSDUDQGR
VXDVSUiWLFDVjVGHRXWUDVHPSUHVDVGHUHIHUrQFLDQRPHUFDGRGRPHVPRSRUWHGD&RPSDQKLD(YHQWXDOPHQWH
VmR UHDOL]DGDV SHVTXLVDV HVSHFtILFDV SDUD GHWHUPLQDGDV SRVLo}HVFKDYH FRQVHOKRV H FRPLWrV 2V YDORUHV GH
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UHPXQHUDomRSDJRVDRVQRVVRVGLUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRVVmRUHDMXVWDGRVSRUDFRUGRVFROHWLYRVHFRQYHQo}HV
FROHWLYDVGHWUDEDOKR
'H IRUPD D PDQWHU D FRPSHWLWLYLGDGH H DWXDOLGDGH GH VXD SUiWLFD GH UHPXQHUDomR RV YDORUHV UHODWLYRV j
UHPXQHUDomRGDVSHVVRDVFKDYH 3HVVRDV&KDYH VmRFRPSDUDGRVDQXDOPHQWHFRPFRPSDQKLDVGHPHUFDGR
VHOHFLRQDGRFRPSDUiYHOGHFDSLWDODEHUWRHGHFRPSOH[LGDGHVLPLODUSRUPHLRGDUHDOL]DomRGHSHVTXLVDVGH
PHUFDGRSHULyGLFDVFRRUGHQDGDSHODiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDV
$GLFLRQDOPHQWHVmRUHDOL]DGDVSHVTXLVDVHVSHFtILFDVSDUDGHWHUPLQDGDVSRVLo}HVFKDYHFRQVHOKRVHFRPLWrV
YLVDQGRWRUQDUDLQGDPDLVSUHFLVDDVDQiOLVHVGHPHUFDGRUHDOL]DGDV
2VUHVXOWDGRVGDVSHVTXLVDVPHQFLRQDGDVDFLPDDVVLPFRPRRVDFRUGRVFROHWLYRVILUPDGRVHQWUHD&RPSDQKLD
H R VLQGLFDWR UHVSHFWLYR VHUYHP GH EDVH SDUD RV HVWXGRV GH DWXDOL]DomR GRV YDORUHV P~OWLSORV GH VDOiULR
EHQHItFLRVHSROtWLFDVGHUHPXQHUDomR3DUDOHODPHQWHD&RPSDQKLDEXVFDDMXVWDUDGLVWULEXLomRGRPRQWDQWH
JOREDOGDUHPXQHUDomRHQWUHFRPSRQHQWHVIL[RVHYDULiYHLVSDUDJDUDQWLURDOLQKDPHQWRHQWUHRVLQWHUHVVHVGDV
3HVVRDV&KDYHHGRVDFLRQLVWDVDFXUWRHORQJRSUD]R
$SUHUURJDWLYDSDUDRHVWDEHOHFLPHQWRGDUHPXQHUDomRQRFDVRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDp
GD DVVHPEOHLD JHUDO GD &RPSDQKLD H QR FDVR GRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV p GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDSRGHQGRVHEDVHDUHPDVVHVVRULDGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD
LY

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$QRVVD&RPSDQKLDDGRWDXPPRGHORGHFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRTXHFRQFHQWUDXPDSDUFHODVLJQLILFDWLYD
GD UHPXQHUDomR WRWDO QRV FRPSRQHQWHV YDULiYHLV R TXH p SDUWH GH VXD SROtWLFD GH FRPSDUWLOKDU R ULVFR H R
UHVXOWDGRFRPVHXVSULQFLSDLVH[HFXWLYRVUHPXQHUDGRV 2VYDORUHVSDJRVDWtWXORGHUHPXQHUDomRIL[DILFDP
SUy[LPRVDRVSDGU}HVGHPHUFDGRGDVHPSUHVDVGHDWXDomRQRQRVVRVHJPHQWRHYLVDPDDWUDomRHUHWHQomRGH
SURILVVLRQDLV&RPUHODomRjSDUFHODYDULiYHOSDJDDUHPXQHUDomRYDULiYHOWHPVLJQLILFDWLYDUHSUHVHQWDWLYLGDGH
QDUHPXQHUDomRWRWDORTXHID]FRPTXHRVH[HFXWLYRVUHPXQHUDGRVFRPSDUWLOKHPRULVFRHRUHVXOWDGRFRPD
&RPSDQKLD SHUPLWLQGR PDLRU DOLQKDPHQWR GH LQWHUHVVHV HQWUH H[HFXWLYRV H DFLRQLVWDV YLVDQGR JDQKR SHOR
FRPSURPLVVRGHUHVXOWDGRVGHFXUWRHORQJRSUD]R
Y

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

2V PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GH QRVVD &RPSDQKLD TXH QmR VmR PHPEURV LQGHSHQGHQWHV QmR
UHFHEHPTXDOTXHUUHPXQHUDomRHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVGHFRQVHOKHLURVGDGRTXHUHQXQFLDUDP
jWDOUHPXQHUDomRHDWXDPFRPRDGPLQLVWUDGRUHVGHQRVVDVVXEVLGLiULDVHRXVmRDFLRQLVWDVGLUHWRVHRXLQGLUHWRV
GHQRVVD&RPSDQKLD2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHVmRFRODERUDGRUHVLQWHUQRVWDPEpPQmRUHFHEHP
TXDOTXHU UHPXQHUDomR HP UD]mR GR H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV YLVWR TXH VmR UHPXQHUDGRV SRU VXDV IXQo}HV
GHVHPSHQKDGDVHPRXWURVFDUJRVGD&RPSDQKLD

F SULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRTXHVmROHYDGRVHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomRGHFDGD
HOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
3DUD D GHWHUPLQDomR GH WRGRV RV LWHQV GH UHPXQHUDomR VmR OHYDGDV HP FRQVLGHUDomR D SHUIRUPDQFH GR
SURILVVLRQDOHVXDVPHWDVLQGLYLGXDLVGHDFRUGRFRPRTXHIRLDOFDQoDGRHPFRPSDUDomRFRPRSURSRVWRH
DFRUGDGRSDUDRDQR$UHPXQHUDomRYDULiYHOHVWiGLUHWDPHQWHDWUHODGDDRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVLQGLYLGXDLVH
RDWLQJLPHQWRGR(%,7'$

G &RPRDUHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
$ UHPXQHUDomR YDULiYHO GRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV RX QmR GD QRVVD &RPSDQKLD HVWi YLQFXODGD jV PHWDV
HVWDEHOHFLGDVHDRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGHILQLGRVSHORQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR7DLVPHWDVH
LQGLFDGRUHVGHYHPFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVKLVWyULFRVHRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGDQRVVD&RPSDQKLD1mR
KiHVSHFLILFDo}HVQDQRVVDSROtWLFDVREUHHVVHWHPD

H FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RGD
&RPSDQKLD
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$UHPXQHUDomREXVFDQRFXUWRSUD]RDOLQKDUVDOiULRVSUyODERUHVHEHQHItFLRVFRPSDWtYHLVFRPRVSDJRVQR
PHUFDGRSRUHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHHPHVPRVHJPHQWRSDUDDWUDomRHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVQRPpGLR
SUD]RDOLQKDUDUHPXQHUDomRFRPDSDUWLFLSDomRGHUHVXOWDGRVEXVFDQGRPHOKRUHVUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLD
H UHFRPSHQVDQGR RV SURILVVLRQDLV 1R ORQJR SUD]R EXVFD UHWHU SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV DOLQKDQGR VHXV
LQWHUHVVHVFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGRVDFLRQLVWDVDWUDYpVGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGHPRGR
TXHKDMDXPFRPSURPLVVRFRQVWDQWHFRPPHOKRULDVHJHVWmRSDUDDOFDQoDUUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLD
I H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX
LQGLUHWRV
1mR Ki UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH QRVVD
&RPSDQKLD

J H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH GHWHUPLQDGR HYHQWR
VRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD
1mRKiTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPR
DDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGHQRVVD&RPSDQKLD

K 3UiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D UHPXQHUDomR
LQGLYLGXDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDLQGLFDQGR L RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRU
TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR LGHQWLILFDQGR GH TXH IRUPD SDUWLFLSDP LL  FULWpULRV H
PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO LQGLFDQGR VH Ki D XWLOL]DomR GH
HVWXGRVSDUDDYHULILFDomRGDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHHPFDVRSRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRH
DDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRV LLL FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
DYDOLDDDGHTXDomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
1mR Ki HVSHFLILFDo}HV QD QRVVD SROtWLFD VREUH HVVH WHPD &RQWXGR DGRWDPRV D SUiWLFD GH GHILQLU H DYDOLDU
DQXDOPHQWHDUHPXQHUDomRJOREDOGDDGPLQLVWUDomRQDDVVHPEOHLDJHUDOFDEHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DGLVWULEXLomRGDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVLQGLYLGXDOPHQWH
$ GHILQLomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD p UHDOL]DGD XWLOL]DQGR FULWpULRV
XQLIRUPHVHSULQFtSLRVpWLFRVHWpFQLFRVGHYDORUL]DomRHDGPLQLVWUDomRGDVVXDVGLIHUHQWHVHVWUXWXUDVIXQFLRQDLV
DVVHJXUDQGRDPDQXWHQomRGHSDGU}HVGHHTXLOtEULRLQWHUQRHH[WHUQRFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGH
FDGD FDUJR H FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV
DGPLQLVWUDWLYRVFDSD]HVGHUHVSRQGHUjVGLYHUVDVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD
2VFULWpULRVVmRIL[DGRVGHDFRUGRFRPRSDGUmRGHPHUFDGRGDVHPSUHVDVGHDWXDomRQRQRVVRVHJPHQWRH
DWUDYpVGDUHDOL]DomRGHSHVTXLVDVGHPHUFDGRFRRUGHQDGDSHODiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVFRPRDSRLRGH
FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV FRPSDUDQGR VXDV SUiWLFDV jV GH RXWUDV HPSUHVDV GH UHIHUrQFLD QR PHUFDGR GR
PHVPR SRUWH GD &RPSDQKLD 2V YDORUHV GH UHPXQHUDomR SDJRV DRV QRVVRV GLUHWRUHV QmRHVWDWXWiULRV VmR
UHDMXVWDGRVSRUDFRUGRVFROHWLYRVHFRQYHQo}HVFROHWLYDVGHWUDEDOKR


759

PÁGINA: 247 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

1,00

4,00

0,00

5,00

300.000,00

3.629.112,24

0,00

3.929.112,24

Benefícios direto e indireto

0,00

258.892,75

0,00

258.892,75

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

169.806,68

1.467.580,37

0,00

1.637.387,05

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

469.806,68

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

5.355.585,36

0,00

5.825.392,04

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

1,00

2,00

0,00

3,00

300.000,00

2.090.861,29

0,00

2.390.861,29

Benefícios direto e indireto

0,00

125.741,65

0,00

125.741,65

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

834.947,62

0,00

834.947,62

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

1.274.119,75

6.375.314,17

0,00

7.649.433,92

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

1.574.119,75

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

9.426.864,73

0,00

11.000.984,48

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

1,00

2,00

0,00

3,00

125.000,00

1.935.524,47

0,00

2.060.524,47

Benefícios direto e indireto

0,00

111.264,61

0,00

111.264,61

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

7.828.528,17

0,00

7.828.528,17

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

125.000,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

9.875.317,25

0,00

10.000.317,25

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.180.701,78

0,00

1.180.701,78

Benefícios direto e indireto

0,00

83.799,15

0,00

83.799,15

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

1.115.895,08

0,00

1.115.895,08

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

762

PÁGINA: 250 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°03/2019, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.
0,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
2.380.396,01
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Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
03/2019, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
0,00

2.380.396,01
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 – Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente – 31.12.2020
Valores Anuais
Diretoria

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal (1)

Total

Estatutária

(em R$ mil, exceto número de Administradores)
Número total de
membros

7

4

-

11

Número de membros
remunerados

-

4

-

4

Bônus
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente
reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

3.756.565,20

-

3.756.565,20

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

3.756.565,20

-

3.756.565,20

Valor efetivamente
reconhecido

-

-

-

-

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
(2) Com exceção de participação nos resultados e planos de opção de compra de ações, a Companhia não possui outras remunerações
variáveis para o exercício social corrente de 2020. As informações sobre planos de opção de compra de ações estão no item 13.4.

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31.12.2019
Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal (1)

Total

Estatutária

(em R$ mil, exceto número de Administradores)
Número total de
membros

7

2

-

9

Número de membros
remunerados

-

2

-

2

Bônus
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Conselho Fiscal
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente
reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

2.573.687,50

-

2.573.687,50

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

2.573.687,50

-

2.573.687,50

Valor efetivamente
reconhecido

-

834.947,62

-

834.947,62

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
(2) Com exceção de participação nos resultados e remuneração baseada em ações, a Companhia não possuía outras remunerações
variáveis no exercício social encerrado em 2019. As informações sobre planos de opção de compra de ações estão no item 13.4.

Remuneração variável - Exercício social encerrado em 31.12.2018
Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal(1)

Total

(em R$ mil, exceto número de Administradores)
Número total de
membros

7

2

-

9

Número de membros
remunerados

-

2

-

2

Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente
reconhecido

-

-

-

-

Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto
no plano de
remuneração

-

7.828.528,17

-

7.828.528,17

Bônus

Participação nos resultados
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Valor previsto no plano
de remuneração –
metas atingidas

-

7.828.528,17

-

7.828.528,17

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado

-

7.828.528,17

-

7.828.528,17

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
(2) Com exceção de participação nos resultados e remuneração baseada em ações, a Companhia não possuía outras remunerações
variáveis no exercício social encerrado em 2018. As informações sobre planos de opção de compra de ações estão no item 13.4.

Remuneração variável – Exercício social encerrado em 31.12.2017
Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal(1)

Total

(em R$ mil, exceto número de Administradores)
Número total de
membros

7

2

-

9

Número de membros
remunerados

-

2

-

2

Bônus
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente
reconhecido

-

-

-

-

Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

-

1.378.340,80

-

1.378.340,80

Valor previsto no
plano de remuneração
– metas atingidas

-

1.378.340,80

-

1.378.340,80

Valor efetivamente
reconhecido

-

1.115.895,08

-

1.115.895,08

Participação nos resultados

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
(2) Com exceção de participação nos resultados e remuneração baseada em ações, a Companhia não possuía outras remunerações
variáveis no exercício social encerrado em 2017. As informações sobre planos de opção de compra de ações estão no item 13.4.
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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

Adotamos como forma de complementação à remuneração de alguns de nossos empregados e administradores,
planos de opção de compra de ações da nossa Companhia, aprovados em sede de assembleia geral ("Planos").
Nesse sentido, o nosso Conselho de Administração é responsável pela condução dos Planos, estabelecendo,
periodicamente, programas de opção de compra de ações, os quais integrarão os Planos, definindo para cada
programa: (i) os beneficiários; (ii) o número total de ações de nossa Companhia objeto de outorga e,
eventualmente, a divisão em lotes; (iii) o preço de exercício; (iv) eventuais prazos de carência durante o qual a
opção não poderá ser exercida, os períodos para o exercícios das opções e as datas-limite para o exercício total
ou parcial da opção e em que os direitos decorrentes da opção expirarão; (v) eventuais critérios objetivos para
a eleição de beneficiários e a determinação do número de opções de compra de ações da Companhia
("Programas").
Quando do lançamento de cada Programa, o nosso Conselho de Administração fixará os termos e as condições
de cada opção em Contratos de outorga de opção de compra de ações ("Contrato"), a ser celebrado entre a nossa
Companhia e cada beneficiário. Os contratos definem: (i) o número de ações que o beneficiário terá direito de
adquirir ou subscrever com o exercício das opções, (ii) o preço por ação, de acordo com o Programa, e (iii)
quaisquer outros termos e condições adicionais, à condição de que não estejam em desacordo com as disposições
do respectivo Plano ou Programa.
O exercício da opção não está sujeito ao atingimento de quaisquer metas ou indicadores, sejam financeiros ou
de desempenho, individuais ou corporativos.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2011, os acionistas aprovaram o Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano 2011"). O nosso Conselho de Administração aprovou seis
Programas vinculados ao Plano 2011, sendo o 1º Programa aprovado em 30 de agosto de 2011, o 2º Programa
aprovado em 03 de junho de 2013, o 3º Programa aprovado em 11 de novembro de 2013, o 4º Programa
aprovado em 05 de dezembro de 2013, o 5º Programa aprovado em 31 de dezembro de 2014 e o 6º Programa
aprovado em 1 de dezembro de 2015. Todos os Programas vinculados ao Plano 2011 já tiveram seus prazos de
exercício encerrados, com exceção do 2º Programa.
Em assembleia geral extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2019, os acionistas aprovaram o Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano 2019"). O Conselho de Administração aprovou dois
Programas vinculados ao Plano 2019, sendo o 1º Programa aprovado em 04 de janeiro de 2019 e o 2º Programa
aprovado em 04 de março de 2019.

b.

principais objetivos do plano

O objetivo dos nossos Planos instituído nos termos do art. 168, §3º da LSA é obter um maior alinhamento dos
interesses dos administradores da nossa Companhia com os interesses dos nossos acionistas, concedendo, aos
administradores, as oportunidades para estes aumentem suas respectivas participações acionárias na
Companhia, ou tornem-se acionistas da Companhia.

c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

Os nossos Planos consistem na concessão de direitos de compra de ações da nossa Companhia, respeitadas
regras pré-estabelecidas de preço e prazos. O preço de exercício é baseado na cotação da ação na data de outorga,
e há um prazo de carência total de quatro anos para o exercício das opções. Caso o executivo se desligue da
nossa Companhia durante o prazo de carência, o mesmo perderá seus direitos ao Plano. Portanto, os ganhos dos
beneficiários com o Plano dependem diretamente da valorização da ação da Companhia após a outorga das
opções, e durante o prazo de carência da sua permanência. Em condições normais de mercado, a cotação da
ação em bolsa reflete estratégias e resultados financeiros consistentes e positivos a longo prazo.

d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
Os nossos Planos complementam a remuneração total dos beneficiários. Assim, é responsável pelo alinhamento
de longo prazo dos nossos executivos.

e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

A nossa estratégia de remuneração total tem como objetivo o alinhamento dos níveis de remuneração ao
mercado. Como os Planos têm peso relevante na remuneração total, os executivos têm ciência de que a
competitividade de sua remuneração está atrelada ao crescimento sustentável do valor da Companhia no curto,
médio e longo prazos, e que, por sua vez, também é a expectativa dos acionistas.
Como os nossos Planos possuem as outorgas a cada seis meses, a valores de mercado, há uma continuidade no
foco em valorização futura das ações e da Companhia.
A remuneração baseada em ações, no longo prazo, busca a retenção de profissionais qualificados alinhando seus
interesses com os interesses da Companhia e dos acionistas de modo que haja um compromisso constante com
melhorias e gestão para alcançar resultados para a Companhia.

f.

número máximo de ações abrangidas

As quantidades descritas abaixo estão ajustadas considerando o desdobramento de ações de 1:7 aprovado na
assembleia geral extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2020.
Com relação ao 2º Programa do Plano 2011, o número máximo de ações abrangidas é de até 695.849 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da nossa Companhia.
Com relação ao Plano 2019, o número máximo de ações abrangidas é de até 4.864.685 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da nossa Companhia, sendo que até a data deste Formulário de
Referência foram outorgadas 3.885.000 através do 1º Programa e 2º Programa.

g.

número máximo de opções a serem outorgadas

As quantidades descritas abaixo estão ajustadas considerando o desdobramento de ações de 1:7 aprovado na
assembleia geral extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2020.
Com relação ao 2º Programa do Plano 2011, o número máximo de ações outorgadas é de até 695.849 opções e
nenhuma opção foi exercida, perdida ou cancelada até o momento. Na data deste Formulário de Referência, o
2º Programa do Plano 2011 tinha um total de 695.849 opções em aberto, todas exercíveis.
Com relação ao Plano 2019, o número máximo de ações outorgadas é de até 4.864.685 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, sendo que para o 1º Programa do Plano 2019 foram
outorgadas 3.465.000 opções e para o 2º Programa do Plano 2019 foram outorgadas 420.000 opções. As demais
ações não foram incluídas nos programas mencionados acima.
Na data deste Formulário de Referência, não foram exercidas opções de nenhum dos dois programas do Plano
2019, sendo que 42.000 opções do 1º Programa 2019 expiraram e 2.245.950 opções do Primeiro e do Segundo
Lotes dos dois programas do Plano 2019 superaram o período de vesting previstos nos contratos de outorga e
eram exercíveis, sendo 2.071.650 opções no âmbito do 1º Programa e 174.300 opções no âmbito do 2º
Programa.
A Companhia constituiu provisão contábil nos termos do CPC 06 - Pagamento baseado em ações, assim, embora
não exercíveis na data deste Formulário de Referência por não terem superado os períodos de vesting definidos
dos contratos de outorga, foi constituída provisão para 1.064.086 das 1.597.050 opções dos demais Lotes.

h.

condições de aquisição de ações

Com relação ao 2º Programa 2011, poderá ser exercida total ou parcialmente em qualquer data, a partir de
03/06/2013 e até o final do prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias após a data em que o beneficiário deixar
de exercer o cargo de administrador da Companhia e/ou de sociedades controladas pela Companhia ou se
desligar por qualquer motivo, incluindo renúncia, destituição, desligamento voluntário ou aposentadoria.
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Na hipótese de oferta pública de ações ("IPO"), o beneficiário tem o direito de alienar as ações de emissão da
Companhia de sua titularidade em bolsa de valores na data do IPO.
Caso o IPO não ocorra até o 5º aniversário do contrato de outorga, o beneficiário que continue no cargo de
administrador da Companhia e/ou de sociedades controladas pela Companhia terá o direito de vender até 50%
das ações de emissão da Companhia de sua titularidade. Neste caso, a Companhia é obrigada a recomprar as
ações de titularidade do beneficiário que serão vendidas. O direito de venda, e a obrigação de recompra, são
extintos na data de ocorrência do IPO ou na data de desligamento do beneficiário da Companhia ou das
sociedades controladas pela Companhia.
Com relação ao Plano 2019, o Beneficiário tem o direito (e não a obrigação) de exercer, total ou parcialmente,
a opção relacionada aos Lotes adquiridos – mediante a aquisição das ações componentes de cada Lote de Ações
– até o prazo de 30 de setembro de 2022, conforme definido em cada programa.
No 1º Programa 2019, as opções são divididas em 4 (quatro) lotes ("Lotes"), sendo que o Primeiro Lote é
formado por 40% (quarenta por cento) e os demais Lotes são formados por 20% (vinte por cento), cada, das
Opções de Ações. O beneficiário tem o direito (e não a obrigação) de adquirir, total ou parcialmente, no prazo
estipulado em Contrato ("Prazo de Aquisição") a opção relacionada ao Primeiro Lote de 31 de março de 2019
a 30 de setembro de 2019, a opção relacionada ao Segundo Lote de 1º de outubro de 2019 a 31 de março de
2020, a opção relacionada ao Terceiro Lote de 1º de abril de 2020 a 30 de setembro de 2020 e a opção
relacionada ao Quarto Lote de 1º de outubro de 2020 a 31 de março de 2021. Após o decurso do Prazo de
Aquisição de cada Lote, o beneficiário perderá o direito à aquisição de cada Lote da Opção, o qual restará
caducado para todos os fins, sem qualquer direito a indenização, remuneração ou compensação de qualquer
natureza.
No 2º Programa 2019, as opções são divididas em 5 (cinco) Lotes, sendo que cada Lote é formado por 20%
(vinte por cento), cada, das ações a que o beneficiário tem direto a adquirir ao longo do tempo. O beneficiário
tem o direito (e não a obrigação) de adquirir, total ou parcialmente, no Prazo de Aquisição a opção relacionada
ao Primeiro Lote de 31 de março de 2019 a 30 de setembro de 2019, a opção relacionada ao Segundo Lote de
1º de outubro de 2019 a 31 de março de 2020, a opção relacionada ao Terceiro Lote de 1º de abril de 2020 a 30
de setembro de 2020, a opção relacionada ao Quarto Lote de 1º de outubro de 2020 a 31 de março de 2021, e
a opção relacionada ao Quinto Lote de 1º de abril de 2021 a 30 de setembro de 2021. Após o decurso do Prazo
de Aquisição de cada Lote, o Beneficiário perderá o direito à aquisição de cada Lote da Opção, o qual restará
caducado para todos os fins, sem qualquer direito a indenização, remuneração ou compensação de qualquer
natureza.
Na hipótese de IPO, tanto no 1º Programa 2019, quanto no 2º Programa 2019, o beneficiário tem o direito de
alienar as ações de emissão da Companhia de sua titularidade em bolsa de valores na data do IPO. Ocorrendo o
IPO, o beneficiário tem o direito de adquirir, total ou parcialmente, o montante correspondente a até 25% dos
Lotes de Ações cujos prazos de carência para exercício não tenham decorrido e poderá exercer, total ou
parcialmente, qualquer opção cujos prazos de carência já tenham sido superados. A Companhia deverá notificar
previamente o beneficiário sobre a ocorrência do IPO e o beneficiário deverá comunicar a Companhia se
exercerá o direito de antecipação do Prazo de Aquisição de ações através do exercício de opções. Não há
obrigação de recompra de ações pela Companhia.
As ações adquiridas através do exercício de opções estão sujeitas às restrições de transferência e alienação de
ações descritas abaixo.

i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Com relação ao Plano 2011, considerando o desdobramento das ações da Companhia na razão de 1:7, o preço
de emissão por ação, ou preço de compra, caso a Companhia opte por utilizar ações em tesouraria para fazer
face ao exercício das opções, será o valor equivalente a R$2,33 por ação, devidamente corrigido, desde
31 de dezembro de 2009 até a respectiva data de pagamento do exercício da opção pelo beneficiário, pelo IPCA.
Será deduzido o valor dos dividendos e juros sobre capital próprio por ação pagos pela Companhia a partir da
data de assinatura do Contrato, devidamente corrigido, desde a data de pagamento do respectivo dividendo até
a data de exercício da opção, pela variação do IPCA.
Com relação ao Plano 2019, considerando o desdobramento das ações da Companhia na razão de 1:7, o preço
de emissão por ação, ou preço de compra, caso a Companhia opte por utilizar ações em tesouraria para fazer
face ao exercício da opção, será de R$10,68 a R$11,56 por ação, determinado mediante precificação baseada
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no valor justo das ações válido para 04 de janeiro de 2019, mediante as regras estabelecidas no Pronunciamento
Técnico CPC 46 (IFRS 13), conforme laudo emitido pela sociedade de auditoria externa independente (Big
Four). O preço de exercício será devidamente corrigido, desde 04 de janeiro de 2019 até a respectiva data de
pagamento do exercício da opção pelo beneficiário, pelo IPCA, ou índice que vier a substituí-lo.

j.

critérios para fixação do prazo de exercício

As opções poderão ser exercidas de acordo com os prazos de exercício e os planos têm seus prazos de exercício
condizentes com a relevância do colaborador e o alinhamento com os objetivos de longo prazo do plano.
Com relação ao 2º Programa do Plano 2011, poderá ser exercida total ou parcialmente em qualquer data, a partir
de 03 de junho de 2013 e até o final do prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias após a data em que o
Beneficiário deixar de exercer o cargo de administrador da Companhia e/ou de sociedades controladas pela
Companhia.
Com relação ao Plano 2019, o Beneficiário tem o direito (e não a obrigação) de exercer, total ou parcialmente,
a Opção relacionada aos Lotes adquiridos – mediante a aquisição das Ações componentes de cada Lote de
Ações – até o prazo de 30 de setembro de 2022 ("Prazo de Exercício"). Após o decurso do Prazo de Exercício,
o Beneficiário perderá o direito ao exercício da Opção relacionada aos Lotes adquiridos mediante a aquisição
das Ações componentes de cada Lote de Ações, o qual restará caducado para todos os fins, sem qualquer direito
a restituição do valor pago para a aquisição de qualquer Lote da Opção, indenização, remuneração ou
compensação de qualquer natureza.

k. forma de liquidação
Com relação ao Plano 2011, será deduzido do preço de exercício o valor dos dividendos e juros sobre capital
próprio por ação pagos pela nossa Companhia a partir da data de assinatura do Contrato, devidamente corrigido,
desde a data de pagamento do respectivo dividendo até a data de exercício da Opção, pela variação do IPCA. O
preço de exercício será pago à vista e em moeda corrente no ato de subscrição das ações, ou mediante
compensação de créditos decorrentes do Contrato de Empréstimo. O beneficiário deverá destinar o equivalente
a 100% (cem por cento) de quaisquer valores recebidos pelo beneficiário a título de dividendos, juros sobre
capital próprio, redução de capital ou outras distribuições de lucros realizadas pela Companhia, para o exercício
das Opções.
Com relação ao Plano 2019, será deduzido do preço de exercício o valor dos dividendos e juros sobre capital
próprio por ação pagos pela nossa Companhia a partir da data de assinatura do respectivo Contrato, devidamente
corrigido, desde a data de pagamento do respectivo dividendo até a data de exercício da opção, pela variação
do IPCA, divulgado pelo IBGE, ou índice que vier a substituí-lo. Do preço de exercício será descontado o valor
pago pelo beneficiário a título do preço de aquisição, devidamente corrigido, desde o pagamento do preço de
aquisição até a respectiva data de pagamento do exercício da opção pelo beneficiário, pelo IPCA, divulgado
pelo IBGE, ou índice que vier a substituí-lo.
O preço de exercício, será pago à vista pelo beneficiário e em moeda corrente no ato de subscrição das ações,
ou, a critério do beneficiário, dividido em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pela variação
do IPCA, divulgado pelo IBGE, ou índice que vier a substituí-lo. No momento do pagamento do preço de
exercício pelo beneficiário, no caso de pagamento à vista, ou no momento do pagamento da primeira parcela,
no caso de pagamento parcelado, a Companhia deverá registrar a transferência das ações objeto do exercício da
opção, indicando, inclusive, a sujeição das referidas ações às restrições de transferência sobre estas.

l.

restrições à transferência das ações

Com relação ao 2º Programa do Plano 2011, ao 1º Programa e ao 2º Programa do Plano 2019, o beneficiário,
enquanto permanecer como administrador da Companhia e/ou de sociedades controladas pela nossa Companhia,
não poderá vender, ceder, transferir ou alienar as ações de emissão da Companhia das quais é ou venha a ser
titular (incluindo as ações), em qualquer capacidade e a qualquer título, seja mediante subscrição, compra,
exercício de opções de compra ou bônus de subscrição, bonificação, desdobramento, grupamento ou por
qualquer outra forma e quaisquer direitos de subscrição de ações ou direitos conversíveis em ações de emissão
da Companhia, que venham a ser outorgados a qualquer tempo ao beneficiário.
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Na hipótese de ocorrência de abertura de capital, o beneficiário não poderá alienar suas ações nos seis meses
subsequentes à data da abertura de capital. Contudo, de acordo com os programas, os beneficiários poderão
alienar as ações adquiridas através de opções exercidas até a data da abertura de capital após o início do sétimo
mês contado a partir da data da abertura de capital, sendo limitado a 17% das ações de sua titularidade. Após o
início do oitavo mês contado a partir da data da abertura de capital, o beneficiário poderá alienar até 33% das
ações de sua titularidade. Após o início do nono mês contado a partir da data da abertura de capital, o
beneficiário poderá alienar até 50% das ações de sua titularidade. Após o início do décimo mês contado a partir
da data do IPO, o beneficiário poderá vender até 66% das ações de sua titularidade. Após o início do décimo
primeiro mês contado a partir da data da abertura de capital, o beneficiário poderá alienar até 83% das ações de
sua titularidade. Após o início do décimo segundo mês contado a partir da data da abertura de capital, o
beneficiário poderá alienar integralmente das ações de sua titularidade.

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
Os Planos poderão ser extintos, a qualquer tempo, por decisão do nosso Conselho de Administração, sem
prejuízo da prevalência das restrições à negociabilidade das Ações e/ou ao direito de preferência eventualmente
instituído pelos Programas.

n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações

Com relação ao Plano 2011, antes do término do prazo de exercício, as opções que não tenham sido exercidas
pelo beneficiário caducarão, sem que o beneficiário tenha direito à indenização, (i) no caso de destituição com
justa causa, imediatamente mediante a referida destituição; e (ii) nos casos de morte ou invalidez permanente,
60 (sessenta) dias contados da data do evento, sendo certo que durante tal prazo o beneficiário ou seus herdeiros
poderão exercer referidas opções.
Com relação ao Plano 2019, todas as opções cujos respectivos prazos de carência não tenham decorrido (e,
portanto, não estejam aptas a serem adquiridas conforme os prazos previstos no Contrato) caducarão
imediatamente, sem que o beneficiário tenha direito a indenização ou qualquer outra remuneração ou
compensação de qualquer natureza, na data em que o beneficiário deixar de exercer cargo na Companhia e/ou
sociedades controladas pela Companhia, conforme aplicável, por qualquer motivo ou razão, incluindo
destituição com ou sem justa causa, renúncia, rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo, desligamento
voluntário, aposentadoria, morte, ou invalidez permanente. As opções que estejam aptas a serem adquiridas,
conforme os prazos previstos no Contrato, e que ainda não tenham sido adquiridas pelo beneficiário na data em
que o beneficiário deixar de exercer cargo na Companhia e/ou sociedades controladas pela Companhia,
conforme aplicável, poderão ser adquiridas pelo beneficiário dentro do prazo de aquisição do respectivo Lote.
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13.5 – Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Exercício social corrente (2020)
Plano 2019

Remuneração baseada em ações - Exercício social corrente (2020)
Plano 2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

4

N° de membros remunerados

1

4

Preço médio ponderado de exercício:
a.

Das opções em aberto no início do exercício social

11,12

11,01

b.

Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

c.

Das opções exercidas durante o exercício social

-

-

d.

Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções
outorgadas

Outorga reconhecida - Exercício social corrente (2020)
Plano 2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

4

N° de membros remunerados

1

4

Segundo Programa:
04/03/2019

Primeiro Programa: 04/01/2019

Segundo programa: 420.000

Primeiro Programa: 2.905.000

Segundo Programa:

Primeiro Programa:

1º lote 31/03/2019

1º lote 31/03/2019

2º lote 01/10/2019

2º lote 01/10/2019

3º lote 01/04/2020

3º lote 01/04/2020

4º lote 01/10/2020

4º lote 01/10/2020

Outorga de opções de compras de ações:
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas¹

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

5º lote 01/04/2021
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Valor justo das opções na data de cada outorga

30.09.2022

30.09.2022

N/A

N/A

1.894.200

12.498.762,50

1 – A quantidade de opções a serem outorgadas já considera o desdobramento de ações de 1:7.
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Plano 2011

Remuneração baseada em ações – Exercício social corrente (2020)
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

4

N° de membros remunerados

1

-

2,33

-

Preço médio ponderado de exercício:
a.

Das opções em aberto no início do exercício social

b.

Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

c.

Das opções exercidas durante o exercício social

-

-

d.

Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções
outorgadas

Outorga reconhecida – Exercício social corrente (2020)
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

4

N° de membros remunerados

1

-

06/03/2013

-

695.849

-

06/03/2013

-

540 dias após a data que o
beneficiário deixar de exercer
o cargo de administrador da
Companhia e/ou sociedades
controladas pela Companhia

-

N/A

-

1.850.958,34

-

Outorga de opções de compras de ações:
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas¹
Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Prazo máximo para exercício das opções

Prazo de restrição à transferência das ações
Valor justo das opções na data de cada outorga

1 – A quantidade de opções a serem outorgadas já considera o desdobramento de ações de 1:7.
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Plano 2019
Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31.12.2019
Plano 2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

2

11,12

11,01

Preço médio ponderado de exercício:
a.

Das opções em aberto no início do exercício
social

b.

Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

c.

Das opções exercidas durante o exercício social

-

-

d.

Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções
outorgadas

-

-

Outorga reconhecida – Exercício social encerrado em 31.12.2019
Plano 2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

2

Segundo Programa:
04/03/2019

-

Segundo programa: 420.000

-

Segundo Programa:

-

Outorga de opções de compras de ações:
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas¹

1º lote 31/03/2019
2º lote 01/10/2019
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
3º lote 01/04/2020
4º lote 01/10/2020
5º lote 01/04/2021
Prazo máximo para exercício das opções

30.09.2022

-

N/A

-

1.894.200,00

-

Prazo de restrição à transferência das ações
Valor justo das opções na data de cada outorga

1 – A quantidade de opções a serem outorgadas já considera o desdobramento de ações de 1:7.
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Plano 2011

Remuneração baseada em ações – Exercício social encerrado em 31.12.2019
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

-

2,33

-

Preço médio ponderado de exercício:
a.

Das opções em aberto no início do exercício social

b.

Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

c.

Das opções exercidas durante o exercício social

-

-

d.

Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções
outorgadas

Outorga reconhecida – Exercício social encerrado em 31.12.2018
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

-

06/03/2013

-

695.849

-

06/03/2013

-

540 dias após a data que o
beneficiário deixar de exercer
o cargo de administrador da
Companhia e/ou sociedades
controladas pela Companhia

-

-

-

1.850.958,34

-

Outorga de opções de compras de ações:
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas¹
Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Prazo máximo para exercício das opções

Prazo de restrição à transferência das ações
Valor justo das opções na data de cada outorga

1 – A quantidade de opções a serem outorgadas já considera o desdobramento de ações de 1:7.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

Plano 2019
Item não aplicável para o Plano 2019.
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Plano 2011

Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31.12.2018
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

-

2,33

-

Preço médio ponderado de exercício:
a.

Das opções em aberto no início do exercício social

b.

Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

c.

Das opções exercidas durante o exercício social

-

-

d.

Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções
outorgadas

Outorga reconhecida - Exercício social encerrado em 31.12.2018
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

-

06/03/2013

-

695.849

-

06/03/2013

-

540 dias após a data que o
beneficiário deixar de exercer
o cargo de administrador da
Companhia e/ou sociedades
controladas pela Companhia

-

-

-

1.850.958,34

-

Outorga de opções de compras de ações:
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas¹
Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Prazo máximo para exercício das opções

Prazo de restrição à transferência das ações
Valor justo das opções na data de cada outorga

1 – A quantidade de opções a serem outorgadas já considera o desdobramento de ações de 1:7.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Plano 2019
Item não aplicável para o Plano 2019, com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
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Plano 2011

Remuneração baseada em ações – Exercício social encerrado em 31.12.2017
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

-

2,33

-

Preço médio ponderado de exercício:
a.

Das opções em aberto no início do exercício social

b.

Das opções perdidas durante o exercício social

-

-

c.

Das opções exercidas durante o exercício social

-

-

d.

Das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

-

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções
outorgadas

Outorga reconhecida – Exercício social encerrado em 31.12.2017
Plano 2011
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2

N° de membros remunerados

1

-

06.03.2013

-

695.849

-

06/03/2013

-

540 dias após a data que o
mesmo deixar de exercer o
cargo de administrador da
Companhia e/ou sociedades
controladas pela Companhia.

-

-

-

1.850.958,34

-

Outorga de opções de compras de ações:
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas¹
Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Prazo máximo para exercício das opções

Prazo de restrição à transferência das ações
Valor justo das opções na data de cada outorga

1 – A quantidade de opções a serem outorgadas já considera o desdobramento de ações de 1:7.
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13.6 – Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria
estatutária
Opções em aberto - Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Número de membros

7

2

Número de membros remunerados

2

2

803.138
Primeiro Programa – 695.849
Segundo Programa 2º plano –
107.289
(3º lote – 18.837 / 4º lote – 39.312 /
5º lote – 49.140)

221.195
Segundo Programa 1º plano
(3º lote – 70.691 / 4º lote – 150.504)

Opções ainda não exercíveis

Quantidade ¹

Data em que se tomarão exercíveis

Primeiro Programa – 540 dias após
a data que o mesmo deixar de
exercer o cargo de administrador da
Companhia e/ou sociedades
controladas pela Companhia.

3º lote 30/09/2020
4º lote 31/03/2021

Segundo Programa 2º plano
3º lote 01/04/2020
4º lote 01/10/2020
5º lote 01/04/2021

Prazo máximo para exercício das opções

Primeiro Programa – 540 dias após
a data que o mesmo deixar de
exercer o cargo de administrador da
Companhia e/ou sociedades
controladas pela Companhia.

Segundo Programa 1º plano –
31/03/2021

Segundo Programa 2º plano –
01/04/2021
N/A

-

Primeiro Programa – 2,33
Segundo Programa 2º plano –
11,12

Segundo Programa 1º plano – 11,01

Primeiro Programa – 2,66
Segundo Programa 2º plano – 4,51

Segundo Programa 1º plano – 4,30

312.711
Segundo Programa 2º plano:
1º lote – 92.400
2º lote – 81.900
3º lote – 63.063
4º lote – 42.588
5º lote – 32.760

1.563.805
Segundo Programa 1º plano:
1º lote 740.775
2º lote 348.075
3º lote 277.384
4º lote 197.571

30.09.2022

30.09.2022

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício
social
Opções exercíveis

Quantidade

Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício

11,12

11,01

Valor justo das opções no último dia do exercício
social

4,51

4,30

Valor justo do total das opções no último dia do
exercício

1.894.200,00

7.679.962,50

1 – A quantidade de opções já considera o desdobramento de ações de 1:7.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 – Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária
A Companhia não possui opções exercidas e ações entregues nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 – Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método
de precificação do valor das ações e das opções

a.

modelo de precificação

O modelo utilizado por nossa Companhia para precificação das opções outorgadas aos beneficiários é o modelo
Black-Scholes. O modelo de Black-Scholes é uma equação diferencial parcial parabólica que relaciona o preço
de derivativos ao preço atual das ações subjacentes em termos de parâmetros de mercado.

b.

dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a
taxa de juros livre de risco

O preço da ação foi definido em R$12,92 por ação com base em estudo de valor preparado por terceiros na data
de 31 de dezembro de 2019.
O preço de exercício das opções, após o desdobramento das ações mencionadas no item 3.3 desse Formulário
de Referência, foi definido entre um intervalo de R$10,68 a R$11,34, corrigido pelo IPCA até a data da
aquisição da opção (difere do exercício da opção). O preço de aquisição da opção equivale a 5% do preço de
exercício.
Com relação à volatilidade esperada do preço da ação foi considerada uma volatilidade média para cada data de
outorga com base na média das volatilidades dos papéis de empresas comparáveis listadas em bolsa: Paraca Inc.
Ticker "4809"; SP Plus Corporation Ticker "SP"; PARK24 Co., Ltd. Ticker "4666" resultando em 27,5% a
31,0% a.a., conforme volatilidade média de 9 a 36 meses.
Sobre a vida da opção, de acordo com o modelo do contrato de outorga de opções fornecido pela administração
da Companhia, o prazo máximo de exercício para as opções de compra de ações é até 30 de setembro de 2022.
Não foram considerados pagamentos de dividendos durante a vida das opções de compra de ações.
A taxa de juros livre de risco utilizada foi de 7,4% a 8,3% a.a. refere-se às projeções da taxa Selic com base no
relatório Focus disponibilizado pelo Banco Central do Brasil.

c.

método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado

Não foram considerados para efeito de precificação das opções os exercícios antecipados previstos e caso de
falecimento ou invalidez do Beneficiário, ou eventos societários previstos no item “m” acima.

d.

forma de determinação da volatilidade esperada

Para o cálculo da volatilidade esperada foi utilizada a média de 9 a 36 meses apurada para as ações de empresas
comparáveis.

e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não foram incorporadas outras características da mensuração do valor justo da opção além das mencionadas no
item b.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 – Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

As participações em ações, quotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas pelos administradores e
conselheiros fiscais, direta ou indiretamente, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício
social estão indicadas abaixo:

31.12.2019

Sociedade Emissora do Valor
Mobiliário

Valor Mobiliário

Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

Quantidade

% do capital social

2.087.554

1,34%

70.889

0,05%

Conselho Fiscal

-

-

Total

-

-

Companhia

Ações Ordinárias

1 – A quantidade indicada já considera o desdobramento de ações de 1:7.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 – Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração
e aos diretores estatutários
Não aplicável. A Companhia não concede ao Conselho de Administração, Comitês, Diretoria e Conselho Fiscal
plano de previdência ou de aposentadoria para assegurar benefício complementar aos da previdência social
oficial.
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783

2,00
7.764.267,49
2.111.049,77
4.937.658,63

2,00

6.258.406,47

3.168.458,27

4.713.432,37

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,00

2,00
1,00

7,00
1,00

7,00

A Companhia não instalou conselho fiscal nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

A Companhia não instalou conselho fiscal nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

A Companhia não instalou conselho fiscal nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

A Companhia não instalou conselho fiscal nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Conselho de Administração

A Companhia não instalou conselho fiscal nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2018

125.000,00

125.000,00

125.000,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

1.574.119,75

1.574.119,75

1.574.119,75

31/12/2019

31/12/2019

1.190.198,00

1.060.155,74

1.320.240,27

31/12/2017

Conselho de Administração

A Companhia não instalou conselho fiscal nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

Observação

2,00

31/12/2018

2,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 – Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria.
Não há qualquer previsão em contrato, apólice de seguro ou outros mecanismos de remuneração ou indenização
para o caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 – Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos
controladores
Não aplicável.
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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
13.14 – Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida
por qualquer razão que não a função que ocupam
Os membros dos nossos órgãos (Conselho de Administração, Comitês, Diretoria e Conselho Fiscal não
receberam remuneração além da remuneração referente às funções que ocupam na Companhia.
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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

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 da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que os nossos administradores não recebem remuneração de seus controladores,
diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de suas controladas.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 – Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

788

PÁGINA: 276 de 346

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 – Descrição dos recursos humanos
a.

Número de empregados

A tabela abaixo evidencia a composição detalhada de nosso quadro de colaboradores nas datas indicadas:

Exercício social
encerrado em 31 de dezembro
de 2019

encerrado em 31 de dezembro
de 2018

encerrado em 31 de
dezembro de 2017

6.978

6.748

6.558

6.246

6.125

5.955

Administrativo

586

471

458

Coordenadores e Especialistas

53

59

53

Gerentes

75

76

77

Diretores

18

17

15

Número Total de Empregados

Por grupos
Operacionais

Por localização geográfica
AL

54

53

35

BA

285

313

376

CE

4

-

-

DF

149

139

113

ES

132

143

153

MG

400

399

398

PB

24

28

14

PE

91

112

88

PR

319

340

346

RJ

1.263

1.181

1.132

RN

63

71

74

RS

232

227

238

SC

163

189

181

SE

16

2

2

SP

3.783

3.551

3.408
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b.

Número de terceirizados

A tabela a seguir evidencia a composição dos nossos trabalhadores terceirizados contratados por nós, incluindo
nossas controladas nas datas indicadas:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019
Número
Total
Terceirizados

de

98

2018

2017

91

77

Por grupos
Operacionais

98

89

77

Administrativo

-

1

-

Coordenadores e Especialistas

-

1

-

Gerentes

-

-

-

Diretores

-

-

-

Por localização geográfica

c.

PR

3

-

-

RJ

47

42

30

SP

48

49

47

Índice de rotatividade

Os índices de rotatividade da Companhia foram de 38,75%, 35,30% e 46,22%, nos três últimos exercícios
sociais (2019, 2018 e 2017). O índice de rotatividade é calculado levando em consideração o número total de
funcionários demitidos ou que pediram demissão durante o período, dividido pelo número de empregados no
último dia do exercício social anterior.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2 – Alterações relevantes - Recursos humanos
A nossa Companhia entende que o índice de rotatividade está de acordo com a expectativa do negócio em linha
com a busca da melhoria dos resultados.
Não há outras alterações relevantes que não estejam mencionadas no item 14.1 deste Formulário de Referência,
além da mencionada acima.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3 – Descrição da política de remuneração dos empregados

a.

Política de salários e remuneração variável

A nossa Política de Remuneração define diretrizes para orientações aos colaboradores através da estrutura de
cargos e salários da organização, garantindo o equilíbrio nos processos internos e visando atender a
competitividade de mercado.
As responsabilidades para o desenvolvimento do processo são definidas entre os gestores das áreas e o
departamento de recursos humanos.
Os critérios de elegibilidade para alterações salariais são descritos atendendo aos pontos de limitação de
aumento, formação escolar para qualificação ao cargo, avaliação de desempenho e definição de grupo de cargos.
Os grupos de cargos são definidos por uma estrutura da tabela salarial, divididos em públicos operacionais e
administrativos, contendo as faixas por steps descritas por visão orçamentaria e análise de mercado.
As alterações salariais acompanham o cronograma de folha de pagamento com os prazos estipulados
previamente aos responsáveis pelo desenvolvimento do processo e os critérios para aumentos são fixados por
motivos de acordo coletivo, méritos, promoções, enquadramentos, recrutamentos internos e cargos de liderança.
A Companhia possui o Momento Remuneração, que acontece duas vezes ao ano nos meses de abril e outubro,
onde são tratadas as avaliações das propostas para os levantamentos de promoções e méritos, verificando a faixa
orçamentária e os critérios citados anteriormente.
A retenção do colaborador é considerada para o plano de sucessão, visando o estudo pelo departamento de
Recursos Humanos para o impacto financeiro e disponibilidade do budget, para o equilíbrio financeiro e ao
mesmo tempo o atendimento da competitividade de salário no mercado.
A Companhia dispõe de remuneração variável a título o programa de Participação de Lucros de Resultados
("PLR") que está atrelado ao atingimento de metas financeiras e individuais, sendo as metas individuais
estipuladas pelos critérios de avaliação do desempenho do colaborador e calculadas através da base de cálculo
corporativa.
Para que ocorra o pagamento da PLR é necessário o atingimento mínimo da meta EBITDA, caso a Companhia
não alcance essa meta, os colaboradores não serão elegíveis ao recebimento.
São elegíveis a participação dos lucros os colaboradores CLT, mantendo a proporcionalidade de atingimento
em relação aos colaboradores admitidos no ano da concessão da PLR.
A concessão de bônus, prêmios e gratificações são estipuladas através das metas individuais e coletivas de cada
colaborador.

b.

Política de benefícios

Oferecemos aos nossos empregados os seguintes benefícios:
Assistência Médica / Odontológica: Assistência médica e odontológica administrada por uma rede de serviços
de saúde devidamente qualificada e credenciada pela Companhia.
Vale Refeição: O vale refeição é oferecido através de cartão benefício para todo o pessoal administrativo e
gestores operacionais, conforme elegibilidade em cada região e previsão em acordo coletivo.
Vale Alimentação: O vale alimentação é oferecido através de cartão benefício, para administrativo e
operacional, conforme elegibilidade através de política e/ou previsão em acordo coletivo.
Vale Transporte: O vale transporte tem como objetivo custear as despesas com transporte no percurso diário
entre residência ao trabalho e vice-versa. Conforme previsto em legislação trabalhista, o colaborador tem
desconto em folha de 6% do salário com o teto máximo do valor do benefício
Seguro de Vida: Seguro de vida em grupo 100% subsidiado por nossa Companhia para cobertura de invalidez
e/ou morte.
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Auxílio Creche: O benefício será concedido mediante elegibilidade estabelecida em Convenções Coletivas de
Trabalho (CCT). Todas as variáveis de recebimento, dependem exclusivamente das condições estabelecidas nas
CCTs.

c.

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores,
identificando (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preços de exercício; (iv)
prazos de exercício; (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano

Plano 2011
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de agosto de 2011, os acionistas aprovaram o Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano 2011"). Todos os Programas de Opção de Compra de Ações
vinculados ao Plano 2011 já tiveram seus prazos de exercício encerrados com exceção do 2º Programa de Opção
aprovado pelo Conselho de Administração em 03 de junho de 2013 ("2º Programa 2011").
São elegíveis para participar do Plano, os administradores da Companhia e de sociedades controladas pela
Companhia, compreendendo os membros da Administração ou Gerência indicados pelo Diretor Presidente e
aprovados pelo Conselho de Administração.
Com relação ao 2º Programa 2011, as opções poderão ser exercidas total ou parcialmente em qualquer data, a
partir de 03/06/2013 e até o final do prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias após a data em que o Beneficiário
deixar de exercer o cargo de administrador da Companhia e/ou de sociedades controladas pela Companhia
No âmbito do 2º Programa 2011, o preço de emissão por ação das Ações, ou preço de compra, caso a Companhia
opte por utilizar ações em tesouraria para fazer face ao exercício da Opção, será R$ 13,47 (treze reais e quarenta
e sete centavos) por ação, devidamente corrigido, desde 31/12/2009 até a respectiva data de pagamento do
exercício da Opção, pelo IPCA.
A quantidade de ações comprometidas pelo 2º Programa 2011 é de 695.849 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal de emissão da Companhia. Na data deste Formulário de Referência, não foram exercidas opções
e todas as opções estão abertas para exercício.
Plano 2019
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2019, nossos acionistas aprovaram o Plano
de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano 2019"). Na mesma data, nosso Conselho de
Administração aprovou o 1º Programa de Opção de Compra de Ações, vinculado ao Plano 2019 ("1º Programa
2019") e em 04/03/2019 o Conselho de Administração aprovou o 2º Programa de Opção de Compra de Ações
vinculado ao Plano 2019 ("2º Programa 2019").
São elegíveis para participar do Plano 2019, seja na Companhia ou nas sociedades controladas pela Companhia,
os membros do Conselho de Administração, os diretores estatutários e não estatutários e aqueles que ocupam
cargos de gerência, os quais serão indicados pelo Diretor Presidente e aprovados pelo Conselho de
Administração.
(Com relação ao 1º Programa 2019, as Opções são divididas em 4 (quatro) lotes ("Lotes"), sendo que o Primeiro
Lote é formado por 40% (quarenta por cento) e os demais Lotes são formados por 20% (vinte por cento), cada,
das Opções Adquiridas ao longo do tempo. O Beneficiário tem o direito (e não a obrigação) de adquirir, total
ou parcialmente, a Opção relacionada ao Primeiro Lote de 31 de março de 2019 a 30 de setembro de 2019, a
Opção relacionada ao Segundo Lote de 1º de outubro de 2019 a 31 de março de 2020, a Opção relacionada ao
Terceiro Lote de 1º de abril de 2020 a 30 de setembro de 2020 e a Opção relacionada ao Quarto Lote de 1º de
outubro de 2020 a 31 de março de 2021 ("Prazo de Aquisição"). Após o decurso do Prazo de Aquisição de cada
Lote, o Optante perderá o direito à aquisição de cada Lote da Opção, o qual restará caducado para todos os fins,
sem qualquer direito a indenização, remuneração ou compensação de qualquer natureza.
Com relação ao 2º Programa 2019, as Opções são divididas em 5 (cinco) Lotes, sendo que cada Lote é formado
por 20% (vinte por cento), cada, das Ações a que o Beneficiário tem direto a adquirir ao longo do tempo. O
Beneficiário tem o direito (e não a obrigação) de adquirir, total ou parcialmente, sendo o Prazo de Aquisição
das Opções relacionadas ao Primeiro Lote de 31 de março de 2019 a 30 de setembro de 2019, das Opções
relacionadas ao Segundo Lote de 1º de outubro de 2019 a 31 de março de 2020, das Opções relacionadas ao
Terceiro Lote de 1º de abril de 2020 a 30 de setembro de 2020, das Opções relacionadas ao Quarto Lote de 1º
de outubro de 2020 a 31 de março de 2021, e das Opções relacionadas ao Quinto Lote de 1º de abril de 2021 a
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30 de setembro de 2021 ("Prazo de Aquisição"). Após o decurso do Prazo de Aquisição de cada Lote, o
Beneficiário perderá o direito à aquisição de cada Lote da Opção, o qual restará caducado para todos os fins,
sem qualquer direito a indenização, remuneração ou compensação de qualquer natureza
Para o 1º e o 2º Programa 2019, o preço de emissão por ação das Ações, ou preço de compra, caso a Companhia
opte por utilizar ações em tesouraria para fazer face ao exercício da Opção, será entre um intervalo de R$10,68
a R$11,34 por ação, determinado mediante precificação baseada no valor justo (Fair Market Value) das Ações
válido para a presente data, mediante as regras estabelecidas no Pronunciamento Técnico CPC 46 (IFRS 13)
("Valor Justo das Ações"), conforme laudo emitido pela sociedade de auditoria externa independente (Big Four)
("Preço de Exercício"). O Preço de Exercício será devidamente corrigido, desde 04/01/2019 até a respectiva
data de pagamento do exercício da Opção pelo Beneficiário, pelo IPCA, ou índice que vier a substituí-lo.
O Beneficiário tem o direito (e não a obrigação) de exercer, total ou parcialmente, a Opção relacionada aos
Lotes adquiridos – mediante a aquisição das Ações componentes de cada Lote de Ações – até o prazo de 30 de
setembro de 2022.
A quantidade de ações comprometidas pelo Plano 2019 é de até 4.864.685 novas ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia. Sendo que para o 1º Programa 2019 foram outorgadas 3.465.000
opções e para o 2º Programa 2019 foram outorgadas 420.000 opções. Na data deste Formulário de Referência,
não foram exercidas opções de nenhum dos dois programas do Plano 2019, sendo que 42.000 opções do 1º
Programa 2019 expiraram o prazo de exercício e ainda estão abertas para exercício 3.423.000 opções do 1º
Programa 2019 e 420.000 opções do 2º Programa 2019.
No 2º Programa do Plano 2011, foram outorgadas 695.849 opções ao acionista e membro do conselho de
administração, o Sr. Hélio Francisco Alves Cerqueira.
No 1º Programa do Plano 2019, foram outorgadas 1.225.000 opções ao diretor estatutário, o Sr. André Iasi;
70.000 opções ao empregado, o Sr. Daniel Henrique Nogueira Soraggi e Castro; 560.000 opções ao diretor
estatutário, o Sr. Emílio Sanches Salgado Júnior; 105.000 opções ao empregado, o Sr. Leandro Pinheiro
Domingues; 105.000 opções à empregada, à Sra. Luciana Albuquerque de Almeida; 70.000 opções ao
empregado, o Sr. Luiz Henrique Nougués Wargaftig; 210.000 opções ao empregado, o Sr. Marco Antônio de
Oliveira Jorge; 560.000 opções ao empregado, o Sr. Paulo Fernando Zillo; e 560.000 opções ao empregado, o
Sr. Murillo Cozza Alves Cerqueira.
No 2º Programa do Plano 2019, foram outorgadas 420.000 opções ao membro do conselho de administração, o
Sr. Paulo Antunes Veras.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 – Descrição das relações entre a Companhia e sindicatos
Os nossos empregados são representados por sindicatos específicos de acordo com cada região.
Participamos de negociações de novas convenções coletivas e acordos coletivos, tendo abertura para
negociações diretas com os sindicatos.
Obedecemos a todas as fiscalizações e conciliações trabalhistas, atendendo de prontidão reclamação de
funcionários nos sindicatos profissionais, minimizando conflito entre as partes. Não temos registro de greves e
paralisações no exercício social corrente e nos últimos três exercícios sociais.
Nossos colaboradores são representados pelos seguintes sindicatos: Sindicato dos Empregados em
Estacionamentos e Garagens do Estado de São Paulo (SEEG-SP), Sindicato dos Empregados em Empresas de
Estacionamento e Garagens de Guarulhos e Região (SINDEG Guarulhos-SP), Sindicato dos Empregados dos
Estacionamentos e Garagens do ABC (SEEG-ABC), Sindicato dos Trabalhadores, Lavadores, Guardadores,
Manobristas, e Operadores de Automóveis Autônomos em Estacionamentos Particulares e Lava-jatos do Estado
de Minas Gerais (SINTRALAMAC-MG), Sindicato dos Empregados nas Empresas de Estacionamentos e
Garagens de Campinas e Cidades Afins do Estado de São Paulo (SINEECAMP), Sindicato dos Empregados de
Agentes Autônomos de Comércio no Estado de Goiás (SEACOM-GO), Sindicato dos Trabalhadores em Postos
de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Lavação, Lubrificação, Borracharia, Estacionamento, Similares e
Afins do Vale do Itajaí (SITRAVI Itajaí e Blumenau), Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e
Derivados de Petróleo no Estado do Rio Grande do Sul (SITRAMICO-RS), Federação dos Empregados no
Comércio de Bens e de Serviços do Norte e Nordeste (FECONESTE-PE), Sindicato dos Empregados no
Comércio de São Luís (Sindcomerciários-MA), Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do
Estado do Rio de Janeiro (SIDMAN-RJ), Sindicato dos Trabalhadores em Estacionamentos, Lava-Cars, LavaJatos e na Lavagem de Veículos em Revenda de Combustíveis no Estado do Paraná (SINTRAMOC), Federação
dos Trabalhadores em Empresas Enquadradas no Terceiro Grupo do Comércio e Empregados em Empresas
Prestadoras de Serviços no Estado do Paraná (FETRAVISPP Maringá e Londrina), Sindicato dos Empregados
no Comércio de Florianópolis do Estado de Santa Catarina (SEC Floripa), Sindicato das Trabalhadoras e
Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços de Asseio, Conservação, Limpeza Pública Urbana e
Privada, Conservação de Áreas Verdes, Aterros Sanitários e Transbordo e de Prestação de Serviços em Portarias
e Recepções no Estado do Espírito Santo (SINDILIMPE-ES), Sindicato dos Empregados em Estacionamentos
e Garagens Públicas e Privadas do Distrito Federal (SEEG-DF), Sindicato dos Empregados do Comércio do
Estado do Rio Grande do Norte (Sindcomerciários-RN), Sindicato dos Empregados em Empresas
Administradoras e Gestoras de Zonas Azuis e Similares no Estado de São Paulo (SEGEZA-SP), Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação Ambiental e Pública do Estado do Tocantins (SINTECAPTO) e Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Prestadoras de Serviços Gerais, Condomínios, Comerciais,
Residenciais, Administradoras de Condomínios, Shopping, Lavanderia de Roupas, Dedetizadoras e Limpeza
Urbana do Estado da Paraíba (SINTEG-PB), Sindicato dos Trabalhadores Empregados Asseio e Conservação
e Limpeza do Espírito Santo (SIMIL–ES), Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Intermunicipais,
Interestaduais, Turismo e Fretamento do Rio Grande do Sul (SINDIRODOSUL), Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo (SINTESP), Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado do Rio Grande do Norte (SindPostosServiços–RN),
Sindicato dos Empregados de Estacionamentos e Garagens da Cidade De Salvador e Lauro de Freitas – Bahia
(SEEG-BA) e Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no
Estado do Ceará (SINPOSPETRO-CE).
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 – Outras informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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Marcos Grieco Mundim

Marcos Grieco Mundim

Não

21.570.466/0001-00

76.890.226

Brasileira

Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia

Luxemburgo

Sim

3.488.954

52.862.418

Brasileira

20.697.938/0001-10

TSEMF IV Brazil S.a.r.l

Não

25.961.287/0001-47

Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Luxemburgo

Sim

6.044.430

17.869.796

Brasileira

Qtde. de ações (Unidades)

47,659%

2,163%

32,766%

3,747%

11,076%

Ações ordinárias %

14.388.518/0001-59

TSEMF III Brazil S.a.r.l.

Não

08.909.578/0001-77

FIP Brasil de Governança Corporativa

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Sim

Fisica

Não

Não

Fisica

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

11/02/2020

075.249.827-47

11/02/2020

11/02/2020

075.249.827-47

11/02/2020

11/02/2020

76.890.226

3.488.954

52.862.418

6.044.430

17.869.796

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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47,659%

2,163%

32,766%

3,747%

11,076%

Total ações %
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798

4.179.329

TOTAL

161.335.153

0

100,000%

0,000%

2,589%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador
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161.335.153

0

4.179.329

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

2,589%

Total ações %
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Nacionalidade-UF

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

TOTAL

5.163

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileira

Classe ação

5.163

Não

08.627.079/0001-97

Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Valbuena

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Fundo de Investimento em Participações Maranello - Multiestratégia

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa
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Última alteração

5.163

0

5.163

23/12/2014

0

21.570.466/0001-00

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social
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800

Nacionalidade-UF

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

209.772.788

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileira

0,000

Classe ação

209.772.788

Não

857.454.487-68

André Santos Esteves

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Valbuena

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa
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Última alteração

209.772.788

0

209.772.788

26/07/2011

0

08.627.079/0001-97

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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0,000

100,000

0,000

Composição capital social
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

11/02/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

17

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

5

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)

1.132.950

0,940%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

1.132.950

0,940%
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802

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

100%

(Cons órci o)

Hospital Marcelino Champagnat (1)
(Soci eda de em Conta de
Pa rti ci pa çã o)

(Soci eda de Li mi ta da )

Wellpark - Estac. e Serviços Ltda. (1)

99.99%

(Soci eda de em Conta de
Pa rti ci pa çã o)

51.00%
SCP Estacionamento Parque
Shopping Bahia (1)

(Soci eda de em Conta de
Pa rti ci pa çã o)

51.00%
SCP Estacionamento do Aracajú
Parque Shopping (1)

(Soci eda de em Conta de
Pa rti ci pa çã o)

51.00%
SCP Estacionamento do Shopping
Monte Carmo (1)

(Soci eda de Anoni ma )

Calvitium Participações S.A. (1)

99.99%

(Soci eda de Anoni ma )

Loop Gestão de Patios S.A. (2)

49.00%

Loop AC participações Ltda. (1)
(Sociedade Limitada)

75.48%

99.95%

99.99%

99.99%

99.99%

99.90%

100.00%

(Soci eda de Anoni ma )

Allpark Empreendimentos
Participações e Serviços S.A.

5.00%

(Cons orci o)

Consórcio Trianon Park (2)

2.163%

TSEMF IV Brazil S.a.r.l.

100%

Templeton Strategic
Emerging Markets Fund IV,
LDC

50.00%

(Soci eda de Anoni ma )

EWS Estacionamentos
Salvador S.A. (1)

(Soci eda de Li mi ta da )

Primeira Estaciomentos
Ltda. (1)

(Soci eda de Li mi ta da )

Capital Parking Estac. De
Veiculos Ltda. (1)

(Soci eda de Li mi ta da )

Saepart Soc. Administração,
Empreend. Part. Ltda. (1)

(Soci eda de Li mi ta da )

Azera Parking Ltda. (1)

(Soci eda de Li mi ta da )

Parking Tecnologia da
Informação Ltda. (1)

(Soci eda de Anoni ma )

Praça EDG Congonhas
Empreendimentos S.A. (1)

50.00%

BB Banco de Investimentos
S.A.

96.76%

(Cons orci o)

Consórcio Dr. Eneas Carvalho
de Aguiar (2)

5.60%

(Soci eda de Anoni ma )

I-Park Estacionamentos S.A.
(1)

83.58%

11.076%

FIP Brasil de Governança
Corporativa

13.50%

Subsidiáraias são totalmente consolidadas
Investimento em associações e joint ventures (Associação é uma pessoa jurídica sobre a qual a Companhia exerce influência significativa e está contabilizada pelo método de equivalência patrimonial).
Receita como agente.
Acionista minoritário é a sociedade Primeira Estacionamentos Ltda.
Sociedade encerrada em 2019

(Soci eda de em Conta de Pa rti ci pa çã o)

SCP Estacionamento do Bourbon Shopping
São Paulo (3)

3.31%

(Cons órci o)

70.00%
Consórcio Estacionamento Centro Civico
(2)

75.00%

(Soci eda de Anoni ma )

(Soci eda de em Conta de Pa rti ci pa çã o)

60.00%
Consórcio Estacionamento Novo Centro
(2)

CCN - Centro de Convenções S.A. (2)

3.80%
SCP - Estacionamento do Mogi Shopping
(3)

50.00%

(Soci eda de Li mi ta da )

99.99%
Riopark Estacionamentos e Garagens
Ltda. (1)

3.747%

TSEMF III Brazil S.a.r.l.

100%

Templeton Strategic Emerging
Markets Fund III, LDC

(Soci eda de em Conta de Pa rti ci pa çã o)

7.00%
SCP - Estacionamento Shopping Bay
Market Center (3)

47.659%

Fundo de Investimento em Participações
Maranello - Multiestratégia

100%

Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado Valbuena

André Santos Esteves

32.766%

0.01%

0.10%

(Soci eda de Anoni ma )

Autopark S.A. (1)

(Soci eda de Anoni ma )

Estacionamentos E.T.M Curitiba S.A.
(5)

(Soci eda de Anoni ma )

Estacionamentos Cinelândia S.A. (1)

(Soci eda de Li mi ta da )

99.99% Cellopark Estacionamentos Ltda. (4)

99.98%

40.00%

80.00%

Z.A. Digital de São Paulo Sistema de
100.00%
Estacionamento Rotativo S.A (1) (
Sociedade Anonima)

(Soci eda de Li mi ta da )

Hora Park Sistema Estacionamento
de Rotativo Ltda. (1) (4)

2.590%

Acionistas Minoritários

Riverside Fundo de Investimento
em Participações

38.10%

Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do
Brasil - PREVI
20.00%

ZEI F6 ES A, LLC

22.00%

Fundação Vale do Rio Doce
de Seguridade Social VALIA
10.00%

ZEI F6 ES B, LLC
39.90%

25.00%

ZEI F6 ES C, LLC

20.00%

Fundação dos Economiários
Federais - FUNCEF

Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - PETROS

15.4 – Organograma dos acionistas e do grupo econômico da Companhia
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0.044%

0.004%

0.012%

0.012%

0.012%

0.021%

0.021%

0.033%

0.039%

0.044%

0.044%

0.098%

0.098%

0.157%

0.302%

1.294%

0.355%
Armando Carmo Couri

Marcos Iasi Brandão

Marco Antonio de Oliveira Jorge

Adelcio Aparecido Antonini

Andre Fantini

Elenice Yoko Furuya

Joao batista Gonçalves Neto

Eduardo Balsimelli Staub

Paulo Fernando Zillo

Emilio Queiroz

Murillo Cozza Alves Cerqueira

Emilio Sanches Salgado Filho Junior

Guilherme Ribeiro

Andre Rossetto

Francisco Queiroz

Jorge Marcos de Novaes

Helio Francisco Alves Cerqueira
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5 – Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte

Acordo de Acionistas
O acordo de acionistas descrito abaixo deixará automaticamente de vigorar na data de liquidação física e
financeira da oferta pública inicial de ações da Companhia.

a.

Partes

Partners Beta Participações S.A. (sucedida por Fundo de Investimentos em Participação Maranello –
Multiestratégia), Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Riverside"), TSEMF III
(Brazil) S.a.r.l. ("TSEMF III"), TSEMF IV (Brazil) S.a.r.l. ("TSEMF IV"), FIP Brasil de Governança
Corporativa Multiestratégia ("FIP Brasil"), Armando Carmo Couri e Helio Francisco Alves Cerqueira (em
conjunto, "Acionistas ") e como interveniente anuente, a Companhia. Aderiram ao acordo de acionistas em 16
de setembro de 2016, Jorge Marcos Soares de Novaes, Emilio Odebrech Peltier de Queiroz, Francisco Peltier
Queiroz, André Roberto Gomes Rossetto e Guilherme Nunes Ribeiro, com relação a determinadas cláusulas.

Para fins de celebração do acordo de acionistas, foi celebrado um acordo denominado "voting agreement" com
todos os acionistas minoritários da Companhia, por meio do qual eles se comprometiam a votar e aprovar o
acordo de acionistas. Tal "voting agreement" perdeu eficácia com a aprovação do acordo de acionistas e,
portanto, não está mais em vigor.

b.

data de celebração

Celebrado em 16 de setembro de 2016, conforme aditado em 28 de novembro de 2018 e 11 de fevereiro de
2020.

c.

prazo de vigência

Vinte anos a contar da data de celebração do acordo de acionistas ou na data de liquidação física e financeira
da oferta pública inicial de ações da Companhia.

d.

descrição da cláusula relativa ao exercício do direito de voto e do poder de controle

O quórum de instalação da assembleia geral de acionistas em primeira convocação deverá ocorrer apenas
mediante a presença do FIP Maranello, da Riverside, bem como dos acionistas detentores da maioria do capital
social votante da Companhia, e, em segunda convocação, com qualquer acionista titular das ações vinculadas.
As deliberações tomadas em assembleia geral de acionistas apenas poderão ser aprovadas pela maioria dos
votos dos acionistas detentores do capital social votante da Companhia presentes na respectiva assembleia geral
de acionistas, exceto pelas Matérias Reservadas e pelas Matérias Reservadas Riverside.
Matérias Reservadas: qualquer deliberação a respeito das seguintes matérias poderá ser vetada pelos detentores
de pelo menos 1/3 do capital social votante, mais uma ação ("Matérias Reservadas"):
x

qualquer investimento (incluindo investimentos de capital, aquisições ou joint ventures, consórcios,
parcerias ou associações com terceiros) que envolva um investimento de capital (seja ele financiado por
dívida ou participação) equivalente ou superior a 35% do EBITDA Pró-Forma da Companhia e de suas
subsidiárias, em conjunto, apurado nos últimos 12 meses, com exceção do previsto no orçamento anual ou
no plano de negócios aprovados ou nos investimentos pré-aprovados;

x

venda ou outro tipo de alienação pela Companhia e suas subsidiárias de qualquer de seus investimentos ou
bens que gerem ou são fonte de mais de 35% do EBITDA Pró-Forma da Companhia e de suas subsidiárias,
em conjunto, apurado nos últimos 12 meses;
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x

aprovação ou modificação do orçamento anual, e quaisquer investimentos de capital realizados pela
Companhia ou suas subsidiárias, que estejam fora dos parâmetros previstos no orçamento anual;

x

aprovação ou modificação do plano de negócios, e quaisquer operações, medidas ou atividades fora do
plano de negócios aprovado;

x

indicação ou destituição de quaisquer membros do comitê de auditoria e fiscal;

x

qualquer mudança na política de distribuição de dividendos ou no estatuo social da Companhia que mude
o montante de dividendos obrigatórios, a destinação de lucros, incluindo o pagamento ou a declaração de
quaisquer dividendos ou de outra distribuição pela Companhia, com exceção do pagamento obrigatório de
dividendos previsto no estatuto social da Companhia;

x

qualquer aumento de capital da Companhia (exceto pela capitalização de reservas, conforme exigido pela
legislação aplicável);

x

desdobramento ou grupamento, na medida em que tal evento tenha efeito desproporcional em qualquer
acionista específico; e

x

aprovação de qualquer underwriter (coordenador) a ser contratado pela Companhia no âmbito de um IPO
Qualificado (conforme definido no Acordo de Acionistas da Companhia), caso esse underwriter não se
qualifique como um dos cinco melhores bancos de investimento ranqueados por volume de operações nos
três últimos anos, de acordo com os rankings divulgados pela ANBIMA

x

transações entre a Companhia e suas subsidiárias, de um lado, e quaisquer acionistas, membros do conselho
de administração da Companhia, diretor executivo ou qualquer de suas respectivas afiliadas, de outro lado.

Matérias Reservadas Riverside: Qualquer deliberação a respeito das seguintes matérias poderá ser vetada pela
Riverside, independentemente do voto dos demais Acionistas, desde que a Riverside seja titular de pelo menos
5% do capital social votante da Companhia:
x

qualquer mudança relevante no estatuto social da Companhia ou de suas subsidiárias, incluindo quanto à
mudança do objeto social da Companhia ou de suas subsidiárias, desde que tal mudança seja contrária ou
em detrimento dos direitos da Riverside previstos no acordo de acionistas;

x

exercício dos direitos dos acionistas pela Companhia em cada uma de suas subsidiárias, desde que não
contemplado no plano de negócios aprovado;

x

aprovação celebração pela Companhia e suas subsidiárias de qualquer transação, contrato ou acordo, que
implique em um endividamento que exceda uma proporção de 4:1 entre o endividamento líquido
consolidado e o EBITIDA Pró-Forma apurado nos últimos 12 meses;

x

decretação de falência ou início de recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia ou suas
subsidiárias, e insolvência ou outra forma de dissolução ou liquidação da Companhia;

x

conversão da Companhia ou de suas subsidiárias em um novo tipo societário que não uma companhia
aberta, desde que que tal conversão afete negativamente os direitos da Riverside previstos no acordo de
acionistas e na legislação aplicável;

x

qualquer incorporação, incorporação de ações, consolidação, cisão total, conferência de ativos ou qualquer
outra forma de reestruturação societária que envolva a Companhia ou suas subsidiárias, desde que tal
reestruturação afete negativamente os direitos da Riverside previstos no acordo de acionistas e na legislação
aplicável;

x

a redução do número de membros do conselho de administração e a redução ou mudança das matérias de
competência do conselho de administração, desde que tal redução ou mudança afete negativamente os
direitos da Riverside previstos no acordo de acionistas e na legislação aplicável;

x

indicação ou substituição dos auditores da Companhia, desde que tais auditores não sejam a KPMG,
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Pricewaterhouse Cooperas, Ernst & Young e Deloitte;
x

início ou realização de acordo judicial ou extrajudicial de qualquer litígio ou procedimento arbitral no qual
os prejuízos reclamados excedam em 5% do EBITDA Pró-Forma da Companhia e de suas subsidiárias
apurado nos últimos 12 meses;

x

realização de quaisquer despesas que sejam classificadas como "não-recorrentes", para os fins de ajuste de
avaliação previsto no contrato de investimento celebrado em 4 de agosto de 2016 entre a Riverside e ZEI
F6 ES A, LLC e a Partners Beta;

x

até que as despesas consolidadas de capital (baseada nas demonstrações financeiras consolidadas) da
Companhia e suas subsidiárias feitas após 16 de setembro de 2016 exceda um montante igual ao
investimento inicial e ao investimento adicional previstos no contrato de investimento descrito acima,
quaisquer investimentos (incluindo despesas de capital, aquisições, joint ventures, consórcios, parcerias ou
associações com terceiros), a não ser pelos investimentos previamente aprovados, conforme definido no
acordo de acionistas;

x

redução do capital social, bonificação em ações, desdobramento ou grupamento (i) em qualquer data
previamente ao que ocorrer antes entre (x) 31 de dezembro de 2021; ou (y) conversão de todas as ações
preferenciais resgatáveis da Riverside em ações ordinárias; ou (ii) em qualquer momento após a ocorrência
de quaisquer dos itens (x) ou (y), até onde tal redução do capital social da Companhia seja feita de forma
desproporcional;

x

criação ou emissão de nova classe de ações pela Companhia;

x

até 31 de dezembro de 2021 ou até a conversão das ações preferenciais resgatáveis da Riverside em ações
ordinárias, qualquer mudança na política de dividendos, no pagamento ou na declaração de quaisquer
dividendos ou outra distribuição pela Companhia, com exceção do pagamento obrigatório de dividendos
previsto no estatuto social da Companhia;

x

qualquer oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia que não tenha sido iniciado nos termos
do acordo de acionistas; e

x

resgate, amortização ou recompra de ações, desde que feita de forma desproporcional.

O quórum de instalação de reunião do conselho de administração em primeira convocação deverá ocorrer apenas
com a presença do membro do conselho de administração ou observador, conforme aplicável, indicado pela
Riverside, um membro do conselho de administração indicado pelo FIP Maranello e a maioria dos membros do
conselho de administração, e, em segunda convocação, com quaisquer 3 conselheiros.
Matérias objeto do segundo aditamento ao acordo de acionistas: nos termos do segundo aditamento ao acordo
de acionistas celebrado em 11 de fevereiro de 2020, as seguintes matérias estão sujeitas ao acordo de acionistas:
x

Conversão das Ações Preferenciais Resgatáveis da Riverside em Ações Ordinárias: considerando a
aprovação para a realização da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e a conversão
das ações preferenciais resgatáveis da Riverside em ações ordinárias, na proporção de 1:1,12785198,
aprovadas na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 11 de fevereiro de 2020, os
Acionistas acordaram que todos os efeitos, alterações e modificações aos direitos e obrigações das
ações preferenciais resgatáveis da Riverside previstos no acordo de acionistas e no então vigente
estatuto social resultantes da referida conversão de tais ações em ações ordinárias não terão efeito até
a efetiva liquidação financeira da oferta. Caso a liquidação financeira da oferta não ocorra no prazo de
até 180 dias contados da data de celebração do segundo aditamento (Data Limite), (i) o FIP Maranello
deverá fazer com que, sem prejuízo do direito de qualquer outro Acionista nos termos do acordo de
acionistas, quaisquer dos conselheiros que tiver indicado convoque uma assembleia geral de acionistas
para (a) converter todas as ações ordinárias de titularidade da Riverside na mesma quantidade de ações
preferenciais resgatáveis de titularidade da Riverside anterior ao procedimento de oferta pública inicial
de ações, conforme ajustado para dar efeito a quaisquer desdobramentos ou outros eventos societários
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relevantes que altere o número de ações em emissão após a data do referido segundo aditamento
(incluindo o desdobramento aprovado na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em
11 de fevereiro de 2020); e (b) deliberar sobre as alterações ao estatuto social para que passe a
conformar com o acordo de acionistas, incluindo a composição do conselho de administração de nove
para sete membros e a eleição do diretor indicado pela TSEMF; (ii) os Acionistas deverão exercer seus
direitos de voto para aprovar todas as matérias a serem aprovadas na assembleia indicada no item (i);
e (iii) os Acionistas deverão fazer com que seus conselheiros ou representantes exerçam seus direitos
de voto para aprovar todas as matérias a serem deliberadas na assembleia indicada no item (i).
x

Aprovação da Faixa Indicativa do Preço por Ação: para dar efeito ao disposto no acordo de acionistas,
previamente à divulgação do prospecto preliminar ou o segundo protocolo na Comissão de Valores
Mobiliários e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, o que ocorrer primeiro, o FIP Maranello e/ou a
Riverside deverão fazer com que qualquer dos conselheiros por estas indicado convoque uma reunião
do conselho de administração para deliberar sobre a faixa indicativa do preço por ação no âmbito da
oferta pública inicial de ações da Companhia, observado que se o piso da faixa indicativa for menor
que Partners Beta Miminum IPO Price (ou seja, o montante de R$9,22 acrescido de quantia igual (a) à
variação do IPCA calculada a partir de 30 de setembro de 2018 até a data de registro da Companhia
como emissor de valores mobiliários categoria A (sendo que, caso o IPCA para o mês da data de
registro ainda não tenha sido divulgado, o índice do mês imediatamente anterior deverá ser utilizado e
calculado pro rata para suprir o índice ainda não divulgado); mais (b) 4% ao ano, considerando
eventuais desdobramentos de ações e outros eventos societários significativos, em ambos os casos,
calculados pro rata die, até a definição do preço por ação), a faixa indicativa somente será considerada
aprovada se o conselheiro indicado pela Riverside e a maioria dos conselheiros indicados pelo FIP
Maranello votarem favoravelmente.

Bônus de Subscrição: no prazo de cinco dias úteis contados da data do segundo aditamento, FIP Maranello
deverá convocar uma assembleia geral extraordinária ou uma reunião do conselho de administração para
aprovar a emissão de um ou mais bônus de subscrição pela Companhia em benefício da Riverside pelo preço
de subscrição de R$100,00, exercível no prazo de até cinco dias úteis contados da data de liquidação da oferta
pública inicial de ações, exclusivamente se tal data de liquidação ocorrer até a Data Limite, que dará à Riverside
o direito de subscrever, pelo preço de exercício limitado a R$100,00, um número de ações ordinárias que,
somadas às ações ordinárias de titularidade da Riverside, igualariam ao número de ações ordinárias a que teria
direito nos termos do acordo de acionistas. Os bônus de subscrição estarão sujeitos à condição resolutiva que o
preço por ação da oferta pública inicial de ações da Companhia seja igual ou maior que IPND (ou seja, significa
o montante de R$10,32 acrescido de quantia igual (a) à variação do IPCA calculada a partir de
30 de setembro de 2018 até a data de registro da Companhia como emissor de valores mobiliários categoria A
(sendo que, caso o IPCA para o mês da data de registro ainda não tenha sido divulgado, o índice do mês
imediatamente anterior deverá ser utilizado e calculado pro rata para suprir o índice ainda não divulgado); mais
(b) 4% ao ano, considerando eventuais desdobramentos de ações e outros eventos societários significativos, em
ambos os casos, calculados pro rata die, até a definição do Preço por Ação).
e.

descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de comitês estatutários
ou de pessoas que assumam posições gerenciais

O acordo de acionistas prevê regras para a indicação dos membros do conselho de administração pelos acionistas
nos seguintes termos:
x

Enquanto o FIP Maranello for titular de pelo menos (i) 30% do capital social votante da Companhia, o FIP
Maranello terá o direito e prioridade na indicação de 4 membros do conselho de administração e de seus
respectivos suplentes; (ii) 25% do capital social votante da Companhia, o FIP Maranello terá o direito e
prioridade na indicação de 3 membros do conselho de administração e de seus respectivos suplentes; (iii)
20% do capital social votante da Companhia, o FIP Maranello terá o direito e prioridade na indicação de 2
membros do conselho de administração e de seus respectivos suplentes; e (iv) 5% do capital social votante
da Companhia, o FIP Maranello terá o direito e prioridade na indicação de 1 membro do conselho de
administração da Companhia e de seu suplente;
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x

Enquanto a Riverside for titular de pelo menos 5% do capital social votante da Companhia, terá o direito e
prioridade na indicação de 1 membro do conselho de administração da Companhia e de seu suplente;

x

Enquanto a TSEMF III e a TSEMF IV forem titulares de pelo menos 1,5% do capital social votante da
Companhia, terão o direito e prioridade na indicação de 1 membro do conselho de administração da
Companhia e de seu suplente;

x

Enquanto o FIP Brasil for titular de pelo menos 1,5% do capital social votante da Companhia, terá o direito
e prioridade na indicação de 1 membro do conselho de administração da Companhia e de seu suplente.

O conselho de administração poderá indicar os diretores mediante aprovação de pelo menos a maioria de seus
membros, mais 1. Não obstante, até que a Riverside detenha menos de 20% do capital social votante da
Companhia, terá o direito a indicar o diretor de compliance.

f.

descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

Exceto pela transferência de ações (i) entre qualquer Acionista e quaisquer de suas afiliadas ("Cessionárias
Permitidas"); (ii) entre qualquer Acionista, que não seja uma pessoa física ou uma Cessionária Permitida de tal
Acionista, resultante de uma incorporação ou de outra forma de reorganização societária realizada de boa-fé; e
(iii) após a morte de um Acionista que seja pessoa física, entre referido Acionista e seus/suas herdeiros(as), os
Acionistas não poderão transferir nenhuma das ações que sejam dos Acionistas ou quaisquer outras ações que
possam ser pela Companhia emitidas durante a vigência do acordo de acionistas ("Ações Restritas"), a não ser
nos termos do acordo de acionistas, devendo ser observado o período de restrição (que se encerrou em 31 de
março de 2019), o direito de primeira oferta, o direito de primeira recusa, o direito de tag along, o direito de
drag along do FIP Maranello, o direito de drag along da Riverside, o direito de primeira recusa do FIP
Maranello e a oneração de ações previstas no acordo de acionista. Qualquer transferência ou oneração de ações
realizadas em desacordo com as disposições do acordo de acionistas serão consideradas nulas e inválidas.
Cada Acionista terá direito de preferência na subscrição de ações em qualquer aumento do capital social da
Companhia, até a proporção e número de ações que possuam, com exceção (i) das ações emitidas no âmbito do
exercício de qualquer opção de compra de ações, nos termos dos planos de opção de compra de ações da
Companhia; (ii) das ações emitidas mediante a conversão das ações preferenciais resgatáveis de titularidade da
Riverside; e (iii) de qualquer futura disposição legal aplicável.
Caso o FIP Maranello, a Riverside ou a FIP Brasil deseje transferir, no todo ou em parte, quaisquer de suas
ações a quaisquer terceiros, o FIP Maranello e a Riverside terão direito de primeira oferta quanto às ações.
Caso o TSEMF III Lux, TSEMF IV, Armando e/ou HFAC desejem transferir, no todo ou em parte, quaisquer
de suas ações, a quaisquer terceiros, FIP Maranello e Riverside terão o direito de primeira recusa para adquirir
tais ações, nos mesmos termos e condições ofertados.
Caso o FIP Maranello deseje transferir quaisquer de suas ações para qualquer terceiro, a TSEMF III Lux,
TSEMF IV, FIP Brasil, Armando, HFAC e Riverside terão o direito de exigir que o acionista ofertante inclua
suas ações na alienação, nos mesmos termos e condições da alienação das ações do acionista ofertante (tag
along).
Caso o FIP Maranello deseje transferir ações para qualquer parte terceira permitida (conforme definida no
acordo de acionistas, o FIP Maranello pode exigir que os demais acionistas transfiram todas as suas ações para
o terceiro adquirente, nos mesmos termos e condições em que o FIP Maranello está transferindo suas ações, e
desde que sejam atendidas condições específicas de cada acionista previstas no acordo de acionistas.
Sujeito ao direito de primeira recusa do FIP Maranello e à realização de um processo competitivo pela Riverside
na alienação da totalidade das ações de emissão da Companhia, caso a Riverside deseje transferir a totalidade
de suas ações para um terceiro permitido (conforme definido no acordo de acionistas), após 30 de junho de
2023, a Riverside poderá exigir que o FIP Maranello, TSEMF, Armando e HFAC transfiram todas as suas ações
para o terceiro adquirente, nos mesmos termos e condições das suas ações.
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g.

descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle

As deliberações do conselho de administração poderão ser aprovadas apenas mediante o voto afirmativo da
maioria dos membros do conselho de administração presentes, desde que (i) qualquer deliberação quanto às
Matérias Reservadas poderá ser vetada pelos membros do conselho de administração indicados pelos detentores
de pelo menos 1/3 do capital social votante, mais 1 ação com direito a voto; e (ii) qualquer deliberação quanto
às Matérias Reservadas Riverside (enquanto a Riverside for detentora de pelo menos 5% do capital social
votante da Companhia), poderá ser vetada pelo membro do conselho de administração indicado pela Riverside,
independentemente do voto dos demais membros do conselho de administração.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do
emissor
Não ocorreram alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
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15.7 – Principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para a
Companhia, incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle
societário, aquisições e alienações de ativos importantes

Ano

2020
Conversão e Desdobramento de Ações

a) Evento

b) Principais condições do negócio

Em 11 de fevereiro de 2020, os acionistas da Companhia deliberaram
em assembleia geral aprovar (a) a conversão da totalidade das ações
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de
emissão da Companhia, na proporção de 1:1,12785198, conforme
previsto no estatuto social atual da Companhia, de modo que
6.567.712 ações preferenciais de emissão da Companhia,
correspondentes à totalidade das ações preferenciais de emissão da
Companhia, são convertidas em 7.407.407 ações ordinárias de emissão
da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, com os
mesmos direitos e condições das ações ordinárias de emissão da
Companhia já emitidas. Com a conversão, o capital social da
Companhia passou a ser representado, a partir desta data, por
23.047.879 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, e (b) o desdobramento da totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia, na proporção de 1:7, de modo que o capital
social da Companhia passa a ser representado por 161.335.153 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Companhia e acionistas

c) Sociedades envolvidas

d) Efeitos resultantes da operação no quadro societário

Eliminação das ações preferenciais da companhia e o desdobramento
das ações ordinárias do capital.

e) Quadro societário antes e depois da operação

Antes

Ações Ordinárias
Acionistas
Fundo de Investimento em Participações Maranello –
Multiestratégia

(Quantidade)

(%)

Ações Preferenciais
(Quantidade)

(%)

Participaçã
o no capital
total (%)

10.984.318

70,2301%

-

0,0000%

49,4607%

2.552.828

16,3219%

-

0,0000%

11,4950%

TSEMF III Brazil S.a.r.l.

863.490

5,5209%

-

0,0000%

3,8882%

TSEMF IV Brazil S.a.r.l

498.422

3,1867%

-

0,0000%

2,2443%

FIP Brasil de Governança Corporativa

Armando Carmo Couri

81.876

0,5235%

-

0,0000%

0,3687%

298.222

1,9067%

-

0,0000%

1,3428%

Jorge Marcos de Novaes

69.672

0,4455%

-

0,0000%

0,3137%

Francisco Queiroz

36.120

0,2309%

-

0,0000%

0,1626%

Andre Rossetto

22.575

0,1443%

-

0,0000%

0,1017%

Guilherme Ribeiro

22.575

0,1443%

-

0,0000%

0,1017%

Emilio Sanches Salgado Junior

10.127

0,0647%

-

0,0000%

0,0456%

Helio Francisco Alves Cerqueira
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Murillo Cozza Alves Cerqueira

10.127

0,0647%

-

0,0000%

0,0456%

Emilio Queiroz

9.030

0,0577%

-

0,0000%

0,0407%

Paulo Fernando Zillo

7.575

0,0484%

-

0,0000%

0,0341%

Eduardo Balsimelli Staub

4.830

0,0309%

-

0,0000%

0,0217%

Joao Batista Goncalves Neto

4.755

0,0304%

-

0,0000%

0,0214%

Elenice Yoko Furuya

2.853

0,0182%

-

0,0000%

0,0128%

Andre Fantini

2.819

0,0180%

-

0,0000%

0,0127%

Adelcio Aparecido Antonini

2.819

0,0180%

-

0,0000%

0,0127%

Marco Antonio de Oliveira Jorge
Marcos Iasi Brandao

945

0,0060%

-

0,0000%

0,0043%

10.127

0,0647%

-

0,0000%

0,0456%

-

0,0000%

100,0000
%

29,5734%

144.367

0,9230%

0,0000%

0,6501%

100,0000
%

100,0000%

Riverside FIP
Riverside FIP
Total

15.640.472

100,0000
%

6.567.712
6.567.712

Após

Ações Ordinárias
Acionistas
Fundo de Investimento em Participações Maranello –
Multiestratégia

(Quantidade)
76.890.226

FIP Brasil de Governança Corporativa

(%)
47,6587%
11,0762%

17.869.796
TSEMF III Brazil S.a.r.l.

3,7465%
6.044.430

TSEMF IV Brazil S.a.r.l

2,1626%
3.488.954

Armando Carmo Couri

0,3552%
573.132

Helio Francisco Alves Cerqueira

1,2939%
2.087.554

Jorge Marcos de Novaes

0,3023%
487.704

Francisco Queiroz

0,1567%
252.840

Andre Rossetto

0,0979%
158.025

Guilherme Ribeiro

0,0979%
158.025

Emilio Sanches Salgado Junior

0,0439%
70.889

Murillo Cozza Alves Cerqueira

0,0439%
70.889

Emilio Queiroz

0,0392%
63.210

Paulo Fernando Zillo

0,0329%
53.025

811

Ações Preferenciais
(Quantidade)

(%)

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

Participaçã
o no capital
total (%)
47,6587%
11,0762%
3,7465%
2,1626%
0,3552%
1,2939%
0,3023%
0,1567%
0,0979%
0,0979%
0,0439%
0,0439%
0,0392%
0,0329%
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Eduardo Balsimelli Staub

0,0210%
33.810

Joao Batista Goncalves Neto

0,0206%
33.285

Elenice Yoko Furuya

0,0124%
19.971

Andre Fantini

0,0122%
19.733

Adelcio Aparecido Antonini

0,0122%
19.733

Marco Antonio de Oliveira Jorge

0,0041%
6.615

Marcos Iasi Brandao

0,0439%
70.889

Riverside FIP

32,1392%
51.851.849

Riverside FIP

0,6264%
1.010.569

Total

161.335.153

f) Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

812

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

-

0,0000%

0,0210%
0,0206%
0,0124%
0,0122%
0,0122%
0,0041%
0,0439%
32,1392%
0,6264%

Não
aplicável
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15.8 – Outras informações relevantes
Opção de Compra FIP Maranello
Os acionistas da Companhia, Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (ou Riverside)
e Partners Beta Participações S.A. (sucedida por Fundo de Investimentos em Participação Maranello –
Multiestratégia, ou FIP Maranello), celebraram, em 28 de novembro de 2018, contrato pelo qual Riverside
concedeu opção de adquirir ações ordinárias de sua titularidade em quantidade calculada de acordo com os
critérios ali previstos, limitada a 1.851.850 ações (na data deste Formulário de Referência, correspondentes a
aproximadamente 1,15% do capital social da Companhia) ao FIP Maranello. Sujeita às condições previstas no
contrato, a opção poderá ser exercida pelo FIP Maranello pelo preço de R$1,00, no prazo de 30 dias seguintes
ao cálculo e liquidação financeira dos primeiros 180 dias corridos de negociação de ações de emissão da
Companhia.

FIP Brasil de Governança Corporativa
Considerando que o acionista da Companhia FIP Brasil de Governança Corporativa não possui cotista
controlador, isto é, nenhum cotista é titular, individualmente, de mais de 50% (cinquenta por cento) de suas
cotas, não conseguimos apresentar as informações exigidas no item 15.1/2 deste Formulário de Referência até
o nível das pessoas naturais.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 – Descrição das regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de transações com
partes relacionadas
A Lei das Sociedades por Ações determina aos nossos administradores vedação à (i) intervenção em qualquer
operação social em que estiver conflitante com nossos interesses, bem como na deliberação que a respeito
tomarem os demais administradores; (ii) contratação em que sejamos parte em condições que não sejam
consideradas razoáveis, equitativas ou idênticas às que prevalecem no mercado ou em que contataríamos com
terceiros; (iii) omissão no exercício ou proteção de nossos direitos a ou, visando à obtenção de vantagens, para
si ou para outrem ou deixar de aproveitar oportunidades de negócio de nosso interesse; e (iv) utilização, em
benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para nós, de oportunidades comerciais de que tenha
conhecimento em razão do exercício de seu cargo.
A Companhia, possui, ainda, Política de Transação com Partes Relacionadas ("Política de Transação com Partes
Relacionadas"), aprovada por nosso conselho de administração em reunião realizada no dia 20 de abril de 2020.
Compete exclusivamente ao conselho de administração da Companhia aprovar quaisquer alterações à Política
de Transação com Partes Relacionadas. O órgão responsável pela implementação da Política de Transação com
Partes Relacionadas e fiscalização do cumprimento de suas disposições é o Departamento de Compliance da
Companhia.
A Política de Transação com Partes Relacionadas tem como objetivo assegurar, mediante o estabelecimento de
regras e procedimentos, que todas as decisões envolvendo nossa contratação com partes relacionadas e/ou
potencial conflito de interesses sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas,
e sempre em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e
comutatividade.
Sujeitam-se à Política de Transação com Partes Relacionadas da Companhia, todas as pessoas físicas ou
jurídicas com as quais a Companhia tenha possibilidade de contratar ("Partes Relacionadas"), observado que:
(i)

considera-se que uma pessoa está relacionada com a Companhia quando essa pessoa ou um Membro
Próximo da Família: (i) tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia; (ii) tiver Influência
Significativa sobre a Companhia; ou (iii) for considerada Pessoa Chave (conselheiros, diretores
estatutários ou não, e empregados com cargo de gerência que possuem autoridade e responsabilidade
pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou indiretamente) da
Companhia ou de seus acionistas controladores;

(ii)

considera-se que determinada entidade está relacionada com a Companhia se: (i) a entidade e a
Companhia forem membros do mesmo grupo econômico; (ii) a entidade for coligada ou controlada da
Companhia ou por entidade membro do mesmo grupo econômico da Companhia; (iii) a entidade e a
Companhia estiverem sob controle de uma terceira entidade; (iv) a entidade estiver sob o controle de
uma terceira entidade que seja coligada da Companhia; (v) a entidade for um plano de benefício pósemprego cujos beneficiários são os empregados da Companhia; (vi) a entidade é controlada, de modo
pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na letra (a); ou (vii) uma pessoa
identificada na letra (a) tem Influência Significativa sobre a entidade, ou for Pessoa Chave da entidade
ou de sua controladora; e

(iii)

não são consideradas Partes Relacionadas: (i) duas entidades simplesmente por terem administrador
ou outro membro do pessoal chave da administração em comum, ou porque um membro do pessoal
chave da administração da Companhia exerce Influência Significativa sobre a outra entidade; (ii) dois
investidores simplesmente por compartilharem o controle conjunto sobre um empreendimento
controlado em conjunto (joint venture); (iii) dois empreendedores em conjunto simplesmente por
compartilharem o controle conjunto sobre um empreendimento controlado em conjunto (joint venture);
(iv) entidades que proporcionam financiamentos; (v) sindicatos; (vi) entidades prestadoras de serviços
públicos; (vii) departamentos e agências de estado que não controlam, de modo pleno ou em conjunto,
ou exercem Influência Significativa sobre a Companhia, simplesmente em virtude dos seus negócios
normais com a entidade (mesmo que possam afetar a liberdade de ação da entidade ou participar no
seu processo de tomada de decisões); e (viii) cliente, fornecedor, franqueador, concessionário,
distribuidor ou agente geral com quem a Companhia mantém volume significativo de negócios,
meramente em razão da resultante dependência econômica.
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Transações Com Partes Relacionadas
Para fins da Política de Transação com Partes Relacionadas:
(i) "Membro Próxima da Família" significa os membros da família que se pode esperar que influenciem ou
sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses membros com a Companhia e incluem: (a) os filhos da
pessoa, cônjuge ou companheiro(a); (b) os filhos do cônjuge da pessoa ou de companheiro(a); e (c) dependentes
da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a).
(ii) "Influência Significativa" significa o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e
operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas.
(iii) "Transação com Partes Relacionadas" significa as transferências de recursos, serviços, direitos ou
obrigações entre a Companhia e uma Parte Relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em
contrapartida.
(iv) "Potencial Conflito de Interesses" significa as situações nas quais os objetivos pessoais dos tomadores de
decisão, por qualquer razão, possam não estar alinhados aos objetivos e interesses da Companhia em matérias
específicas. O potencial conflito de interesses que surge quando uma pessoa se encontra envolvida num processo
decisório no qual a sua capacidade de julgamento isento possa estar comprometida pelo fato de que: (a) de um
lado, essa pessoa tem o poder de influenciar o resultado da decisão, e ao mesmo tempo (b) possa existir um
ganho para ela diretamente, para algum Membro Próximo da Família, ou ainda para terceiro com o qual a pessoa
esteja envolvida.
Toda Transação com Partes Relacionadas ou que envolva Potencial Conflito de Interesse deverá ser formalizada
contratualmente de acordo com os seguintes critérios:
(i)

observância das Condições de Mercado (conforme definido na Política de Transação com Partes
Relacionadas) e dos mesmos princípios e procedimentos que norteiam negociações feitas pela
Companhia com partes independentes; e

(ii)

o contrato que formalizará a Transação com Partes Relacionadas ou a transação com Potencial Conflito
de Interesse deverá descrever, além dos termos da transação, os eventuais impactos e riscos
ocasionados (ou que poderão ser ocasionados) para a Companhia e para a Parte Relacionada, caso
aplicável.

A diretoria, o conselho de administração e o Departamento de Compliance, conforme o caso, deverão ter acesso
a todos os documentos relacionados à respectiva Transação com Partes Relacionadas, bem como quaisquer
pareceres ou opiniões técnicas sobre o tema, para que possam fundamentar sua análise, bem como verificar a
observância aos princípios da Política de Transação com Partes Relacionadas.
Na análise de Transações com Partes Relacionadas, a diretoria, o conselho de administração e o Departamento
de Compliance da Companhia, conforme o caso, deverão verificar se tais transações serão realizadas em
condições comutativas e em observação às Condições de Mercado. Em sua análise, deverão observar os
seguintes pontos:
(i)

se há motivos claros que justifiquem a realização da Transação com a Parte Relacionada;

(ii)

se a transação é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do que aqueles
geralmente disponíveis no mercado ou aqueles oferecidos a ou por um terceiro não-relacionado com a
Companhia, em circunstâncias equivalentes, mencionando as bases concretas de comparação adotadas
(como, por exemplo, outras cotações de mercado, contratos similares celebrados anteriormente com
terceiros, laudos elaborados por terceiros independentes, etc.);

(iii)

os resultados de avaliações realizadas ou de opiniões emitidas por empresa especializada e
independente, se houver;

(iv)

se foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação e o seu resultado;

(v)

a metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de precificação da
transação; e

(vi)

a observância aos princípios e regras da Política de Transação com Partes Relacionadas.

A diretoria e o conselho de administração da Companhia, conforme o caso, somente poderão aprovar a
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Transação com Parte Relacionada caso, após ouvido o Departamento de Compliance da Companhia, concluam
ser equitativa e realizada no melhor interesse da Companhia sendo facultado, a seu exclusivo critério em
observância à Política de Transação com Partes Relacionadas, condicionar a aprovação da Transação com Parte
Relacionada às alterações que julgar necessárias.
São vedadas as seguintes Transações com Partes Relacionadas:
(i)

realizadas em condições que não sejam as Condições de Mercado; e

(ii)

a concessão direta de empréstimos ou operações de mútuo ou prestação de garantia (aval/fiança):
(a) aos administradores e membros dos conselhos fiscal ou administrativo ou comitês estatuários ou
não e seus respectivos suplentes, bem como aos respectivos cônjuges, companheiros, descendentes
ou descendentes dos respectivos cônjuges ou companheiros;
(b) aos parentes, até o segundo grau, das pessoas mencionadas acima;
(c) aos acionistas, pessoas naturais ou jurídica, ou pessoas jurídicas de cujo capital participem com
mais de 5%, quaisquer administradores da Companhia e seus respectivos suplentes, bem como
seus cônjuges companheiros, descendentes ou descendentes dos respectivos cônjuges ou
companheiros e respectivos parentes até o segundo grau.

É vedada, também, a participação de Partes Relacionadas em negócios de natureza particular ou pessoal que
interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia ou que resultem da utilização de informações
confidenciais em razão do exercício do cargo ou função que ocupem na Companhia.
A diretoria da Companhia deverá classificar as Transações com Partes Relacionadas em razão: (a) do montante
envolvido; e (b) de ser ou não operação no curso normal dos negócios, para determinar as instâncias
competentes para sua análise e aprovação, na forma da Política de Transação com Partes Relacionadas.
Toda e qualquer operação ou conjunto de operações cujo valor seja igual ou superior a R$5 milhões ("Montante
Relevante") envolvendo a Companhia e qualquer Parte Relacionada, deverá ser previamente avaliada pelo
Departamento de Compliance da Companhia e aprovada pelo conselho de administração da Companhia, nos
termos da Política de Transação com Partes Relacionadas.
Todas as Transações com Partes Relacionadas que envolverem montante inferior ao Montante Relevante
poderão ser aprovadas pela diretoria da Companhia, devendo a diretoria comunicar imediatamente o
Departamento de Compliance da Companhia sobre a realização da Transação com Partes Relacionadas.
A aprovação do conselho de administração da Companhia de Transações com Partes Relacionadas deverá
ocorrer por meio de voto favorável de dois terços de seus membros, excluídos os votos das eventuais Pessoas
Chaves que possam ser caracterizadas como Parte Relacionada ou que estejam em situação de Potencial Conflito
de Interesses.
O órgão responsável pela implementação da Política de Transação com Partes Relacionadas e fiscalização do
cumprimento de suas disposições é o Departamento de Compliance.
O Departamento de Compliance é o órgão responsável por: (a) avaliar a adequação das Transações com Partes
Relacionadas ou com Potencial Conflito de Interesses; (b) avaliar, monitorar, e recomendar ao conselho de
administração da Companhia a correção ou aprimoramento da Política de Transação com Partes Relacionadas;
(c) prestar esclarecimentos adicionais ao conselho de administração da Companhia a respeito da realização de
Transações com Partes Relacionadas ou com Potencial Conflito de Interesses; e (d) fiscalizar o cumprimento
da Política de Transação com Partes Relacionadas, submetendo à apreciação do conselho de administração da
Companhia os casos nos quais haja suspeita da sua violação.
A Política de Transação com Partes Relacionadas encontra-se disponível em nosso website:
http://ri.estapar.com.br/.
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Não aplicável.

Garantia e seguros

Valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais.
Não aplicável.

Garantia e seguros

Indeterminado

Objeto contrato

362.951,20

Coligada.

362.951,20

Relação com o emissor

362.951,20

31/12/2019

Contas a receber – sócios - Wellpark

Especificar
SIM
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0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,000000

Refere-se a valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais os quais são
liquidados quando da finalização dos processos judiciais.

SIM

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais.

Indeterminado

Objeto contrato

15.542.717,90

Coligada.

15.542.717,90

Relação com o emissor

15.542.717,90

31/12/2019

Contas a receber – sócios - Riopark

Especificar

Credor

Posição contratual do emissor

0,000000

Refere-se a valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais os quais são
liquidados quando da finalização dos processos judiciais.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Indeterminado

Garantia e seguros

5.849.911,65

Valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais.

5.849.911,65

Objeto contrato

5.849.911,65

Coligada.

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

31/12/2019

Saldo existente

Contas a receber – sócios

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não aplicável.

Garantia e seguros

Coligada.
Aluguel.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

Estacionamento Edifício Comercial Ahead - SCP 31/12/2019

Especificar
61.000,00

61.000,00

60.563,81

Indeterminado

Credor

11.339,48

Posição contratual do emissor

11.000,00

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao pagamento de aluguel a entidade coligada.

11.000,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

31/12/2019

Consórcio Centro Cívico

Especificar

SIM

NÃO
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0,000000

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,000000

Refere-se a valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais os quais são
liquidados quando da finalização dos processos judiciais.

SIM

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais.

Indeterminado

Objeto contrato

600.000,00

Coligada.

600.000,00

Relação com o emissor

600.000,00

31/12/2019

Contas a receber – sócios - Cinelândia

Especificar

Credor

Saldo existente

Posição contratual do emissor

Montante envolvido
(Reais)

Refere-se a valores indenizatórios a receber dos sócios antecessores de empresas adquiridas relacionados a processos judiciais os quais são
liquidados quando da finalização dos processos judiciais.

Data
transação

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Parte relacionada
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Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Conta corrente.
Não aplicável.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

31/12/2019

SCP – Estacionamento Shopping Mogi

Especificar
521.000,00

521.000,00

520.858,78

Indeterminado

SIM
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0,000000

Credor

130.995,98

Posição contratual do emissor

131.000,00

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

131.000,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Coligada.

31/12/2019

Relação com o emissor

SCP – Estacionamento Shopping Bay Market
Center

Especificar

Credor

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Data
transação

Parte relacionada
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Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

SCP Estacionamento do Bourbon Shopping

Especificar
31/12/2019

2.819.000,00

2.819.000,00

2.819.462,51

Indeterminado

SIM

PÁGINA: 308 de 346

0,000000

Credor

1.000,00

Posição contratual do emissor

1.000,00

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

1.000,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

31/12/2019

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Especificar

Credor

127.060,96

Posição contratual do emissor

127.000,00

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

127.000,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

31/12/2019

Consórcio Estacionamento Novo Centro

Especificar

Credor

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Conta corrente.
Não aplicável.

Objeto contrato

Garantia e seguros

0,000000

Remessa para futuro aumento de capital.
Não aplicável.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Coligada.

Relação com o emissor

226.500,40

31/12/2019

Remessa para futuro aumento de capital Allpark

Especificar
226.500,40

226.500,40

Indeterminado

SIM

PÁGINA: 309 de 346

0,000000

Credor

SIM

Posição contratual do emissor

Indeterminado

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

0,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Coligada.

31/12/2019

Relação com o emissor

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Especificar

Credor

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Data
transação

Parte relacionada
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Remessa para futuro aumento de capital.
Não aplicável.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Consórcio Centro Cívico

Especificar
31/12/2019

547,08

547,08

547,08

Indeterminado

SIM

PÁGINA: 310 de 346

0,000000

Credor

800,11

0,000000

Posição contratual do emissor

800,11

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

800,11

Indeterminado

Duração

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

31/12/2019

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Especificar

Credor

Posição contratual do emissor

256.316,66

A natureza é de remessa de recursos para futuro aumento de capital.

256.316,66

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Coligada.

Relação com o emissor

256.316,66

31/12/2019

Remessa para futuro aumento de capital –
Capital Parking

Especificar

Credor

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

A natureza é de remessa de recursos para futuro aumento de capital.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Conta corrente.
Não aplicável.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

31/12/2019

SCP – Estacionamento Shopping Bay Market
Center

Especificar
206,50

206,50

206,50

Indeterminado

SIM

PÁGINA: 311 de 346

0,000000

Devedor

1.444,00

Posição contratual do emissor

1.444,00

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

1.444,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Coligada.

Relação com o emissor

Estacionamento Edifício Comercial Ahead - SCP 31/12/2019

Especificar

Devedor

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Data
transação

Parte relacionada
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Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Praça EDG Congonhas Empreendimentos S.A.

Especificar
31/12/2019

1,00

1,00

1,00

Indeterminado

SIM

PÁGINA: 312 de 346

0,000000

Devedor

534,60

Posição contratual do emissor

534,60

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

534,60

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

31/12/2019

Consórcio Estacionamento Novo Centro

Especificar

Devedor

2.637,70

Posição contratual do emissor

2.637,70

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

2.637,70

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

31/12/2019

SCP – Estacionamento Shopping Mogi

Especificar

Devedor

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Conta corrente.
Não aplicável.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Indeterminado

SIM

0,000000

Coligada.
Conta corrente.
Não aplicável.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

31/12/2019

Loop Gestão de Pátios S.A.

Especificar
7.000,00

7.000,00

7.000,00

Indeterminado

SIM

PÁGINA: 313 de 346

0,000000

Devedor

11.000,00

Posição contratual do emissor

11.000,00

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

11.000,00

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Coligada.

31/12/2019

Relação com o emissor

SCP Estacionamento do Bourbon Shopping

Especificar

Devedor

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Data
transação

Parte relacionada
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Especificar

PÁGINA: 314 de 346

Devedor

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

A natureza é de dívida de curto prazo relacionada ao conta corrente de pagamento das despesas da operação entre as empresas, o qual é realizado
de maneira a harmonizar as atividades de cada sociedade.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3 – Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima
ocorridas no último exercício social:

a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
Quando das transações com partes relacionadas que se encontram descritas no item 16.2 deste Formulário de
Referência, inexistiam procedimentos ou políticas formais que eram reconhecidamente efetivas para endereçar
riscos decorrentes da existência de conflitos de interesse.
No entanto, em 20 de abril de 2020, o conselho de administração da Companhia aprovou a Política de
Transações com Partes Relacionadas descrita no item 16.1 acima, a qual visa estabelecer regras a fim de
assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de
interesses sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia.

b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado

Quando da celebração dos contratos com partes relacionadas que se encontram descritos no item 16.2 deste
Formulário de Referência, inexistiam procedimentos ou políticas formais que eram reconhecidamente efetivos
para endereçar riscos decorrentes da existência de conflitos de interesses.
Não obstante, a Companhia observa as condições praticadas no mercado para estabelecer qualquer transação.
Para tanto a Companhia leva em consideração, dentre outros, o preço, experiência, relevância no mercado e
presença geográfica.
Cabe destacar que, na condução normal dos negócios, a Companhia faz transações financeiras com suas
controladas gerenciando a sobra e necessidade de caixa. Os recursos são exclusivamente aplicados no dia-a-dia
operacional da Companhia e de suas controladas, para pagamento dos custos de aluguel e despesas inerentes ao
desenvolvimento das atividades da Companhia. Esses saldos de mútuos ativos e passivos não possuem datas de
vencimento específicas, são considerados de curto prazo e não estão sujeitos a encargos financeiros e são
realizados conforme necessidades de caixa de cada controlada.
As transações com sócios antecessores de empresas adquiridas não são com controladores da Companhia, sendo
assim não existe abuso de poder e não possui favorecimento de sociedade coligada, controladora ou controlada,
e assim, cumprindo para que as operações entre as sociedades, condições estritamente comutativas.
As transações com partes relacionadas discriminadas no item 16.2 deste Formulário de Referência têm por
objetivo permitir que a Companhia efetue o gerenciamento de seu caixa e de suas controladas de forma a atender
as necessidades de seu negócio.
Dessa forma, a Companhia informa que as transações com partes relacionadas descritas no item 16.2 deste
Formulário de Referência são realizadas com transparência e com base em práticas de mercado, visto que a
maioria das transações elencadas possuem conexão com a atividade fim da Companhia.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4 – Outras informações relevantes
Não há outras informações julgadas relevantes.
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11/02/2020

Tipo de capital

11/02/2020

Tipo de capital

11/02/2020

Tipo de capital

11/02/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

212.153.378,11

Capital Autorizado
0,00

212.153.378,11

Capital Integralizado

212.153.378,11

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

-

-

Prazo de integralização

2.100.000.000

161.335.153

161.335.153

161.335.153

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Formulário de Referência - 2020 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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2.100.000.000

161.335.153

161.335.153

161.335.153

Quantidade total de ações
(Unidades)
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 16 de setembro de 2016, a Companhia assinou um acordo de investimento com a Equity International (ou EI), por meio
do Riverside Fundo de Investimento em Participações, pelo qual foi acordada a realização de um investimento na
Companhia mediante a criação e subscrição de 5.254.170 ações preferenciais resgatáveis, todas nominativas e sem valor
nominal, no valor de R$400.000 mil. Em 23 de dezembro de 2016, por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em
Participações, foi realizado o segundo investimento na Companhia mediante a emissão e subscrição de 1.313.542 ações
preferenciais resgatáveis, todas nominativas e sem valor nominal, no valor de R$100.000 mil.
Baseado nas IAS 32 e IFRS9, o acordo de investimento foi classificado como um passivo financeiro conversível em ações
ordinárias com derivativo embutido.
Os impactos da conversão do passivo financeiro (acordo de investimento) para o patrimônio líquido foram caracterizados
como um aumento de capital nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido, que constam nas Demonstrações
Financeiras Consolidadas da Companhia correspondentes ao exercício social de 2018.
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11/02/2020

Desdobramento

Data
aprovação

15.640.472

Quantidade ações
ordinárias
6.567.712

Quantidade ações
preferenciais
22.208.184

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

161.335.153

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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161.335.153

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a nossa Companhia não sofreu reduções do capital social nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 – Outras informações relevantes
Em 16 de setembro de 2016, a nossa Companhia assinou um acordo de investimento com a Equity International
("EI"), por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em Participações, do qual foi acordado a realização
de um investimento na Companhia mediante a criação e subscrição de 5.254.170 ações preferenciais resgatáveis,
no valor de R$400.000 ("Investimento Inicial"), todas nominativas e sem valor nominal.
Em 23 de dezembro de 2016, por meio do fundo Riverside Fundo de Investimento em Participações foi realizado
o segundo investimento na nossa Companhia mediante a criação e subscrição de 1.313.542 ações preferenciais
resgatáveis, no valor de R$100.000, todas nominativas e sem valor nominal.
As ações preferenciais serão convertidas em ações ordinárias considerando um rendimento baseado na variação
mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acrescida de margem percentual mensal
calculada com base em 4% a.a.
O acordo de investimento foi classificado como um passivo financeiro conversível em ações ordinárias
("Opção").
Em 28 de novembro de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou a alteração das
condições de resgate e de conversão das ações preferenciais resgatáveis. Em decorrência de tal aprovação, o
investimento aprovado pelos acionistas da Companhia em 16 de setembro de 2016 e 23 de dezembro de 2016
deixou de ser considerado um passivo financeiro e opção e foi atualizado para o patrimônio líquido da
Companhia, no montante total de R$602.338 mil, obedecendo a seguinte distribuição: (i) R$50.000 mil,
correspondentes a 10% do investimento inicial, foram convertidos em capital social; (ii) R$450.000 mil,
correspondentes a 90% do investimento inicial, foram convertidos em reserva de capital; e (iii) R$102.338 mil,
decorrentes do rendimento baseado no IPCA, acrescidos de margem percentual mensal calculada com base em
4% ao ano a partir da data da assinatura do acordo de investimento até a data de realização da conversão, e
líquidos do saldo a apropriar com os gastos na emissão das ações, convertidos em reserva de ágio.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Dividendo anual não cumulativo em montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido do exercício calculado nos termos do Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Qualquer acionista dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirarse do quadro acionário, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor
patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, desde que ocorra qualquer
uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e IX do artigo 136 na Lei das
Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da
publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso, nos
termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 – Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos
ou que os obriguem a realizar oferta pública
O nosso Estatuto Social não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de acionistas. Não obstante, há
previsão de hipóteses de que, em caso de alienação direta ou indireta de controle da nossa Companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, referida alienação deverá ser contratada
sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo
por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e
os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma
a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Adicionalmente, o nosso Conselho de Administração deverá (i) se manifestar sobre os termos e condições de
reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de controle, e
consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia e (ii) emitir parecer em
relação a qualquer oferta pública de aquisição tendo por objeto ações ou valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis por ações de emissão da Companhia, o qual deverá conter, entre outras informações relevantes, a
opinião da administração sobre eventual aceitação da oferta pública de aquisição e sobre o nosso valor
econômico.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 – Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos
no estatuto
O nosso Estatuto Social não estabelece exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos.
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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

Bônus de Subscrição

Identificação do valor
mobiliário

Emissão de 462.017 bônus de subscrição.

Data de emissão

12/02/2020

Data de vencimento

10/08/2020

Quantidade
(Unidades)

462.017

Valor total
(Reais)

100,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Cada Bônus de Subscrição confere ao seu titular, sujeito a determinadas condições, o
efeitos sobre o capital-social
direito de subscrever número de ações ordinárias da Companhia correspondentes ao
valor inteiro positivo mais próximo (por arredondamento) ao resultado da seguinte
fórmula, e, em qualquer caso, limitado a 10 ações ordinárias de emissão da Companhia:
x = 10 x (IPND-PPA)/(IPND-PBMIP) Sendo que,
"PPA" significa o maior valor entre (i) o preço por ação obtido como resultado do
procedimento de coletas de intenções de investimentos realizado e organizado pelos
coordenadores da Oferta aprovada no item (15) da assembleia geral extraordinária
realizada em 11 de fevereiro de 2020 ("AGE de 11.2.2020") ("Preço por Ação"); e (ii) o
PBMIP;
"IPND" significa o montante de R$10,32 acrescido de quantia igual (a) à variação do
IPCA calculada a partir de 30 de setembro de 2018 até a data de a data de registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários categoria A na CVM (sendo que, caso
o IPCA para o mês da data de registro ainda não tenha sido divulgado, o índice do mês
imediatamente anterior deverá ser utilizado e calculado pro rata para suprir o índice
ainda não divulgado); mais (b) 4% ao ano, considerando eventuais desdobramentos de
ações e outros eventos societários significativos, em ambos os casos, calculados pro
rata die, até a definição do Preço por Ação; e
"PBMIP" significa o montante de R$9,22 acrescido de quantia igual (a) à variação do
IPCA calculada a partir de 30 de setembro de 2018 até a data de Registro (sendo que,
caso o IPCA para o mês da data de Registro ainda não tenha sido divulgado, o índice
do mês imediatamente anterior deverá ser utilizado e calculado pro rata para suprir o
índice ainda não divulgado); mais (b) 4% ao ano, considerando eventuais
desdobramentos de ações e outros eventos societários significativos, em ambos os
casos, calculados pro rata die, até a definição do Preço por Ação.
Sendo certo que, caso o resultado da fórmula acima descrita seja inferior a 1, a fração
resultante será arredondada para cima, a fim de que o titular do Bônus de Subscrição
subscreva, em razão de seu exercício, 1 ação ordinária de emissão da Companhia.
No caso de o titular do Bônus de Subscrição ser titular de mais de um Bônus de
Subscrição, o arredondamento deverá ser realizado sobre o valor, agregado, resultante
da fórmula acima de todos os Bônus de Subscrição de que é titular.
Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

O preço de emissão das ações a serem subscritas em decorrência do exercício dos
Bônus de Subscrição é de R$100,00 pela totalidade das 4.620.170 ações ordinárias que
podem ser subscritas em razão do exercício da totalidade dos bônus de subscrição,
devendo o exercício de bônus de subscrição resultar no pagamento proporcional à
quantidade de ações ordinárias efetivamente subscritas em razão de seu exercício. Os
direitos conferidos pelos bônus de subscrição poderão ser exercidos no período de
cinco dias úteis após a data de liquidação da oferta pública inicial de ações da
Companhia (inclusive). Os direitos conferidos pelos bônus de subscrição somente
poderão ser exercidos caso a data de liquidação da oferta pública inicial de ações da
Companhia ocorra até 10 de agosto de 2020 (inclusive), sendo certo que, caso a
liquidação física e financeira da Oferta não ocorra até tal data, os titulares dos Bônus de
Subscrição decaem do direito de subscrever ações da Companhia em razão dos bônus
de subscrição. Os direitos conferidos pelos bônus de subscrição estão sujeitos à
condição resolutiva de que o preço por ação da oferta pública inicial de ações da
Companhia seja igual ou maior que o montante de R$10,32 acrescido de quantia igual
(a) à variação do IPCA calculada a partir de 30 de setembro de 2018 até a data de
registro da Companhia como emissor de valores mobiliários categoria A na CVM (sendo
que, caso o IPCA para o mês da data de tal registro ainda não tenha sido divulgado, o
índice do mês imediatamente anterior deverá ser utilizado e calculado pro rata para
suprir o índice ainda não divulgado); mais (b) 4% ao ano, considerando eventuais
desdobramentos de ações e outros eventos societários significativos, em ambos os
casos, calculados pro rata die, até a definição do preço por ação da oferta pública inicial
de ações da Companhia. No caso de realização da condição resolutiva acima descrita,
ficam extintos os bônus de subscrição e todos os direitos por eles conferidos.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 9ª emissão (Série Única).

Data de emissão

09/05/2019

Data de vencimento

09/05/2024

Quantidade
(Unidades)

350.000.000

Valor total
(Reais)

350.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

353.089.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados
(conforme definido no artigo 9-B da Instrução CVM 539) e depois de decorridos 90
(noventa) dias corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme
disposto no artigo 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o disposto nos incisos I e II
do artigo 4º da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Poderemos, a nosso exclusivo critério, a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado
da totalidade da totalidade das debêntures, com o consequente cancelamento de tais
debêntures, mediante o pagamento do saldo devedor do valor nominal das debêntures
em circulação, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de
integralização ou a data de pagamento de remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio flat incidente
sobre o valor do resgate, correspondente a uma taxa expressa na forma percentual, de
acordo com o período do resgate, incidente sobre o valor nominal das debêntures ou o
saldo do valor nominal das debêntures, conforme o caso, acrescido da remuneração
calculada pro rata temporis desde a data de integralização ou a data de pagamento de
remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, correspondente a (i) 0,95% caso
o resgate antecipado ocorra entre a data de emissão e o 6º mês (exclusive); (ii) 0,80%
caso o resgate antecipado ocorra entre o 6º mês (inclusive) e o 18º mês (exclusive); (iii)
0,71% caso o resgate antecipado ocorra entre o 18º mês (inclusive) e o 24º mês
(exclusive); (iv) 0,70% caso o resgate antecipado ocorra entre o 24º mês (inclusive) e o
30º mês (exclusive); (v) 0,65% caso o resgate antecipado ocorra entre o 30º mês
(inclusive) e o 36º mês (exclusive); (vi) 0,55% caso o resgate antecipado ocorra entre o
36º mês (inclusive) e o 42º mês (exclusive); (vii) 0,50% caso o resgate antecipado
ocorra entre o 42º mês (inclusive) e o 48º mês (exclusive); (viii) 0,48% caso o resgate
antecipado ocorra entre o 48º mês (inclusive) e o 54º mês (exclusive); e (ix) 0,25% caso
o resgate antecipado ocorra a partir do 54º mês

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Outras características
relevantes

A emissão é garantida por garantia fidejussória prestada por (i) Capital Parking
Estacionamento de Veículos Ltda.; (ii) Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo
Ltda.; e (iii) Saepart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações
Ltda. e cessão fiduciária de (i) direitos creditórios de cartões cedidos fiduciariamente,
que resultem em créditos bancários cedidos fiduciariamente depositados na conta
vinculada, em valor agregado mensal equivalente a, no mínimo, R$ 5.000.000,00; (ii)
direitos creditórios de "Sem Parar" cedidos fiduciariamente, que resultem em créditos
bancários cedidos fiduciariamente depositados na conta vinculada de titularidade da
Companhia em valor agregado mensal equivalente a, no mínimo, R$ 9.000.000,00; (iii)
direitos creditórios de recebíveis, em valor agregado mensal equivalente a, no mínimo,
R$ 4.000.000,00; e (iv) direitos creditórios sobre a conta vinculada.
Ademais, foram constituídas hipotecas em segundo grau dos imóveis das matrículas nºs
166.070; 166.071; 166.072; 166.073; 166.074; 166.075; 166.076; 166.077; 166.078;
166.079; 166.080; 166.081; 166.082; 166.083; 166.084; 166.085; 166.086; 166.087;
166.088; 166.089; 166.090; 166.091; 166.092; 166.093; 166.094; 166.095; 166.096;
166.097; 166.098; 166.099; 166.100; 166.101; 166.102; e 170.491 no 4º Ofício de
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, totalizando, no mínimo, R$45.000.000
(quarenta e cinco milhões de reais) em caso de venda forçada.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois todas as emissões em aberto no final do exercício anterior foram liquidadas no exercício atual. No
exercício atual, (i) a nona emissão, descrita no item 18.5, possui três investidores institucionais; e (ii) o bônus de subscrição
foi subscrito pelo Riverside Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 – Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As debêntures acima descritas são admitidas à negociação no Módulo CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários
da B3.
A oferta pública inicial de ações de nossa emissão está sendo requerida junto à CVM e à B3. Uma vez concedido
o registro, as ações ordinárias de emissão da Companhia serão admitidas à negociação no segmento Novo
Mercado da B3.
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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, pois não possuímos, na data deste Formulário de Referência, 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:
Não aplicável, pois, na data deste Formulário de Referência, não possuímos títulos emitidos no exterior.
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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
Para mais informações e detalhes sobre a emissão de outros valores mobiliários pela Companhia, consultar o
item 18.5 deste Formulário de Referência.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 – Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
(a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Os recursos obtidos pela Companhia com a nona emissão de debêntures foram utilizados para:
(i) Resgate antecipado da totalidade das debêntures da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, da Companhia, objeto de
oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição no valor de R$ 109.069.668,25;
(ii) Pagamento das obrigações financeiras da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, da Companhia, objeto de oferta pública
da distribuição, de acordo com seu cronograma regularmente previsto, no valor de R$ 28.215.444,83;
(iii) Pagamento de dívidas, despesas e gastos relacionados ao Aeroporto de Salvador no valor de R$
58.211.890,98;
O saldo remanescente será utilizado para reforço de caixa, com objetivo de financiar despesas de capital da
Companhia.

(b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.

(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11 – Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiros
Não aplicável, pois não realizamos oferta pública de aquisição de ações de emissão de terceiros nos últimos três
exercícios sociais e no exercício corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 – Outras informações relevantes
Penhor de Ações de Emissão da Companhia - Transação
Em 29 de maio de 2019, como garantia à obrigação do Sr. Helio Francisco Alves Cerqueira de indenizar a
RioPark Estacionamentos e Garagens Ltda. ("Riopark") por determinadas ações judiciais que podem gerar
perdas à Riopark, à Companhia e/ou outras partes indenizáveis (conforme definido no Contrato de Associação,
celebrado em 13 de maio de 2009, entre os Srs. Helio Francisco Alves Cerqueira e BTG Alpha Participações
Ltda., entre outros), decorrente do Instrumento de Transação e Outras Avenças, celebrado na mesma data, foi
celebrado o Contrato de Penhor de Ações de Emissão da Allpark Empreendimentos, Participações e
Serviços S.A., por meio do qual o Sr. Helio Francisco Alves Cerqueira empenhou 298.222 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia. Em razão do desdobramento de ações de emissão
da Companhia, aprovado em 11 de fevereiro de 2020, atualmente estão empenhadas em favor da Riopark
2.087.554 ações de emissão da Companhia de titularidade do Sr. Helio Francisco Alves Cerqueira.
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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 exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não houve qualquer valor mobiliário mantido em tesouraria nos três últimos exercícios
sociais.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 – Outras Informações relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

20/04/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Os acionistas controladores da Companhia, diretos ou indiretos, seus diretores estatutários ou
não, membros do conselho de administração ou fiscal, do comitê de auditoria e de quaisquer
outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e
funcionários, sociedades controladas e/ou sob controle comum e seus respectivos acionistas
controladores, membros da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas,
prestadores de serviços e outros profissionais da Companhia que tenham acesso a Informações
Relevantes, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com
a Companhia ("Pessoas Vinculadas"). As normas da política de negociação aplicam-se também
aos casos em que as negociações valores mobiliários de emissão da Companhia ("Valores
Mobiliários"), por parte das Pessoas Vinculadas, se deem de forma direta e/ou indireta para o
benefício próprio delas, independentemente de serem conduzidas em seu nome.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia ("Política de Negociação"), elaborada nos termos da
Instrução CVM 358 , tem como objetivo definir os procedimentos e critérios a serem adotados no que se refere à negociação de Valores
Mobiliários fim de evitar que estes sejam negociados com a utilização de informações relevantes ainda não divulgadas, bem como o uso
inadequado da posse de informações relevantes que ainda não se tenham tornado públicas.
Os administradores, e os membros de órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia, de sociedades coligadas e de
sociedades controladas deverão informar, à Companhia, a titularidade e as negociações realizadas com Valores Mobiliários da
Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de (a) sociedades controladas direta ou indiretamente; (b) terceiros com que for
mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações; (c) procuradores ou agentes; (c) cônjuges dos quais não estejam
separados judicialmente; (d) companheiros(as); (e) descendentes ou seus cônjuges ou companheiro(a); e (f) quaisquer dependentes
incluídos na respectiva declaração anual de imposto sobre a renda ("Pessoas Ligadas"), bem como as alterações nessas posições. O
diretor de relações com investidores, por sua vez, deverá informar à CVM e às bolsas de valores. Essa informação deverá abranger
também as negociações com Valores Mobiliários feitas pela Companhia e pelas sociedades controladas e sociedades coligadas.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Avenida Juscelino
Kubitscheck, nº 1.830, Itaim Bibi, CEP 04543-900, São Paulo/SP; e (ii) internet: website da Companhia (ri.estapar.com.br); website da
CVM (www.cvm.gov.br) e website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de Valores Mobiliários por nós ou por Pessoas Vinculadas a nós nos
dos procedimentos de fiscalização seguintes períodos:
(i) durante o período em que tiverem conhecimento de informação relevante ainda não divulgada;
(ii) durante o período em que houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão total ou
parcial, transformação ou reorganização societária envolvendo a Companhia ou empresas a ela
ligadas ou parte relevante de seus ativos;
(iii) sempre que estiver em curso aquisição ou alienação de Valores Mobiliários pela própria
Companhia, sociedades controladas, sociedades coligadas ou outra sociedade sob controle
comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para este fim;
(iv) no período de quinze dias anterior à divulgação das ITRs e das DFPs; e
(v) durante os períodos especiais de vedação à negociação, a serem declarados pelo diretor de
relações com investidores.
O Diretor de Relações com Investidores deverá informar às Pessoas Vinculadas o início do
Período de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários, contudo, não está obrigado a informar
os motivos da determinação do Período de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários, e as
pessoas acima mencionadas deverão manter esta determinação em sigilo.
Caso o Diretor de Relações com Investidores deixe de comunicar a uma Pessoa Vinculada que
ela está sujeita a período especial de vedação à negociação, não ficará tal Pessoa Vinculada
isenta da obrigação de cumprir com a Política de Negociação e com a regulamentação da CVM,
em especial a Instrução CVM 358.
O Diretor de Relações com Investidores não é obrigado a apresentar justificativa sobre a
declaração de períodos especiais de vedação à negociação. Em qualquer caso, as Pessoas
Vinculadas deverão manter as informações sobre a declaração do Período de Vedação à
Negociação de Valores Mobiliários como confidenciais.
A Companhia deverá enviar, por correspondência registrada ou e-mail com aviso de recebimento,
às Pessoas Vinculadas, cópia da Política de Negociação. A comunicação da Política de
Negociação às Pessoas Vinculadas será feita antes destas pessoas tomarem conhecimento de
ato ou fato relevante e realizar qualquer negociação com Valores Mobiliários.
Não poderão negociar Valores Mobiliários os administradores que se afastarem da administração
da Companhia antes da divulgação pública de ato ou fato pelo prazo de seis meses após o seu
afastamento ou até a divulgação de tal ato ou fato relevante.
As Pessoas Vinculadas poderão formalizar planos individuais de investimento, os quais poderão
permitir a negociação de Valores Mobiliários no período de vedação à negociação de Valores
Mobiliários, , observadas as condições previstas na Política de Negociação.
Cabe ao diretor de relações com investidores acompanhar e executar a Política de Negociação,
devendo informar à CVM, à B3 e às Pessoas Vinculadas, o período de vedação à negociação de
valores mobiliários.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 - Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar
que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de
maneira precisa e tempestiva
A Política de Negociação de Valores Mobiliários determina que a Companhia deve comunicar formalmente os
termos da Política de Negociação de Valores mobiliários às Pessoas Vinculadas e obter a assinatura dos
respectivos termos de adesão, os quais deverão permanecer arquivados na sede da Companhia durante o prazo
em que a referida Pessoa Vinculada mantiver vínculo com a Companhia e por, no mínimo, 5 (cinco) anos após
o encerramento do vínculo.
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores apreciar demais casos omissos na Política de Negociação de
Valores Mobiliários e, se for o caso, dar o devido encaminhamento ao conselho de administração da Companhia
de proposta de modificação da Política de Negociação de Valores Mobiliários, visando adaptá-la às situações
de omissão.
Caberá ao conselho de administração da Companhia a deliberação sobre qualquer reformulação da Política de
Negociação de Valores Mobiliários, a qual deverá ser encaminhada à CVM e à B3 (e/ou quaisquer outras bolsas
de valores ou mercados de balcão organizados em que a Companhia tenha seus Valores Mobiliários admitidos
à negociação).
Cumpre às Pessoas Vinculadas observar também a Política de Negociação de Valores Mobiliários e o Código
de Conduta e Ética.
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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
21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando o canal
ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre atos e fatos relevantes e os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas e os
locais onde a política pode ser consultada.
A Política de Divulgação de Informações Relevantes ("Política de Divulgação ") foi elaborada nos termos da
Instrução da CVM 358 e aprovada pelo conselho de administração em reunião realizada no dia
11 de fevereiro de 2020.
Sujeitam-se às disposições da Política de Divulgação: (i) acionistas; (ii) diretores estatutários e não estatutários;
(iii) membros do conselho de administração; (iv) membros do conselho fiscal; (v) membros do comitê de
auditoria não-estatutário; (vi) membros de quaisquer outros órgãos que possuam funções técnicas ou consultivas
criadas por disposição estatutária; (vii) empregados; (viii) prestadores de serviços (como, por exemplo,
consultores, auditores independentes, analistas de agências de rating e assessores legais); ou, ainda,
(ix) qualquer pessoa que, por qualquer circunstância, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia
ou em qualquer das afiliadas da Companhia tenha tido acesso ou conhecimento de decisão do acionista
controlador, deliberação de assembleia geral ou dos órgãos da administração ou qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios
da Companhia, que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos valores mobiliários; (ii) na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na determinação de os investidores
exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários ("Informação Relevante")
("Pessoas Vinculadas").
A Política de Divulgação tem como objetivo (i) definir os procedimentos e critérios a serem adotados pela
Companhia e pelas Pessoas Vinculadas para divulgação de Informações Relevantes, (ii) estabelecer as exceções
à imediata divulgação de Informações Relevantes, (iii) estabelecer os procedimentos referentes à manutenção
de sigilo acerca de Informações Relevantes não divulgadas ao mercado e (iv) mitigar o risco de contradição
acerca de Informações Relevantes entre as diversas áreas da Companhia e seus administradores.
Para assegurar que as regras sobre divulgação de informações constantes na Política de Divulgação sejam
cumpridas, a Companhia exige que as Pessoas Vinculadas que possivelmente tenham acesso à Informação
Relevante, assinem o termo de adesão anexo à Política de Divulgação, por meio do qual se dão por cientes de
seus termos, com os quais concordam e se comprometem a cumpri-los em sua integralidade.
Nos termos da Política de Divulgação, qualquer Pessoa Vinculada que venha estar diante da ocorrência, ou
iminente ocorrência, que possa ser considerada uma Informação Relevante, deverá comunicar, por escrito, o
diretor de relações com investidores de tal fato imediatamente, para que ele decida sobre sua caracterização
como Informação Relevante e, consequentemente, sobre a necessidade de sua divulgação.
A Política de Divulgação encontra-se disponível no endereço: http://ri.estapar.com.br/.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Indicar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização
da política de divulgação de informações
O diretor responsável pela execução e acompanhamento da Política de Divulgação é o Diretor de Relações com
Investidores.
A análise da materialidade das Informações Relevantes será realizada pelo Diretor de Relações com Investidores
e deverá levar em conta (i) as atividades e os negócios praticados pela Companhia no âmbito de nossa autuação
ordinária; (ii) no setor de atuação; e (iii) as informações anteriormente divulgadas. Em caso de dúvida, caberá
ao Diretor de Relações com Investidores sobre a caracterização do ocorrido como uma Informação Relevante,
devendo consultar o conselho de administração para auxiliá-lo.
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores realizar a divulgação e a comunicação à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível da CVM na rede mundial de computadores e, se for o caso, à B3 e/ou quaisquer
outras bolsas de valores ou mercados de balcão organizado em que a Companhia tenha valores mobiliários
negociados, imediatamente após sua ciência, de qualquer Informação Relevante ocorrida ou relacionada aos
negócios da Companhia, assim como zelar pela ampla e imediata disseminação de tal Informação Relevante
simultaneamente na CVM, na B3, e/ou em quaisquer outras bolsas de valores ou mercados de balcão organizado
em que a Companhia tenha valores mobiliários negociados, bem como ao público investidor em geral. Cabe,
ainda, a ele providenciar, sempre que solicitado, a correção, aditamento ou republicação que qualquer
Informação Relevante.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras informações que o emissor julgue relevantes
Na data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia
para os fins desta seção deste Formulário de Referência.
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