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

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

MPM Corpóreos S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 26.659.061/0001-59 | NIRE 35.300.498.607
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
122.556.860 Ações
Valor Total da Oferta: R$2.193.767.794,00
Código ISIN das Ações BRESPAACNOR7
Código de negociação das Ações na B3: “ESPA”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto).
A MPM CORPÓREOS S.A. (“Companhia”), os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, na página 43 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas”), MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Magnólia FIP”) e SMZXP PARTICIPAÇÕES LTDA. (“SMZXP” e, em conjunto com os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e Magnólia FIP, “Acionistas Vendedores”) estão
realizando uma oferta pública de distribuição de, inicialmente, 122.556.860 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar (conforme abaixo definidos), realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), compreendendo a distribuição (i) primária de, inicialmente, 67.039.106 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme
abaixo definido) (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 55.517.754 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido) (“Oferta Secundária”), em
ambos os casos, a ser realizada no Brasil,em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o “Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), atualmente vigente (“Código
ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” ou “Agente Estabilizador”) e do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo
Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Ações
junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc., e pelo Goldman Sachs & Co. LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos
da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”)
editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras
federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou
não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor
(investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do
Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros,
exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido), poderá, a critério da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até aproximadamente 16% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 19.447.168 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar
as Ações Adicionais), ou seja, em até 18.383.529 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser
outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta
(“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em
comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto da Garantia
Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de
eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme
definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Valor (R$)(1)
Preço por Ação ..............................................................................
Oferta Primária(5) ...........................................................................
Oferta Secundária(6) .......................................................................
Total Oferta...................................................................................
(1)

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

Comissões (R$)(1)(2)(3)

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

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

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

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
Deduzidas as comissões e sem dedução de outros custos, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre a quantidade de Ações emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 43 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”,
constante na página 43 deste Prospecto.

A realização da Oferta, mediante aumento de capital da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, incluindo seus termos e condições, bem como a adesão
da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial de São Paulo (“JUCESP”) em 27 de outubro de 2020, sob o nº
449.591/20-7 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comercial” em 7 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive a aprovação do Preço por Ação, foi aprovada pelo FIP Magnólia na forma de seu regulamento em 15 de outubro de 2020. Não será necessária qualquer aprovação societária pela SMZXP ou
pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária incluindo a venda das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição
(conforme definido neste Prospecto).
Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda as anuências prévias de certos credores, nos termos de determinados instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta não configure evento de
inadimplemento ou vencimento antecipado relacionados a (i) modificação da composição do capital social da Companhia e/ou (ii) eventual alteração de controle, direto e/ou indireto, da Companhia e/ou de suas controladas, conforme aplicável. Assim, para fins de
continuidade do pedido de registro da Oferta perante a CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se comprometeram a apresentar aos Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do Preço por Ação: (i) manifestações expressas de
tais credores anuindo com a modificação da composição do capital social da Companhia e eventual alteração do controle da Companhia, como consequência da realização da Oferta; ou (ii) comprovação de que os respectivos empréstimos e/ou financiamentos foram
devidamente quitados, não acarretando, portanto, na caracterização de um descumprimento contratual e, consequentemente, evento de vencimento antecipado dos instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com tais credores (“Anuências Prévias”).
CASO AS ANUÊNCIAS PRÉVIAS OU OS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO NÃO SEJAM APRESENTADOS CONFORME ACIMA DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E TODOS OS PEDIDOS DE RESERVA E TODAS AS INTENÇÕES DE
INVESTIMENTO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA O FATOR DE RISCO “A CONTINUIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA ESTÁ SUJEITA À APRESENTAÇÃO DAS ANUÊNCIAS PRÉVIAS QUANTO À
MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA E/OU À POTENCIAL ALTERAÇÃO DE CONTROLE DA COMPANHIA, COMO CONSEQUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA OFERTA.” CONSTANTE DA SEÇÃO “FATORES DE RISCO –
RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NA PÁGINA 82 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Os registros da Oferta Primária e a Oferta Secundária estão sujeitos à análise pela CVM, sendo que os respectivos registros foram requeridos em 9 de novembro de 2020.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da
Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DESCRITOS NAS PÁGINAS 23 E 74, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO,
PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Assessor Independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores

A data deste Prospecto Preliminar é 07 de janeiro de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Espaçolaser” referem-se, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à MPM Corpóreos S.A. na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 24 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o
contexto assim exigir.
Acionistas Vendedores

Magnólia FIP, SMZXP e os Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

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

Administração

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

Administradores

Membros da Administração.

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Anuências Prévias

Anuências prévias do Daycoval, do Santander e do Bradesco,
nos termos de determinados instrumentos financeiros
celebrados pela Companhia com tais instituições, para que a
realização da Oferta não configure evento de inadimplemento
ou vencimento antecipado relacionados a (i) modificação da
composição do capital social da Companhia e/ou (ii) eventual
alteração de controle, direto e/ou indireto, da Companhia e/ou
de suas controladas, conforme aplicável. Assim, para fins de
continuidade do pedido de registro da Oferta perante a CVM,
a Companhia e os Acionistas Vendedores se comprometeram
a apresentar aos Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil
antes da data prevista para fixação do Preço por Ação: (i)
manifestações expressas de tais credores anuindo com a
modificação da composição do capital social da Companhia e
eventual alteração do controle da Companhia, como
consequência da realização da Oferta; ou (ii) comprovação de
que os respectivos empréstimos e/ou financiamentos foram
devidamente quitados, não acarretando, portanto, na
caracterização de um descumprimento contratual e,
consequentemente, evento de vencimento antecipado dos
instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com tais
credores.

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.
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Entidades

dos

Mercados

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Espaçolaser

MPM Corpóreos S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, de caráter não permanente.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

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

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Deliberação CVM 860

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

IOF/Câmbio

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

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Magnólia FIP

Magnólia Fundo
Multiestratégia.

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

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

Prospecto Definitivo

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

Prospectos

Este Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

de

Investimento

e

o

em

Participações

Prospecto

Definitivo,

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

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

Resolução CVM 13

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

SEC

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

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme
alterado.

SMZXP

SMZXP Participações Ltda.

Vinci Partners

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

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

Registro na CVM

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

Sede

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

Diretoria de Relações com
Investidores

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

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

Jornais nos quais divulga
informações

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

Formulário de Referência

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

Website

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

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 71 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e declarações
prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas
23 e 74, respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações de que a Companhia dispõe atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem,
entre outras situações, as seguintes:


rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;



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



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



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



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



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



a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;



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



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



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



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



eventos de força maior;



o impacto da pandemia de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate
ao surto;
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nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos da pandemia de COVID-19 em
nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;



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



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



outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 74 e 23, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.

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

Fonte: Companhia.
Nota: Inclui lojas próprias, joint-ventures e franquias.
Escalamos nosso negócio através de um modelo padrão de loja de rápida implementação em qualquer região do país, com dimensões médias
entre 25 e 60m2 e que não tem a necessidade de estocagem de produtos. Esse modelo único nos proporciona uma flexibilidade para operar tanto
em shopping centers, como em ruas ou centros comerciais, sendo também adequado a diferentes tipos de operação, como franquias, lojas
próprias ou joint-ventures, possibilitando que a Companhia escolha as melhores estratégias de crescimento, na forma mais benéfica a cada
região. Tais fatores nos permitiram atingir uma capilaridade relevante em todo território nacional, com presença em todos os estados do país.

1

De acordo com pesquisa de mercado por nós contratada com fonte nos websites das companhias e Way-back Machine.
Segundo a pesquisa Way Back Machine.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em entrevistas realizadas por sites de lojas online e IBGE.
4 Segundo informações da Euromonitor.
5 Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e fontes públicas.
2
3
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Ao longo dos últimos anos, atingimos uma combinação de crescimento de venda e expansão da rentabilidade. Nesse sentido, as vendas de
todo o sistema (“System-wide Sales”) e EBITDA Ajustado da Companhia apresentaram, respectivamente, crescimento anual composto
(“CAGR”) de 50% e 72% no período de 2017 e 2019, respectivamente, alcançando R$191 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, o que representa uma margem de EBITDA Ajustado de 29,4% sobre a receita líquida. No mesmo período, nosso fluxo de
caixa operacional apresentou um CAGR de 80%.
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para os períodos de nove meses findos em 30
de setembro de 2020 e 2019 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2020
2019
554
497
638.249
729.063
315.055
500.685
118.618
294.654
37,6%
58,9%
33.501
201.014
10,6%
40,1%
11.646
180.137
3,7%
36,0%
(71.581)
96.989
(22,7%)
19.4%
(65.569)
85.787
125.659
91.358

Medições não contábeis
(R$ mil, exceto %)
Número de lojas Espaçolaser
System-wide Sales Espaçolaser(1)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA(2)
Margem EBITDA(3)
EBITDA Ajustado(4)
Margem EBITDA Ajustada(5)
Lucro Líquido (Prejuízo) Ajustado(6)
Margem Líquida Ajustada(7)
Lucro Líquido (Prejuízo)
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado
Ajustado(9)
Dívida Bruta(10)
Dívida (Caixa) Líquida(11)
ROIC Ajustado(12)
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

/

EBITDA

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019
2018
514
415
1.042.751
776.279
647.595
336.291
362.211
177.817
55,9%
52,9%
217.771
104.684
33,6%
31,1%
190.638
93.759
29,4%
27,9%
82.867
44.529
12,8%
13,2%
65.380
38.579
80.693
53.685

2017
282
461.887
193.668
112.222
57,9%
64.215
33,2%
64.215
33,2%
40.683
21,0%
40.683
24.985

1.079,0%

50,7%

42,3%

57,3%

38,9%

487.514
232.383
(5,0%)

N/A
N/A
N/A

249.859
194.750
24,3%

162.344
93.092
20,4%

15.789
(4.214)
N/A

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

Oferecemos o tratamento de depilação a laser para homens e mulheres, em até 29 e 35 diferentes áreas do corpo, respectivamente, por meio
de até dez sessões a depender da área do corpo. Dado o alto crescimento nos últimos anos, os clientes da Companhia possuem
relacionamento com a Espaçolaser, em média, há 17 meses e apenas realizaram o tratamento com a Companhia em 2,1 áreas do corpo. O
público feminino ainda compõe a maioria da base de clientes da Companhia, equivalente a aproximadamente 91% do total, sendo que o
consumo pelo público masculino vem crescendo de forma contínua em nossa base, de 4,6% em 2017 para 9% do total em setembro de 2020,
, representando um CAGR de 41% no período, o que acreditamos evidenciar uma importante tendência do setor. Os gráficos abaixo
apresentam o breakdown de nossos clientes por idade, gênero e classe social:
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Fonte: Companhia e IBGE. Breakdown de clientes e gênero de 2015 a setembro de 2020. Breakdown de classes sociais baseado na quebra de nossas unidades
próprias em São Paulo no ano de 2019.

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

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

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

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


Prêmio Top of Wellness da revista Boa Forma em 2018;



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



Prêmio Lojista Alshop em 2018 e 2019;



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



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



Prêmio de Franquias Internacionais da ABF em 2019 e 2020.

6

As exigências para o selo do prêmio GTPW envolve a satisfação de 70% dos funcionários.
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Nós acreditamos que a atitude em construir uma sociedade melhor deve ser de todos. Desta forma, temos responsabilidade social e
consciência dos nossos deveres e obrigações como cidadãos em relação à nossa comunidade. Por isso, buscamos realizar ações simples,
organizadas e assertivas que contribuam para a formação de uma sociedade mais justa.
Na Espaçolaser, valorizamos a inclusão e o acolhimento, pois acreditamos que a promoção da igualdade é o caminho para o crescimento de
nossa sociedade. A importância da inclusão dentro de uma empresa significa aprendizado, responsabilidade social e evolução. Seguimos
firmes no nosso propósito de transformar vidas e promover o bem-estar em diversas esferas da sociedade. Para maiores informações sobre
as nossas iniciativas sociais e projetos de responsabilidade social, vide itens 7.8 e 7.9 do Formulário de Referência.
MERCADO DE ATUAÇÃO
Segundo a Euromonitor International o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, totalizando
aproximadamente US$30 bilhões em 2019. Este mercado está posicionado após países como Estados Unidos, China e Japão, e é o maior da
América Latina, sendo três vezes maior que o México, segundo maior mercado da região7.

Fonte: Edição 2020 de “Beauty and Personal Care” da Euromonitor International Limited; o valor de varejo refere-se ao preço de venda no varejo incluindo
imposto sobre vendas e preços constantes; utilizam taxas de câmbio fixas, as classificações representam apenas os mercados pesquisados.
Depilação a Laser
Em relação ao mercado de depilação, em 2019, aproximadamente 78% da população feminina brasileira entre 12 e 65 anos e 9% da
população masculina 8 na mesma faixa etária utiliza algum método de depilação, totalizando 69 milhões de usuários, de acordo com
Informações de Pesquisa Primária9. Nesse contexto, a depilação a laser destaca-se como o método com o mais alto potencial de adoção por
novos consumidores dentre as diferentes tecnologias disponíveis no mercado.

7
8
9

Euromonitor International Limited, Beleza e Cuidados Pessoais in the World 2021, vendas ao consumidor final incluindo impostos, taxas de câmbio fixas em USD
de 2019, termos atuais de 2019.
Para homens, não considera aqueles cujo único procedimento utilizado é barbear-se com lâmina ou aparar o cabelo.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada, e dados do
IBGE
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Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora internacional
especializada e dados do IBGE.

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora internacional
especializada, dados do IBGE e IPC. Dados referentes ao ano de 2019.
A Companhia acredita que uma experiência diferenciada de atendimento aliado a tecnologias avançadas, menos dolorosas e efeitos
prolongados, tais como depilação a laser, e estruturas de financiamento ao consumidor que as tornem acessíveis a diversas classes sociais,
podem influenciar positivamente o mercado de depilação, incrementando a base de consumidores endereçáveis e explorando um universo de
potenciais novos usuários. A Companhia acredita que o crescimento do mercado de depilação a laser no Brasil deverá ser impulsionado por
três principais fatores:
i)

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

ii)

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

iii)

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

Fonte: IBGE, consulta em outubro de 2020.

10
11
12

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.
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Dados da Companhia referente ao ano de 2019.

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

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

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

Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e entrevistas em dados internos da Companhia e IBGE.
PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia é líder de mercado, com uma marca top-of-mind no Brasil, oferece um serviço ainda sub-penetrado e com amplo
espaço para crescimento.

13
14

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

Fonte: IBGE.

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

A Companhia acredita que, entre outros fatores, a combinação de sua escala com a força da sua marca sejam vantagens competitivas
relevantes em um mercado ainda sub-penetrado e com alto potencial de crescimento. De acordo com a pesquisa realizada pela consultoria
internacional especializada18, o mercado de depilação a laser apresentou um CAGR de 58% entre 2015 e 2019, tendo encerrado o ano fiscal
de 2019 com um tamanho estimado de R$6,4 bilhões.
Somos focados na experiência e satisfação dos nossos clientes, suportados pela nossa plataforma omnicanal e digital, além de
oferecer flexibilidade para nossos clientes serem atendidos em qualquer uma de nossas lojas.
Em setembro de 2020, mais de 80% de nossos leads foram captados por meio da indicação de clientes. Acreditamos que isso é
consequência de nosso compromisso total com a excelência de nosso serviço e satisfação de nossos clientes, evidenciado também pelo
nosso alto nível de NPS (Net Promoter Score), que atingiu 82 pontos em agosto de 2020, em uma escala de 0 a 100. Nossa estrutura é
orientada, e nossos colaboradores compensados, também pelo parâmetro do NPS, criando um ciclo virtuoso e uma experiência muito positiva
para os clientes.
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Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada com fonte nos websites das companhias e Way-back Machine.
Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e entrevistas realizadas em sites de lojas online e IBGE.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e experiência internacional e fontes públicas.
18 Pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em entrevistas realizadas por IBGE
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Ainda quanto ao engajamento dos clientes, em 2019, de acordo com estimativas internas, atingimos em torno de 25 milhões de pessoas
através de influenciadores digitais, temos mais de 1 milhão de seguidores nas plataformas Facebook e Instagram. Nossas iniciativas levaram
a um crescimento de 88% nos leads digitais entre 2018 e 2019, entretanto, aproximadamente 80% dos nossos clientes vieram via publicidade
direta entre consumidores.
Nosso modelo de negócio baseado na experiência do usuário é escalável dado as funcionalidades de nossa plataforma omnicanal e digital.
Facilitamos o contato e comunicação com nossos clientes de variadas maneiras. Desde a compra de um serviço, o agendamento de uma
sessão ou o contato direto para dúvidas e reclamações, todos podem ser feitos por meio do nosso aplicativo exclusivo, nosso website, nosso
call center, via WhatsApp com atendentes das lojas ou diretamente e presencialmente nas lojas. Acreditamos que essa plataforma omnicanal
e digital contribui com o estreitamento do relacionamento com os nossos clientes e traz uma comodidade diferenciada a nossos clientes, fator
considerado crítico para a prestação de um serviço.
Essa plataforma tecnológica, que foi totalmente customizada para nosso modelo de negócio, é integrada com nossas operações, para o
aperfeiçoamento contínuo da gestão do nosso negócio. O sistema, chamado de “ELOS” (Espaçolaser Operating System), é Cloud-based e
possui infraestrutura altamente escalável, e é integrado em todas as lojas, constituindo nossa principal ferramenta de gestão das tarefas do
dia-a-dia, nos permitindo acompanhar de perto nossas lideranças e colaboradores, fornecendo de maneira confiável e eficiente todo o suporte
em termos de dados necessário ao nosso rápido crescimento.
Por fim, nossa rede de lojas interligada e crescente capilaridade oferece, na nossa visão, mais flexibilidade e comodidade aos nossos
clientes, ampliando de maneira relevante os locais e horários de atendimento, facilmente consultados através do nosso aplicativo exclusivo.
Isso faz com que o excesso de demanda de uma loja seja escoado para outra loja próxima e que os níveis de satisfação dos clientes
permaneçam elevados, dado a comodidade em poderem escolher a melhor localização e horário para serem atendidos. Na cidade de São
Paulo, por exemplo, 51% de nossos clientes realizaram sessões de seus tratamentos em mais de 1 loja, quando olhamos dados de janeiro de
2016 até 30 de setembro de 2020.
Oferecemos uma solução de depilação de ponta, aspiracional e acessível para todas as classes sociais.
Aliado a uma experiência de depilação, na visão da Companhia, disruptiva e ao alto engajamento com a marca, oferecemos também uma das
melhores tecnologias de depilação a laser atualmente disponíveis no mercado, proporcionando aos nossos clientes maior bem-estar,
eficiência, conforto e agilidade. Dado nossa escala e relevância no mercado, acreditamos que somos os primeiros a terem acesso às
tecnologias mais avançadas, o que, na visão da Companhia, a coloca em vantagem em termos de proposta de valor. Atualmente, a
Companhia utiliza uma tecnologia que acreditamos possuir maior eficiência e eficácia do que as demais máquinas disponíveis no mercado,
da qual possuímos exclusividade de aquisição dentro do mercado brasileiro.
Financiamos a oferta desse serviço de ponta aos nossos clientes em até 24 parcelas, por meio da estrutura de pagamentos recorrentes e
nosso cartão de crédito, Espaçolaser, em conjunto com a operadora Credz, possibilitando também que as classes B, C e D também sejam
amplas consumidoras do serviço, ao mesmo tempo que mitigamos nosso risco de inadimplência. A Companhia preza pela universalidade dos
seus serviços, com lojas aspiracionais em bairros de todas as classes sociais, incluindo regiões que a Companhia entende ser de renda
familiar mais alta, como o bairro da Vila Olímpia (dentro do Shopping Vila Olímpia), na cidade e estado de São Paulo e regiões que a
Companhia entende ser de renda familiar mais baixa como a cidade de Taboão da Serra, no estado de São Paulo. Em São Paulo, os nossos
clientes das classes A, B1, B2, C1, C2 e D representaram, respectivamente, 0,6%, 15,8%, 24,7%, 12,4%, 35,4% e 11,2% de nossos clientes
no ano de 2019. Acreditamos que a experiência dos clientes da Companhia é disruptiva em seu segmento e que estamos transformando de
maneiro positiva a forma de consumo do público brasileiro no mercado de beleza, levando consumidores a substituírem métodos
convencionais de depilação pela tecnologia à laser que, no Brasil, ainda possui penetração imaterial.
Possuímos um modelo de loja altamente escalável e rentável, permitindo o crescimento em todas as regiões do Brasil.
A Companhia desenvolveu um modelo flexível de abertura de lojas, o qual acreditamos que possibilitou uma expansão consistente da
plataforma desde 2004. O layout da loja é padrão, no formato “loja box” e com dimensões médias entre 25 m2 e 60 m2. A Companhia entende
que, além de adaptável a qualquer localização, público alvo e escalável para qualquer região do país, tal modelo demonstrou ser, na opinião
da Companhia, e até a presente data, eficiente e altamente rentável, com capacidade de produzir retornos atrativos. Ao serem comparadas
com outras operações varejistas com elevada eficiência no país, as lojas da Espaçolaser produzem um dos maiores indicadores de venda por
metro quadrado do Brasil, de aproximadamente R$53 mil por ano em 2019, que se converte em uma contribuição bruta média por loja de
R$1,2 milhão no mesmo ano, de acordo com estimativa da Companhia19.
A performance das lojas localizadas em shoppings centers é similar a das lojas em rua ou em outros centros comerciais, e pouco depende do
movimento dos shoppings, pois as lojas são classificadas como loja-destino para 98% dos clientes da Companhia, em setembro de 2020. A
Companhia mantém um modelo também flexível à operação via franquia, loja própria ou via joint-ventures, dependendo da estratégia de
crescimento para a região. Além disto, a Companhia oferece treinamento extensivo no conceito “one company concept” e suporte total e
integrado de tecnologia da informação e back-office para todas as lojas, próprias, joint-ventures e franquias.

19

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

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

20

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

Legenda
Paulo

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

Tito

A estrutura societária da Companhia contém controladas diretas e indiretas, sendo certo que no organograma acima foram mencionadas as
controladas diretas. As controladas indiretas da Companhia encontram se listadas no item15.8 do Formulário de Referência.
Para informações detalhadas sobre os acordo de acionistas da Companhia, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Acordo de
Acionistas”, na página 42 deste Prospecto, bem como o item “15.5 Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte”, do Formulário de Referência da Companhia, a partir da página 732 deste Prospecto.
Após a realização da Oferta o atual grupo de controle da Companhia formado pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e a SMZXP
poderá deter menos que 50% mais uma ação da Companhia, o que pode vir a ser interpretado como uma alteração no controle da
Companhia. Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia após a Oferta, vide Seção “Informações sobre a
Oferta” contida na página 40 deste Prospecto. Ainda sobre esse tema, vide o seguinte fator de risco constante da página 74 deste Prospecto:
“A continuidade do pedido de registro da oferta está sujeita à apresentação das Anuências Prévias quanto à modificação da composição do
capital social da Companhia e/ou à potencial alteração de controle da Companhia, como consequência da realização da Oferta.”
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DÍVIDAS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Em dezembro de 2021, o saldo devedor dos contratos da Companhia com o Daycoval, o Santander e o Bradesco, para os quais a Companhia está
buscando as Anuências Prévias, totalizava aproximadamente R$20.036 mil. Para mais informações, veja o item 10.1(f) do Formulário de Referência, a
seção “Informações sobre a Oferta – Anuências Prévias” e o fator de risco “A continuidade do pedido de registro da Oferta está sujeita à apresentação
das Anuências Prévias quanto à modificação da composição do capital social da Companhia e/ou à potencial alteração de controle da Companhia,
como consequência da realização da Oferta” na página 82 deste Prospecto.
EVENTOS RECENTES
Aquisição de Franqueados
Em 1 de outubro de 2020, a Companhia, por meio de sua controlada Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”), celebrou nove
memorandos de entendimento tendo por objeto estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das
participações societárias das sociedades franqueadas, detentoras de 60 lojas localizadas em todo o território nacional. As opções de compra poderão
ser exercidas pela Corpóreos a qualquer momento a partir de 01 de janeiro de 2021, a seu exclusivo critério, em até 18 meses contados da data de
assinatura dos memorandos. A Corpóreos já manifestou sua intenção de exercer a totalidade das opções após a data de início do exercício, observado
que o efetivo exercício das opções de compra dependerá da negociação e celebração de contratos definitivos para efetivar as referidas aquisições.
Cada memorando prevê exclusividade da Corpóreos pelo período de 18 meses. O preço de exercício de cada opção de compra considerará um fator
de multiplicação de cinco vezes o EBITDA dos últimos 12 meses das lojas sendo adquiridas, este sendo contratualmente calculado como 35,0% da
receita líquida exclusivamente para fins do cálculo do valor da opção do instrumento, deduzido da Dívida (Caixa) Líquida de cada sociedade. A
Companhia ressalta que, apesar de sua intenção e exercer as opções, em relação a aquisição de sociedades franqueadas ainda não há uma posição
definida sobre essas potenciais transações, nem quanto tempo as negociações junto a tais sociedades levarão para ser concluídas, não tendo sido
celebrado qualquer contrato definitivo para efetivar referidas aquisições.
Além disso, em 17 de outubro de 2020, a Companhia, também por meio da Corpóreos, celebrou um aditamento a um contrato de
investimento celebrado com a EL Bahia, constituída por um grupo de franqueados que possui 18 lojas localizadas nos estados da Bahia,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Referido aditamento prevê a outorga de uma opção de compra sobre as ações ordinárias representativas de
100% do capital social total e votante da sociedade franqueada (detentora da totalidade do capital social das demais sociedades do grupo de
franqueados), a qual poderá ser exercida caso seja aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia ou de sua controlada, a
realização de um processo de oferta IPO, no prazo de 3 meses contados da liquidação do IPO.
O preço de exercício, sujeito a ajuste, considera: (i) Valor da Firma, ajustado pela variação do CDI, menos a Dívida (Caixa) Líquida estimada; (ii) valor
adicional calculado com base no CAPEX desembolsado pelos vendedores em duas das sociedades do grupo entre 25 de setembro de 2019 e a data
de exercício, reajustado pela variação positiva do CDI; e (iii) valor do EBITDA dos últimos 12 meses, considerando as últimas demonstrações
financeiras auditadas disponíveis, o múltiplo a ser definido nos termos do contrato e a Dívida (Caixa) Líquida estimada.

(1)
(2)

#

Lojas

Lojas Maduras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

15
7
3
8
2
6
13
3
3
18
78

12
6
3
6
1
5
6
2
1
14
56

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

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

Considerando tais premissas de precificação de referidas aquisições bem como premissas de rentabilidade observadas em lojas próprias, a
Companhia estima o montante total de R$250 milhões para a aquisição das participações de sociedades franqueadas descritas acima,
incluindo a EL Bahia. A Companhia utilizará parte dos recursos de sua potencial oferta pública inicial de distribuição de ações (“Oferta”) para
arcar com a integralidade de tais aquisições.
Caso tais aquisições sejam concluídas, a Companhia passará a deter cerca 80% do total de lojas da rede, ficando aproximadamente 20% de
lojas como franqueadas.
Para fins deste item, os seguintes termos utilizados possuem os significados abaixo:
“Caixa” significa, na data a que se refere, de forma consolidada, sem duplicidade e observados os princípios contábeis, o saldo de caixa,
depósitos bancários, bem como quaisquer aplicações financeiras de disponibilidade imediata da pessoa em questão, em qualquer caso
disponíveis e livres de todo e qualquer ônus, sem levar em consideração quaisquer depósitos em garantia, depósitos judiciais ou outros
depósitos relacionados a quaisquer contingências;
“CAPEX” significa toda e qualquer despesa comprovadamente incorrida ou suportada pelas sociedades com a finalidade de abertura de
novas lojas, discriminadas por cada loja;
“CDI” significa a variação da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros de um dia (Certificado de Depósitos Interbancários) “over extra
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, na base de 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário;
“Dívida (Caixa) Líquida” significa a diferença entre a Dívida Bruta e o Caixa e equivalente de caixa, na data a que se referem;
“EBITDA” significa, com relação ao período a que o cálculo se referir, o lucro líquido do período em questão, auferido antes (i) das despesas e
receitas financeiras líquidas, (ii) do imposto de renda e contribuição social, (iii) de depreciação e amortização, e (iv) de despesas nãorecorrentes, apurado de acordo com as normas contábeis aplicáveis;
“Dívida Bruta” significa o somatório dos seguintes itens, na data a que se refere, de forma consolidada, sem duplicidade e observados os princípios
contábeis: (i) todas as dívidas de natureza financeira, com instituições financeiras ou qualquer pessoa; (ii) todas as outras dívidas de longo ou curto prazo,
vencidas e não pagas; (iii) todas as dívidas repactuadas, mesmo que estejam contabilizadas sob a rubrica de “contas a pagar”; (iv) todos os recebíveis
descontados; (v) todos os valores devidos a empregados e prestadores de serviços que não tenham sido pagos no prazo originalmente avençado; (vi)
contratos de swap para a proteção de taxa de câmbio, de moeda ou contratos semelhantes; (vii) todos os valores de tributos vencidos, incluindo, sem
limitação, todo e qualquer saldo de parcelamento de tributos; (viii) todas as contas a pagar em atraso; (ix) todos os adiantamentos de terceiros, inclusive
clientes; (x) todas as operações de leasing operacional e/ou financeiro; (xi) todos os valores devidos em decorrência de sentenças judiciais ou arbitrais
transitadas em julgado; (xii) cheques emitidos e que ainda não tenham sido compensados e saldos negativos em contas correntes; (xiii) quaisquer
dividendos, juros sobre capital próprio, outras vantagens pecuniárias e/ou qualquer outra forma de distribuição de lucros, em dinheiro ou em espécie,
declarados e não pagos; (xiv) dívidas pendentes ou vencidas relacionadas aos direitos de uso (luvas) cobrados por shoppings centers; (xv) mútuos com
partes relacionadas; e (xvi) as despesas de capital sendo pagas em parcelas; e (xvii) qualquer garantia ou indenização em favor de terceiros, para
pagamento de obrigações mencionadas nos itens (i) à (xvi) (inclusive) desta definição; (xviii) todos e quaisquer valores acessórios aos acima descritos,
incluindo multa e juros incidentes até a data de levantamento da dívida bruta, independentemente de estarem contabilizados nas demonstrações financeiras
da pessoa em questão;
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“Valor da Firma” significa o valor de firma atribuído às sociedades do grupo, no montante de R$59.000.000,00.
Desdobramento de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de janeiro de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o desdobramento de ações, sem modificação do valor do capital social da Companhia, à
razão de 20 ações para 1 ação de emissão da Companhia, ordinária, nominativa e sem valor nominal, na forma do artigo 12 da Lei das
Sociedades por Ações, a fim de que o capital social da Companhia resultasse no total de 176.031.660 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, conforme descrito no item 17.3 do Formulário de Referência.
IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 EM NOSSAS ATIVIDADES
A Companhia está enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia da COVID-19 sobre suas atividades
e sobre as atividades de seus principais prestadores de serviços e fornecedores. Devido a esta situação sem precedentes, a Companhia
acredita ter atribuído como prioridade máxima e imediata a segurança e a saúde de nossos funcionários e clientes.
A disseminação da COVID-19 gerou incertezas macroeconômicas, volatilidades e perturbações significativas no Brasil e no mundo. Como
forma de minimizar os impactos, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais
como a restrição à livre circulação e até mesmo o isolamento social, que influenciaram nosso comportamento, de nossos clientes e da
população em geral. Como resultado de tais restrições, houve uma acentuada queda ou até mesmo paralisação da prestação de nossos
serviços e das atividades de empresas de diversos setores. Consequentemente, as nossas receitas das operações sofreram um declínio em
decorrência dos impactos das restrições de circulação impostas nas jurisdições em que operamos. Além disso, nós fechamos
temporariamente parte das lojas neste período de isolamento, principalmente as nossas lojas localizadas em shoppings, o que causou um
grande impacto financeiro e no dia a dia da Companhia.
Este momento demandou um aumento na nossa eficiência operacional e o fortalecimento da nossa capacidade de venda, de maneira a minimizar os
impactos da pandemia. Mesmo com as lojas fechadas, fomos capazes de manter o nível médio de system-wide sales em aproximadamente 48%,
considerando os meses de abril e maio, dos níveis normais durante o referido período, principalmente devido (i) à nossa ominicanalidade e capacidade
de manter contato recorrente com nossa base atual de clientes, (ii) à força de nossa marca, da nossa capacidade de vender pacotes para uso futuro
(com a promessa de entrega do serviço após a reabertura de lojas e shoppings centers), o que reforça a confiança dos nossos clientes; e (ii) à intensa
dedicação de nossas equipes, tanto de suporte quanto comerciais e operacionais. Acreditamos que, mesmo diante das adversidades dos últimos
meses, conseguimos nos fortalecer e ainda aumentar a nossa capacidade de revenda, bem como estreitamos nosso relacionamento com a nossa
base de clientes. Na imagem abaixo é possível observar que em setembro de 2020, a marca Espaçolaser alcançou o patamar de system-wide sales
equivalente a 128% da média do faturamento atingido entre janeiro e fevereiro de 2020 o que constata que já superamos o patamar de system-wide
sales pré-COVID, com 100% de nossas lojas abertas:

A disseminação da COVID-19 nos levou a modificar nossa prática de negócios (incluindo práticas de higienização de locais de trabalho dos
funcionários e cancelamento de clientes agendados), e podemos precisar adotar ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais
ou conforme determinado pela administração, considerando o melhor interesse de seus funcionários, clientes e parceiros de negócios.
O escopo e a natureza desses impactos estão em constante evolução. A seguir, apresentamos um resumo de nossas ações recentes e previstas em
resposta à pandemia da COVID-19 e seus impactos em nossos negócios:

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

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

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

identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco;

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

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

realização de pacotes promocionais de venda durante a pandemia da COVID-19 para serem utilizados pelos clientes após a normalização das lojas.
Para maiores detalhes sobre os impactos da COVID-19 sobre os negócios da Companhia e sobre seu resultado financeiro, vide o item 10.9 do
Formulário de Referência da Companhia.

22

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COMPANHIA
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças referentes a Companhia, nossos negócios e condição financeira estão relacionados à concretização de um ou
mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide seção “Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia” abaixo e os itens 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
A Companhia pode ser prejudicada se não conseguir abrir e instalar suas lojas em condições economicamente eficientes ou obter
autorizações, licenciamentos ou credenciamentos necessários de forma tempestiva. Se a Companhia não for capaz de executar seu plano
de expansão por meio da abertura de novas unidades na forma planejada, isso poderá afetar adversamente a Companhia.
O crescimento da Companhia depende, principalmente, da capacidade de abrir e operar, com êxito, novas lojas, por meio da identificação e
contratação de pontos comerciais que a Companhia acredita serem adequados para a abertura de novas lojas próprias além da abertura de novas
franquias, ampliando, assim, a rede da Companhia. Tal estratégia gera demandas crescentes sobre os recursos operacionais, gerenciais e
administrativos da Companhia, o que poderá impactar adversamente a gestão dos negócios da Companhia.
O crescimento da Companhia também depende da abertura de novas lojas, próprias e por franqueados, da Estudioface, da comercialização dos
produtos cosméticos pela Companhia e da expansão almejada pela Companhia no Brasil e na América Latina.
A abertura e operação de novas lojas, bem como a expansão no Brasil e na América Latina, estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo
inúmeros fatores alheios ao controle da Companhia, tais como: (i) a expansão de competidores, com o aumento da competição da busca por locais
estratégicos e o surgimento de novos concorrentes nos mercados em que atua; (ii) dificuldades em encontrar locais apropriados para a abertura de
novas lojas; (iii) conhecimento baixo sobre as novas regiões geográficas em que a Companhia planeja ter novas lojas; (iv) condições de locação,
aquisição ou os investimentos necessários para adequação do imóvel ou construção em condições desfavoráveis; (v) a abertura de novas lojas
próprias ou franqueadas poderá não ser concluída ao custo e no momento em que considera apropriado; (vi) dificuldades na contratação e treinamento
adequado de empregados; (vii) dificuldades em contratar, treinar e transmitir a sua cultura a franqueados qualificados para atender apropriadamente os
seus clientes; ou (viii) não obtenção das autorizações exigidas para iniciar e desenvolver suas atividades.
As lojas que a Companhia planeja abrir, bem como aquelas recém-inauguradas e atualmente em maturação (lojas com menos de 24 meses contados
da inauguração), poderão apresentar desempenho abaixo dos padrões de venda e de lucratividade em relação às lojas que operam há mais de 24
meses, inclusive apresentando perdas durante os primeiros anos de operação, o que pode afetar o desempenho financeiro e operacional da
Companhia. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 554 lojas, sendo que 182 lojas (ou 33%) foram abertas nos últimos 2 anos, e,
portanto, ainda estão em processo de maturação. Os resultados das lojas novas ou de lojas recentemente abertas podem afetar negativamente os
resultados da Companhia, bem como a rentabilidade da Companhia. Não há garantia de que lojas recentemente abertas, mesmo ao se tornarem
maduras, gerarão retornos positivos ou cumprirão suas metas, o que poderá levar ao fechamento dessas lojas e a perda dos investimentos feitos pela
Companhia em referidas lojas. Para maiores informações sobre as operações das lojas da Espaçolaser, vide item 7.1 do Formulário de Referência.
Além disso, a capacidade da Companhia de abrir novas lojas pode ser impactada pela pandemia da COVID-19 bem como outras pandemias que
venham a surgir, tendo em vista a possível paralisação de atividades comerciais, industriais, econômicas e de locomoção, além do atraso na obtenção
de licenças necessárias para a operação, o que pode afetar adversamente os resultados e operações da Companhia.
Uma das estratégias de negócios da Companhia é entrar em novos mercados e implementar novos negócios, como instalação em outros
países na América Latina e desenvolvimento de outros procedimentos e produtos estéticos. A Companhia pode não ser bem-sucedida em
explorar essas oportunidades, o que pode ter um efeito adverso em suas operações.
A Companhia planeja operar em mercados e setores nos quais não possui experiência, por exemplo, o desenvolvimento de outros procedimentos e
produtos estéticos, e a implantação de lojas em outros países na América Latina. Ainda, a Companhia pode ter estimado de maneira incorreta o
tamanho desses novos mercados e setores, bem como sua habilidade de penetrar em tais mercados ou ingressar em novos negócios. Além disso, a
Companhia pode enfrentar competição de participantes atuais ou novos ingressantes nesses mercados, sendo que tais competidores podem ter mais
recursos e experiência do que a Companhia ou podem oferecer produtos e serviços mais atrativos.
Se a Companhia não for bem-sucedida em ingressar em novos mercados ou em desenvolver novos negócios, a Companhia pode incorrer em custos
que seja incapaz de recuperar, e a imagem e reputação da Companhia podem ser adversamente afetadas, o que pode gerar um efeito adverso nos
resultados e na posição financeira da Companhia.
O surgimento de novas tecnologias de depilação a laser ou o desenvolvimento de tratamentos alternativos de depilação definitiva podem
afetar os negócios da Companhia.
A Companhia acredita que parte do seu diferencial se deve aos resultados superiores e permanentes da máquina GentleLase da Candela, a qual é
atualmente utilizada nas lojas da Companhia, o que permite que a Companhia, na sua visão, opere de forma mais eficiente em relação aos seus
competidores. O aparecimento de novas tecnologias de depilação a laser ou de tratamentos alternativos de depilação permanente pode reduzir
diferencial competitivo da Companhia, afetando o resultado financeiro da Companhia e a expectativa futura de expansão de sua rede.
Os clientes e as parcerias da Companhia podem interromper o pagamento das parcelas relativas aos serviços contratados em um cenário
de deterioração de crédito. Um aumento em pagamentos em atraso e/ou inadimplência nos montantes devidos à Companhia por seus
clientes pode afetar adversamente os resultados e fluxo de caixa da Companhia.
Os clientes da Companhia podem enfrentar dificuldades financeiras e, em certos casos, insolvência ou falência. Este cenário pode vir a ser agravado
pelos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19. A deterioração do cenário de crédito, uma piora na situação financeira dos clientes da
Companhia e um aumento dos níveis de pagamentos em atraso e/ou inadimplência podem afetar os resultados e o fluxo de caixa da Companhia, bem
como comprometer a habilidade da Companhia de cumprir com suas obrigações.
Aproximadamente 80% das vendas da Companhia são efetuadas por meio de uma modalidade que se chama recorrência, que permite o parcelamento,
pelo cliente, do valor dos serviços em até 18 vezes, sem a necessidade de bloquear no limite do cartão de crédito a totalidade do valor necessário para a
quitação dos serviços a serem prestados. Os clientes podem não ter condições financeiras para quitar as parcelas ou o valor total dos serviços contratados.
Nestas ocasiões os clientes têm seus tratamentos interrompidos imediatamente e ficam passíveis ao pagamento de multas. Caso os clientes não paguem
tempestivamente as parcelas dos serviços contratados, as operações, negócios e resultados da Companhia poderão ser negativamente afetadas.
Adicionalmente, a Companhia tinha uma parceria com a plataforma Pago Livre, a qual foi descontinuada para novos clientes em abril de 2020, (observado
que ainda existem pagamentos a receber no âmbito da parceria com a Pago Livre), e tem atualmente uma parceria com a Elos Gate, as quais permitem os
clientes da Companhia a receber e fazer pagamentos online. Caso a Pago Livre ou a Elos Gate enfrentem dificuldades financeiras que levem a uma
eventual recuperação judicial ou decretação de falência, a Companhia pode ter dificuldade em receber os valores em aberto de ambas as sociedades, tendo
que assumir a operação que hoje é prestada por tais sociedades e/ou incorrer em custos adicionais para viabilizar tais serviços o que pode ter um efeito
adverso na condição financeira da Companhia. Para maiores informações sobre a parceria com a Elos Gate, vide item 7.9 do Formulário de Referência.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações com partes relacionadas.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é parte em determinadas transações com partes relacionadas incluindo, mas não se limitando
ao contrato de compartilhamento de despesas entre determinadas empresas do grupo econômico e a contratação da parceria com a Elos Gate, para o
desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo comercial para dar suporte à operação das lojas, por meio da
empresa Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda., empresa detida em conjunto pelos Srs. Paulo José Iász de Morais e Ygor Alessandro Moura,
que também são acionistas controladores da Companhia. A Companhia poderá contratar novas transações com partes relacionadas, em particular,
contratos de mútuos e compartilhamento de custos e despesas. As partes relacionadas à Companhia podem ter interesses que não sejam alinhados
aos interesses da Companhia.
Contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as partes. Caso essas situações de conflito de
interesses se configurem, os mecanismos de governança existentes para lidar com estas situações poderão ser insuficientes, levando a potenciais
impactos negativos para os negócios da Companhia, afetando adversamente suas atividades, reputação, situação financeira e resultados, bem como
seus acionistas. Para mais informações acerca das transações com partes relacionadas da Companhia, veja o item 16 do Formulário de Referência.
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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 23 e 74, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades
da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Magnólia FIP, SMZXP e os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

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

Ações

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

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até aproximadamente 16% do total de Ações
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), ou seja, em até 19.447.168 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores,
nas proporções indicadas na página 41 deste Prospecto, nas
mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas.

Ações Alocação Lock-up

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

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

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

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade dos acionistas controladores, de diretores, de
conselheiros de administração e as em tesouraria. Na data deste
Prospecto, a Companhia possuía 58.149.220 ações ordinárias,
representativas de 33,03% do seu capital social em circulação. Após
a realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar), um montante de até 151.631.470
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
62,38% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do
Lote Suplementar, um montante de até 160.387.557 ações ordinárias
de emissão da Companhia, representativas de 65,98% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações,
ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social da Companhia” na página 40 deste Prospecto.

Ações Sem Alocação
Prioritária

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

Agente Estabilizador ou
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

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

Alocação Varejo Lock-up

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

Anuências Prévias

Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda
as anuências prévias do Daycoval, do Santander e do Bradesco, nos
termos de determinados instrumentos financeiros celebrados pela
Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta
não configure evento de inadimplemento ou vencimento antecipado
relacionados a (i) modificação da composição do capital social da
Companhia e/ou (ii) eventual alteração de controle, direto e/ou
indireto, da Companhia e/ou de suas controladas, conforme
aplicável. Assim, para fins de continuidade do pedido de registro da
Oferta perante a CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se
comprometeram a apresentar aos Coordenadores da Oferta, até 1
(um) dia útil antes da data prevista para fixação do Preço por Ação:
(i) manifestações expressas de tais credores anuindo com a
modificação da composição do capital social da Companhia e
eventual alteração do controle da Companhia, como consequência
da realização da Oferta; ou (ii) comprovação de que os respectivos
empréstimos e/ou financiamentos foram devidamente quitados, não
acarretando, portanto, na caracterização de um descumprimento
contratual e, consequentemente, evento de vencimento antecipado
dos instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com tais
credores. Em dezembro de 2020, o saldo devedor dos contratos da
Companhia com o Daycoval, o Santander e o Bradesco, para os
quais a Companhia está buscando as Anuências Prévias, totalizava
aproximadamente R$20.036 mil.
CASO AS ANUÊNCIAS PRÉVIAS OU OS COMPROVANTES DE
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QUITAÇÃO NÃO SEJAM APRESENTADOS CONFORME ACIMA
DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E TODOS OS
PEDIDOS DE RESERVA E TODAS AS INTENÇÕES DE
INVESTIMENTO SERÃO AUTOMATICAMENTE CANCELADOS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA O FATOR DE RISCO “A
CONTINUIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA ESTÁ
SUJEITA À APRESENTAÇÃO DAS ANUÊNCIAS PRÉVIAS
QUANTO À MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL
SOCIAL DA COMPANHIA E/OU À POTENCIAL ALTERAÇÃO DE
CONTROLE DA COMPANHIA, COMO CONSEQUÊNCIA DA
REALIZAÇÃO DA OFERTA.” CONSTANTE DA SEÇÃO
“FATORES DE RISCO – RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E
ÀS AÇÕES” NA PÁGINA 82 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400,
informando acerca do resultado final da Oferta, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70 deste Prospecto.
Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos
S.A., a ser divulgado em 29 de janeiro de 2021 pela Companhia e
pelas Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da
Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo de
Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 70 deste Prospecto.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70
deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

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

Assessor Independente
da Companhia e dos
Acionistas Vendedores

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

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A.,
divulgado nesta data e a ser novamente divulgado em 15 de janeiro de
2021 pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta, na
forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados
ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 70 deste Prospecto.

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre a
Oferta – Características das Ações”, na página 55 deste Prospecto.
Contrato de Distribuição

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

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

Contrato de Empréstimo

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

Contrato de Estabilização

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

Coordenador Líder ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Santander e o Goldman Sachs.

Corretora

Santander CCVM S.A.

Cronograma Tentativo da
Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da divulgação do
Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a Oferta –
Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 69 deste Prospecto.

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das
Ações do Lote
Suplementar

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

Deliberação CVM 476

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução
das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito
da Oferta, serão destinados para (i) aquisição de participação
societária remanescente em sociedades controladas da Companhia,
mediante o exercício das opções de compra de ações que possui em
relação à tais sociedades após a Oferta; (ii) aquisição de dez
sociedades franqueadas da Companhia, as quais possuem um total
de 78 franquias, sobre as quais a Companhia já celebrou
memorandos de entendimento com a finalidade de estabelecer os
termos e condições de mecanismos de opções de compra da
totalidade das participações societárias de tais sociedades
franqueadas; e (iii) outras iniciativas de expansão.
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Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores, na respectiva
proporção, inclusive os resultantes da distribuição das Ações Adicionais e
de eventual exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 101 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 70 deste Prospecto.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores
foram dispensados pela CVM de disponibilizar os anúncios e avisos
relacionados à Oferta, bem como o Prospecto Preliminar, uma vez que os
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede
mundial de computadores para este fim.

Estabilização do Preço
das Ações

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

Evento de Fixação de
Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa

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

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

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas 23 e
74, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir
investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária de
subscrição/aquisição
e
integralização/liquidação,
pelos
Coordenadores da Oferta, na Data de Liquidação, da totalidade das
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas
pelos investidores que as subscreverem/adquirirem na Oferta, na
proporção e até os limites individuais de garantia firme de cada um
dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de
Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até
os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada
por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Distribuição; e (ii) o número de Ações efetivamente
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado
pelo Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de
Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir
do momento em que, cumulativamente, for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e
o Contrato de Distribuição Internacional, deferido os registros da
Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o
Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem
cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de
Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional.
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Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400,
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de
Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado
ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na
página 54 deste Prospecto.
Goldman Sachs

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

Inadequação da Oferta

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

Informações Adicionais

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 71 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 9 de
novembro de 2020.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou
da B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 71 deste Prospecto.

Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

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

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.

Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up

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

Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação
Prioritária

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

Investidores Estrangeiros

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

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

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

Lock-up Oferta de Varejo

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

Negociação na B3

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

Oferta

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

Oferta de Varejo

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

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

Oferta Primária

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

Oferta Secundária

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

Opção de Ações do
Lote Suplementar

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

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

Período de Reserva

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

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

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

Pessoas Vinculadas

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

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.
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Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de
subscrição/aquisição, conforme o caso, por ação ordinária de
emissão da Companhia estará situado entre R$15,90 e R$19,90,
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão
da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa
Indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no
caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM (“Ofício
Circular”), hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seus Pedido de Reserva, conforme descrito
neste Prospecto.
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é
justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da
fixação do Preço por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário”, na página 77 deste
Prospecto.

Procedimento de
Bookbuilding

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

Investidores Não Institucionais
considerados em conjunto.

Rateio Varejo

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

Rateio Varejo Lock-up

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

Rateio Varejo Sem
Alocação Prioritária

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

Investidores

Institucionais,

Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria da Companhia obrigaram-se perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, observadas as restrições e exceções adicionais
previstas no Contrato de Distribuição Internacional e/ou nos
respectivos Lock-up Agreements, pelo período de 180 dias contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, a não (i) emitir, ofertar,
vender, contratar a venda, empenhar, vender qualquer opção ou
contratar a compra, comprar qualquer opção, outorgar qualquer
opção, direito ou garantia de aquisição, ou de qualquer outra forma
transferir ou ceder, direta ou indiretamente, protocolar ou causar o
protocolo de pedido de registro de oferta pública de distribuição no
âmbito da Securities Act ou da legislação brasileira, em todos os
casos em relação aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou
celebrar qualquer transação que teria efeito semelhante; (ii) celebrar
qualquer contrato de swap, hedge ou outro acordo que transfira, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes
da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, seja a
transação negociada com ações de emissão da Companhia ou
outros valores mobiliários, em dinheiro ou qualquer outra forma; (iii)
divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer das ações
especificadas nos itens (i) e (ii) acima; ou (iv) demandar ou exercer
qualquer direito relativo ao registro dos Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up.
As vedações listadas acima não se aplicam: (i) aos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up adquiridos no mercado secundário
após o início de vigência dos Lock-up Agreements; (ii) a
transferências de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up a
familiares imediatos ou a um trust, desde que, anteriormente a tal
transferência, o cessionário comprometa-se, por escrito, a respeitar
os termos do respectivo Lock-up Agreement e confirme que, desde a
data de celebração do respectivo Lock-up Agreement, esteve em
conformidade ao respectivo Lock-up Agreement, tal transferência
seja não onerosa ou qualquer protocolo por qualquer parte (doador,
donatário, cedente ou cessionário) no âmbito do Securities Act ou de
qualquer outra forma seja exigido ou seja voluntariamente feito
qualquer registro com relação a tal transferência; (iii) doações de
boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo donatário
comprometa-se, por escrito, a respeitar os termos do respectivo
Lock-up Agreement e confirme que, desde a data de celebração do
respectivo Lock-up Agreement, esteve em conformidade ao
respectivo Lock-up Agreement e tal doação seja feita a título não
oneroso; (iv) transferências a quaisquer afiliadas, conforme definidas
na Rule 405 do Securities Act, dos signatários do respectivo Lock-up
Agreement, desde que, antes de tal transferência, o respectivo
destinatário comprometa-se por escrito a respeitar os termos do
respectivo Lock-up Agreement e confirme que ele estava observando
os seus termos desde a data de celebração do respectivo Lock-up
Agreement e tal transferência seja feita a título não oneroso;
(v) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo
signatário do respectivo Lock-up Agreement para um Coordenador
da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da
Oferta, de um determinado número de ações para fins de realização
das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do
Contrato de Distribuição; (vi) em relação a emissões de ações em
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razão do exercício de opções de compra de ações da Companhia
pelos funcionários da Companhia no âmbito do primeiro plano de
opções da Compamnhia atualmente vigente, desde que tal emissão
e transferência seja realizada pela Companhia; (vii) transferência
realizadas em decorrência da lei, como em razão da regualmentação
aplicável a sucessões, efeitos de fusões ou incorporações, ou em
razão de divórcios; ou (viii) com o consentimento prévio dos Agentes
de Colocação Internacional. A venda ou a percepção de uma
possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, a venda
ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de
quantidades significativas das ações ordinárias de emissão da
Companhia, inclusive pelos seus acionistas controladores, após
a conclusão da Oferta e/ou após o período de lock-up pode
afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 76
deste Prospecto.
Termo de Aceitação

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

Valor Total da Oferta

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

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva

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

Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

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

Veracidade das
Informações

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

176.031.660
176.031.660

(1)

(2)

98.403.252,05
98.403.252,05

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

1.298.403.249,45
1.298.403.249,45

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

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

176.031.660
176.031.660

(1)

(2)

98.403.252,05
98.403.252,05

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

1.298.403.249,45
1.298.403.249,45

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

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

176.031.660
176.031.660

243.070.766
243.070.766

(1)

(2)

98.403.252,05
98.403.252,05

1.298.403.249,45
1.298.403.249,45

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

176.031.660
176.031.660

(1)

(2)

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

98.403.252,05
98.403.252,05

243.070.766

1.298.403.249,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acordo de Acionistas
Em 27 de dezembro de 2016, Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(que passou a incorporar a totalidade dos direitos e obrigações da CMN Solutions A0401
Participações S.A.), Ygor Alessandro de Moura, Paulo José de Iász de Morais, Tito Virgílio Augusto
Veiga Pinto e SMZXP Participações Ltda. celebraram um acordo de acionistas, nos termos do
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o qual estabelece determinadas previsões em relação
aos negócios da Companhia, dentre as quais o quórum a ser observado em relação a aprovação
de matérias em assembleia geral e reuniões do conselho, a indicação de membros do conselho de
administração dos representantes dos acionistas e ainda determinadas restrições à transferência
de ações pelos acionistas (“Acordo de Acionistas Magnólia FIP”).
Na mesma data, Ygor Alessandro de Moura; Paulo José de Iász de Morais, Tito Virgílio Augusto
Veiga Pinto e SMZXP Participações Ltda. celebraram um acordo de acionistas para estabelecer
determinadas previsões em relação aos negócios da Companhia, dentre as quais a de que toda
deliberação social a ser tomada em assembleia geral e reunião do conselho de administração
deverá ser precedida de reunião prévia a ser realizada pelos representantes de cada grupo de
acionistas, bem como a indicação de membros do conselho de administração dos representantes
dos acionistas (“Acordo de Acionistas Fundadores”).
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Os signatários do Acordo de Acionistas Magnólia FIP celebraram, em 4 de janeiro de 2021, um
novo acordo de acionistas, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o qual
estabelece determinadas previsões em relação aos negócios da Companhia, dentre as quais
determinadas matérias de competência da Assembleia Geral em relação às quais deverão ser
realizadas reuniões prévias para a definição de voto entre os signatários, a indicação de membro
efetivo e suplente ao Conselho de Administração, nomeação de membros de comiês criados pelo
Conselho de Administração e a indicação de um observador para as reuniões do Conselho de
Administração da Companhia. Este acordo não possui cláusulas relativas à transferência de ações
e à preferência para adquiri-las. O referido acordo possui vigência de 20 anos contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, podendo ser automaticamente prorrogado por igual período caso
nenhum acionista se manifestar sobre sua intenção de não o renovar, por escrito, em até 6 meses
antes do fim do prazo inicial.
Por fim, os signatários do Acordo de Acionistas Fundadores celebraram, em 4 de janeiro de 2021,
um novo acordo de acionistas, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, para
estabelecer determinadas previsões em relação aos negócios da Companhia, dentre as quais a de
que toda deliberação social a ser tomada em assembleia geral e reunião do conselho de
administração deverá ser precedida de reunião prévia a ser realizada pelos representantes de cada
grupo de acionistas, bem como a indicação de membros do Conselho de Administração. Este
acordo possui cláusulas com determinadas restrições à transferência ou oneração de ações e à
preferência para adquiri-las. O referido acordo possui vigência de 20 anos contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, podendo ser automaticamente prorrogado por igual período caso
nenhum acionista se manifestar sobre sua intenção de não o renovar, por escrito, em até 6 meses
antes do fim do prazo inicial.
Para mais informações a respeito do Acordo de Acionistas, veja os itens “4.1 – Fatores de Risco –
(b) aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia” e “15.5 - Acordo de acionistas arquivado
na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte” do Formulário de Referência, a partir da
página 732 deste Prospecto.
Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 26.290.061/0001-24,
representado pelo seu administrador, BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., sociedade
empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi,
151, 19º andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME 23.025.053/0001-62.
SMZXP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
22.377.621/0001-21, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Magalhães de Castro, 4800, Conjunto 61, CEP 05502-001.
YGOR ALESSANDRO DE MOURA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade CRM/SP nº 98.830 inscrito
no CPF/ME sob o nº 651.412.881-53.
PAULO JOSÉ IASZ DE MORAIS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade
de Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.204.210-0 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 091.195.798-70.
TITO VIRGÍLIO AUGUSTO VEIGA PINTO, português, empresário, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 331.392-R
SE/DPMAF/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 486.540.197-00.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada pelos
Acionistas Vendedores, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:

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

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

67.039.106
29.074.610
3.456.665
14.369.845
5.989.194
2.627.440
122.556.860

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

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

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

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

(2)

67.039.106
48.521.778
3.456.665
14.369.845
5.989.194
2.627.440
142.004.028

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

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

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

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

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

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

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

67.039.106
38.702.052
4.601.266
19.128.115
7.972.389
3.497.461
140.940.389

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

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

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

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

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

67.039.106
58.149.220
4.601.266
19.128.115
7.972.389
3.497.461
160.387.557

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

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

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

Anuências Prévias
Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda as anuências prévias do
Daycoval, do Santander e do Bradesco, nos termos de determinados instrumentos financeiros
celebrados pela Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta não configure
evento de inadimplemento ou vencimento antecipado relacionados a (i) modificação da
composição do capital social da Companhia e/ou (ii) eventual alteração de controle, direto e/ou
indireto, da Companhia e/ou de suas controladas, conforme aplicável. Assim, para fins de
continuidade do pedido de registro da Oferta perante a CVM, a Companhia e os Acionistas
Vendedores se comprometeram a apresentar aos Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil
antes da data prevista para fixação do Preço por Ação: (i) manifestações expressas de tais
credores anuindo com a modificação da composição do capital social da Companhia e eventual
alteração do controle da Companhia, como consequência da realização da Oferta; ou (ii)
comprovação de que os respectivos empréstimos e/ou financiamentos foram devidamente
quitados, não acarretando, portanto, na caracterização de um descumprimento contratual e,
consequentemente, evento de vencimento antecipado dos instrumentos financeiros celebrados
pela Companhia com tais credores. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor dos contratos
da Companhia com o Daycoval, o Santander e o Bradesco, para os quais a Companhia está
buscando as Anuências Prévias, totalizava aproximadamente R$20.036 mil.
CASO AS ANUÊNCIAS PRÉVIAS OU OS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO NÃO SEJAM
APRESENTADOS CONFORME ACIMA DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E
TODOS OS PEDIDOS DE RESERVA E TODAS AS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO SERÃO
AUTOMATICAMENTE CANCELADOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA O FATOR DE
RISCO “A CONTINUIDADE DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA ESTÁ SUJEITA À
APRESENTAÇÃO DAS ANUÊNCIAS PRÉVIAS QUANTO À MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO
DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA E/OU À POTENCIAL ALTERAÇÃO DE CONTROLE DA
COMPANHIA, COMO CONSEQUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA OFERTA.” CONSTANTE DA
SEÇÃO “FATORES DE RISCO – RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NA
PÁGINA 82 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
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Assessor Independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores
A Companhia e os Acionistas Vendedores contrataram a Vinci Partners para a prestação de
serviços de assessoria financeira independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
atuando em todo o processo da oferta pública, desde o seu planejamento até a efetiva liquidação
das ações da Oferta, incluindo o seguinte: (i) assessoria no valuation da Companhia; (ii) assessoria
na preparação das apresentações de marketing para potenciais investidores; (iii) coordenação da
elaboração e revisão da documentação necessária para o registro da Oferta; e (iv)
acompanhamento do processo de registro perante a CVM e a B3. Para informações sobre a
remuneração do Assessor Independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores, veja a
seção “Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
O Assessor Independente e/ou sociedades de seu grupo econômico não transacionou títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia nos últimos 12 meses.
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA,
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a
participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até
aproximadamente 16% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), ou seja, em até 19.447.168 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções indicadas na página 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
poderá (sem considerar as Ações Adicionais) ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 18.383.529 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das
Ações no âmbito Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um
período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço
por Ação. Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não
serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
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No âmbito da Oferta, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão do direito
de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado
previsto no Estatuto Social.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de
acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição. As
Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais.
As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas
U.S. persons, conforme definido no Regulamento S sem que haja registro ou isenção de registro
nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos
e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Listagem e Negociação no Novo Mercado da B3
A Companhia voluntariamente solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações (“Novo Mercado” e
“Adesão ao Novo Mercado”, respectivamente), condicionada à realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ESPA”. A Adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia celebrará, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Participação
no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa do Novo Mercado, segmento especial de negociação de valores
mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades
por Ações, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio
de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma
resumida no item “12.12 – Outras informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação,
suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 74 deste Prospecto.
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Aprovações Societárias
A realização da Oferta, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
incluindo seus termos e condições, bem como a adesão da Companhia ao segmento de listagem
do Novo Mercado foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 27 de outubro de 2020, sob o
nº 449.591/20-7 e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” em 7 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto no Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e
a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e
publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” na data de divulgação do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive a aprovação do
Preço por Ação, foi aprovada pelo Magnólia FIP na forma de seu regulamento em 15 de outubro de
2020. Não será necessária qualquer aprovação societária pela SMZXP ou pelos Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária incluindo a venda das
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, e a fixação do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão
as Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações, exclusivamente, junto a
Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$15,90 e R$19,90 (“Faixa
Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia
poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do
Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia
descritas neste Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20%
do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício Circular, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir
do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
(conforme abaixo definido) no Procedimento de Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em
1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional, poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo transações de total return swap), são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400, e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 82 deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos
Acionistas. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária
das Ações aos Acionistas”, na página 77 deste Prospecto.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data de divulgação deste Prospecto, a Companhia possuía 58.149.220 ações ordinárias,
representativas de 33,03% do seu capital social em circulação. Após a realização da Oferta (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante de até
151.631.470 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 62,38% do seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações Adicionais
e das Ações do Lote Suplementar, um montante de até 160.387.557 ações ordinárias de emissão
da Companhia, representativas de 65,98% do seu capital social, estarão em circulação no
mercado. Para mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social da Companhia” na página 40 deste Prospecto e seções 15.1/15.2 e 15.3 do Formulário de
Referência.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual
mínimo de ações em circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo
Mercado é de 25% do total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da
Oferta, a Companhia deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital
social em circulação (free float).
Custos de Distribuição
As comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, bem como as despesas com
auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas abaixo serão
suportadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por
cada um deles. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A Companhia arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com as
despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará com as comissões da Oferta, o que
impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da
mesma”, na página 84 deste Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Colocação(4) ......................................
Comissão de Garantia Firme(3) ...............................
Comissão de Incentivo(5) .........................................
Total de Comissões ..............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções.......................
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro na B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Total de Despesas com Taxas .............................
Despesas com Advogados(6) ...................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Assessor Independente da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ...........
Outras Despesas(7) ..................................................
Total de Outras Despesas ....................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas .........................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

53

A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Colocação(4) ......................................
Comissão de Garantia Firme(3) ...............................
Comissão de Incentivo(5) .........................................
Total de Comissões ..............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções.......................
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro na B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Total de Despesas com Taxas .............................
Despesas com Advogados(6) ...................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Assessor Independente da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ...........
Outras Despesas(7) ..................................................
Total de Outras Despesas ....................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas .........................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

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

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário
por Ação(8)
(R$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo
de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, por meio de operações
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 71 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;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início; e
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(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais,
no âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e do Período de Reserva, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de
Distribuição Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio
de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta
realizarão a distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, em
conformidade com o disposto na Instrução CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio de três ofertas distintas, quais sejam: (i) uma
Oferta de Varejo, destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional,
destinada aos Investidores Institucionais.
Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores elaborarão um plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da
Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o
tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução
CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares
dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por
pessoa designada pelo Coordenador Líder.
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Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias
úteis contados da comunicação do cancelamento. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das
Ações no âmbito da Oferta.”, na página 78 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e os Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado em relação às Ações. No entanto, não houve
contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem
solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, durante o
Período de Reserva, ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os
casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.
Os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, não serão
cancelados caso seja verificado o excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
Nos termos da Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), com
respaldo no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, no caso de a reserva
antecipada efetuada pelo referido Investidor Não Institucional vir a ser efetivamente alocada no
contexto da Oferta, o Pedido de Reserva preenchido por referido Investidor Não Institucional
passará a ser o documento de aceitação de que trata a Deliberação CVM 860 por meio do qual
referido Investidor Não Institucional aceitou participar da Oferta e subscrever/adquirir e
integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocados.
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No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços
para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a
critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido
de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as
condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, sendo que:
(i) o montante de, no mínimo, 8% das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) será prioritariamete alocado aos Investidores Não Institucionais que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo
(conforme definido abaixo) (“Investidores da Oferta de Varejo Lock-up”, “Alocação Varejo
Lock-up” e “Ações Alocação Lock-up”, respectivamente);e
(ii) o montante de, no mínimo, 2% das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) será alocado aos demais Investidores Não Institucionais (“Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária” e “Ações Sem Alocação Prioritária”).
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá Rateio
Varejo (conforme definido abaixo).
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 63, 64 e 67,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não
Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não
Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por
Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos no prazo máximo de 3
dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer Tributos
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual
venha a ser majorada). Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados
na realização de Pedido de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes neste Prospecto Preliminar
e, posteriormente, no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir
das páginas 23 e 74, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto; (ii) verifiquem com a
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se
essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou cadastro;
e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins
de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito
antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato com
a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas
sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de
Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo
em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(b) os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar da Alocação Varejo
Lock-up deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de serem considerados Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária e não participarem da Alocação Varejo Lock-up;
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(c) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, conforme o caso, sob
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada.
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a
colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional até às 12:00 horas do dia útil
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, facsímile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio Varejo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d)
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até às
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
por tal Instituição Consorciada;
(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não
Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações
de Normas de Conduta” nas páginas 63,64 e 67, respectivamente, deste Prospecto e a
possibilidade de Rateio Varejo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações,
desprezando-se a referida fração;
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(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações Alocação Lock-up, não haverá
Rateio Varejo Lock-up (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as
Ações da Oferta de Varejo remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações Alocação Lock-up,
será realizado rateio entre os respectivos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Varejo Lock-up”).
Caso haja Rateio Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
da Data de Liquidação; e
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações Sem Alocação
Prioritária, não haverá Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo),
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações da Oferta de Varejo
remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o
total de Ações Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores
da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto
com o Rateio Varejo Lock-up, “Rateio Varejo”). Caso haja Rateio Varejo Sem Alocação
Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual
venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data de Liquidação; e
(i) a critério dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, a quantidade de Ações destinadas a
Investidores Não Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos
Investidores Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no
caso de atendimento parcial, será observado o Rateio Varejo descrito acima.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja
as seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas
63, 64 e 67, respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
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Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que adquirirem/subscreverem Ações no âmbito da
Alocação Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou
ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações ("Lock-up Oferta de Varejo").
Dessa forma, como condição para a participação na Alocação Varejo Lock-up, cada Investidor da
Oferta de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta de
Varejo. Não obstante o Lock-up Oferta de Varejo, as Ações adquiridas/subscritas no âmbito da
Alocação Varejo Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima.
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Alocação Varejo Lock-up que foram depositadas em
garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Caso o preço de
mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Oferta de
Varejo e tendo em vista a impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar
a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título tais Ações,
referidas restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores Não Institucionais
que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Alocação Varejo Lock-up, diante da
impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia
ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título as ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações” na página 79 deste Prospecto.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas nem
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o
Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM
400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos
termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de
criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
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Até às 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas
ao respectivo Investidor Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição.
No contexto da Oferta Institucional, e conforme dispõe a Deliberação CVM 860, a
subscrição/aquisição das Ações deverá ser formalizada mediante o ato de aceitação da Oferta pelo
Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador com o qual tiver efetuado
sua ordem de investimento e, nos termos da Deliberação CVM 860, deverá, no mínimo, (i) conter
as condições de subscrição/aquisição e de integralização/liquidação das Ações, (ii) esclarecer que
não será admitida a distribuição parcial da Oferta (exceto pelas Ações Adicionais e pelas Ações do
Lote Suplementar), (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à
Oferta e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal
formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador com
o qual tiver efetuado sua ordem de investimento, do modelo de termo de aceitação da Oferta
previamente apresentado à CVM (“Termo de Aceitação”). As Ações que forem objeto de esforços
de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores,
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e inerentes à própria Oferta.
Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e/ou
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa
Indicativa e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos
do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM
(“Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não
Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo,
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos
Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao
endereço da Instituição Consorciada) (a) até às 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; e (b) até às 14:00 horas do
5º dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição
Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e
(c) até as 14:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso
do item (iv) acima.
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Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento
do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedidos
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
Para mais informações, ver seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Como
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo da Faixa
Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir
de seus Pedidos de Reserva”, na página 78 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções no
Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que
já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando,
passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente suas intenções
no Procedimento de Bookbuilding, seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os Coordenadores da
Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores pretendem manter a
declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento dos registros da Oferta.
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada).
Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da
Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, sujeito, no entanto, ao
acolhimento, pela CVM, do pleito de revogação da Oferta.
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 29 de janeiro de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 28 de julho de 2021, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contados
da data divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis,
contado do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar”).
As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de
Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, deferido os registros da Oferta pela CVM,
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do
momento em que forem cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição
e no Contrato de Distribuição Internacional.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta –
Estabilização do Preço das Ações” na página 54 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) objeto de
Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder ............................................
Santander .........................................................
Goldman Sachs ................................................
Total ............................................................................
(1)
(2)

Quantidade de
Ações(1)

Quantidade de
Ações(2)

42.894.900
39.830.980
39.830.980
122.556.860

49.701.408
46.151.310
46.151.310
142.004.028

Percentual
(%)

35,00
32,50
32,50
100,00

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

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, sem limitação, como (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto
(negative comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos membros da Administração. De acordo com o
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a Companhia obrigar-se-á a
indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas
circunstâncias e contra determinadas contingências.
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Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores serão obrigados, nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na
ocasião de perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas
às informações de sua respectiva responsabilidade nos Offering Memoranda. O Contrato de
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil, com esforços de venda no exterior”, na página 79 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 71 deste Prospecto.
Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações
ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo
dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i)
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no
âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores de quem tenham recebido
os Pedidos de Reserva sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição
Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em
contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada); (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição
Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações
judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores
da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e
empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 meses contados da data
da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A
Instituição Consorciada a que se refere esta seção deverá informar imediatamente o referido
cancelamento aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da
Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos
investidores que tiverem suas intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva por força do
descredenciamento da Instituição Consorciada.
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Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia obrigaram-se perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, observadas as restrições e exceções adicionais previstas no Contrato de
Distribuição Internacional e/ou nos respectivos Lock-up Agreements, pelo período de 180 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não (i) emitir, ofertar, vender, contratar a
venda, empenhar, vender qualquer opção ou contratar a compra, comprar qualquer opção,
outorgar qualquer opção, direito ou garantia de aquisição, ou de qualquer outra forma transferir ou
ceder, direta ou indiretamente, protocolar ou causar o protocolo de pedido de registro de oferta
pública de distirbuição no âmbito da Securities Act ou da legislação brasileira, em todos os casos
em relação aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou celebrar qualquer transação que teria
efeito semelhante; (ii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou outro acordo que transfira, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock up, seja a transação negociada com ações de emissão da Companhia
ou outros valores mobiliários, em dinheiro ou qualquer outra forma; (iii) divulgar publicamente a
intenção de efetuar qualquer das ações especificadas nos itens (i) e (ii) acima; ou (iv) demandar ou
exercer qualquer direito relativo ao registro dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up.
As vedações listadas acima não se aplicam: (i) aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up
adquiridos no mercado secundário após o início de vigência dos Lock-up Agreements; (ii) a
transferências de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up a familiares imediatos ou a um trust,
desde que, anteriormente a tal transferência, o cessionário comprometa-se, por escrito, a respeitar
os termos do respectivo Lock-up Agreement e confirme que, desde a data de celebração do
respectivo Lock-up Agreement, esteve em conformidade ao respectivo Lock-up Agreement, tal
transferência seja não onerosa ou qualquer protocolo por qualquer parte (doador, donatário,
cedente ou cessionário) no âmbito do Securities Act ou de qualquer outra forma seja exigido ou
seja voluntariamente feito qualquer registro com relação a tal transferência; (iii) doações de boa-fé,
desde que, antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se, por escrito, a respeitar os
termos do respectivo Lock-up Agreement e confirme que, desde a data de celebração do
respectivo Lock-up Agreement, esteve em conformidade ao respectivo Lock-up Agreement e tal
doação seja feita a título não oneroso; (iv) transferências a quaisquer afiliadas, conforme definidas
na Rule 405 do Securities Act, dos signatários do respectivo Lock-up Agreement, desde que, antes
de tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se por escrito a respeitar os termos do
respectivo Lock-up Agreement e confirme que ele estava observando os seus termos desde a data
de celebração do respectivo Lock-up Agreement e tal transferência seja feita a título não oneroso;
(v) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo signatário do respectivo
Lock-up Agreement para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal
Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações para fins de realização das
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de Distribuição; (vi) em
relação a emissões de ações em razão do exercício de opções de compra de ações da Companhia
pelos funcionários da Companhia no âmbito do primeiro plano de opções da Compamnhia
atualmente vigente, desde que tal emissão e transferência seja realizada pela Companhia; (vii)
transferência realizadas em decorrência da lei, como em razão da regualmentação aplicável a
sucessões, efeitos de fusões ou incorporações, ou em razão de divórcios; ou (viii) com o
consentimento prévio dos Agentes de Colocação Internacional.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão,
a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas
das ações ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e/ou após o
período de lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia”, na página 76 deste Prospecto.
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Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Cronograma Tentativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir da divulgação deste Prospecto:
Eventos

#

Data(1)

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

2

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

7 de janeiro de 2021

3

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

7 de janeiro de 2021

4

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

15 de janeiro de 2021

5

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

18 de janeiro de 2021

6

Encerramento do Período de Reserva

27 de janeiro de 2021

7

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

28 de janeiro de 2021

8

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

29 de janeiro de 2021

9

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

10 Data de Liquidação

9 de novembro de 2020

1 de fevereiro de 2021
2 de fevereiro de 2021

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

3 de março de 2021

12 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

5 de março de 2021

13 Término do Lock-up Oferta de Varejo

15 de março de 2021

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

28 de julho de 2021

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
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 70 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 65 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data de
disponibilização deste Prospecto Preliminar e a data em que for determinado o Preço por Ação,
inclusive.
Inadequação da Oferta
Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos
inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais e aos setores em que a Companhia atua.
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados,
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliálos na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da
economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM
de disponibilizar os anúncios e avisos relacionados à Oferta, bem como o Prospecto Preliminar, uma vez
que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores
para este fim.
COMPANHIA
http://ri.espacolaser.com.br/ (neste website, acessar “Documentos da Oferta Pública Inicial de
Ações” e, em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
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COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “MPM
Corpóreos S.A.”, clicar em “2021”, em "Oferta Pública de Ações (IPO)" e, em seguida, clicar no link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Espaçolaser” e selecionar o link específico de cada aviso, anúncio
ou comunicado da Oferta).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste
website, acessar " MPM Corpóreos S.A.", em seguida clicar em "De Acordo" e em seguida no link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente à “MPM Corpóreos S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
(neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “MPM Corpóreos
S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações puderam e poderão
ser obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 23
e 74, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão
de investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto ou a informações adicionais sobre a
Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de computadores da Companhia,
das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM
de disponibilizar este Prospecto uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria
registrada na rede mundial de computadores para este fim.
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COMPANHIA
MPM Corpóreos S.A.
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Moreira Dias Correa
Tel.: +55 (11) 4858-3340
http://ri.espacolaser.com.br/ (neste website, acessar “Documentos da Oferta Pública Inicial de
Ações” e, em seguida, “Prospecto Preliminar”).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“MPM Corpóreos S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Espaçolaser” e selecionar o link “Prospecto Preliminar”).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700, 17º andar
CEP 04542-000 São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Federici
Telefone: (11) 3371-0700
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste
website, acessar "MPM Corpóreos S.A." e em seguida clicar em "De Acordo" e em seguida clicar
em "Prospecto Preliminar")
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua de Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010, São Paulo, SP
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, na página inicial, acessas “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente ao “MPM Corpóreos S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto
Preliminar disponível”).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/
(neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “MPM Corpóreos
S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
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INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado será intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições
Consorciadas e será novamente divulgado em 15 de janeiro de 2021, dia de início do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as
Instituições Consorciadas puderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da
América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro sob
o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar
nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. Qualquer
informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou
disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto e do
Formulário de Referência.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável,
não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 23 E 74, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO A
ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM
RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia”, a partir da página 23 deste Prospecto, e da seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e as
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia, ou que atualmente a Companhia
considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 23 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em escala global, como a COVID-19, tem acarretado
medidas diversas cujos efeitos podem levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia
brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças transmissíveis em escala global que afetem o comportamento das pessoas,
como a COVID-19, o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Em
11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente de
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto de COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, veja o risco “O surto
de doenças transmissíveis em escala global, como a COVID-19, tem acarretado medidas diversas
cujos efeitos podem levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia” na página 74 deste Prospecto.
Em 30 de junho de 2020, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$4,0 trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente,
R$25,9 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é
significativamente concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram
responsáveis por, aproximadamente, 41,4% do volume total de ações negociadas na B3 durante o
ano de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de
aproximadamente US$18,3 trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume diário médio de
negociação de US$169,9 bilhões durante o ano de 2019.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso
no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de
negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão.
Além disso, caso tais surtos aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de
tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de
dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela pandemia de COVID-19.
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A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros da Administração celebrarão acordos de
restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (lock-up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no
Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de 180 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar,
de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)” na página 68 deste Prospecto.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente
de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o
referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os
valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para maiores informações, ver a
seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 67 deste
Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode resultar na
diluição da participação dos detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o
preço das Ações.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em
ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do
direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária de
seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas
ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores
mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding em até 20% das ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400, somente não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadre
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos
na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações poderão
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço por Ação
poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta.
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, intenções de
investimentos e Termos de Aceitação automaticamente cancelados sendo que os valores,
eventualmente depositados, serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para
informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta
– Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 64 deste Prospecto.
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa podendo gerar uma menor dispersão acionária e uma
captação menor do que o projetado pela Companhia.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores
Não Institucionais poderão desistir de seus Pedidos de Reserva, o que poderá resultar em uma
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 101 deste
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e
substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação será fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas
e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem Ações por meio da Oferta receberão
um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações na Oferta.
Considerando a subscrição de 67.039.106 Ações no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação
das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação, de R$17,90, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa, isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio
líquido da Companhia por ação de R$4,37 para os acionistas existentes e uma diluição imediata
por Ação de 76% para novos investidores que investirem em Ações da Companhia no âmbito da
Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da
participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 106 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da
Alocação Varejo Lock-up, diante da impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título as
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta,
poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores Não Institucionais que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Alocação
Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data da divulgação do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar
de outra forma ou a qualquer título tais Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up, por quaisquer motivos, venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up Oferta de Varejo, e tendo em vista a impossibilidade tais Ações de sua titularidade serem
oferecidas, vendidas, alugadas (emprestadas), contratadas a venda, dadas em garantia ou cedidas
ou alienadas de outra forma ou a qualquer título, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários
no Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
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A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em
decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses
processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um
litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias
sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com
relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver
valores elevados e afetar negativamente a Companhia.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir
o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras,
inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os interesses dos atuais acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes
com os interesses dos acionistas minoritários.
Os atuais acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas e
têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de
Administração e determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência
dos acionistas, incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias,
aquisições e alienações de ativos e o montante e a ocasião para distribuição de dividendos ou
remunerações de capital similares que excederem o dividendo mínimo obrigatório, nos termos da
Lei das Sociedades por Ações. Esse controle limita o poder dos acionistas minoritários de
influenciar em questões corporativas e, dessa forma, os interesses dos acionistas controladores
podem conflitar com os interesses dos acionistas minoritários. Para maiores informações sobre os
termos e condições previstos nos acordos de acionistas, vide item “15.5 Acordo de acionistas
arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte”, do Formulário de Referência da
Companhia, a partir da página 732 deste Prospecto.
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Eventual conflito entre os acionistas controladores da Companhia poderia prejudicar a
condução estratégica de seus negócios, afetando inclusive o seu resultado operacional.
Os acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas que garante o
poder para condução estratégica de seus negócios e controle substancial de todas as questões
submetidas à aprovação de seus acionistas. Dessa forma, caso os acionistas controladores da
Companhia tenham interesses conflitantes entre si ou haja quaisquer discussões em tribunal arbitral
acerca dos termos e condições do acordo de acionistas vigentes ou acordo que venham a ser celebrados
no futuro pelos acionistas controladores, estes poderão retardar ou não implementar medidas
fundamentais e significativas para a Companhia. Portanto, eventual discordância entre os seus acionistas
controladores poderá prejudicar a condução estratégica da Companhia, em particular quando se tratar de
matérias que dependem da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. Para mais informações
acerca do acordo de acionistas da Companhia atualmente vigente, ver item “15.5 Acordo de acionistas
arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte”, do Formulário de Referência da
Companhia, a partir da página 732 deste Prospecto.
Caso a Companhia e seus controladores tenham êxito na realização da Oferta, a Companhia
poderá deixar de ter um acionista controlador definido, o que poderá tornar a Companhia
suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos
decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle.
Em razão da realização Oferta, os atuais acionistas controladores da Companhia poderão deixar
de deter, em conjunto, mais do que 50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso a
Companhia tenha êxito na realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um grupo de
acionistas detentores, em conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante.
Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo
conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como
consequência, exercer controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas
hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem
quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das
atividades sociais da Companhia.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia.
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A continuidade do pedido de registro da oferta está sujeita à apresentação das Anuências
Prévias quanto à modificação da composição do capital social da Companhia e/ou à
potencial alteração de controle da Companhia, como consequência da realização da Oferta.
Na data de disponibilização deste Prospecto, a Companhia aguarda as anuências prévias do
Daycoval, do Santander e do Bradesco, nos termos de determinados instrumentos financeiros
celebrados pela Companhia com tais instituições, para que a realização da Oferta não configure
evento de inadimplemento ou vencimento antecipado relacionados a (i) modificação da composição
do capital social da Companhia e/ou (ii) eventual alteração de controle, direto e/ou indireto, da
Companhia e/ou de suas controladas, conforme aplicável. Assim, para fins de continuidade do pedido
de registro da Oferta perante a CVM, a Companhia e os Acionistas Vendedores se comprometeram a
apresentar aos Coordenadores da Oferta, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para fixação do
Preço por Ação: (i) manifestações expressas de tais credores anuindo com a modificação da
composição do capital social da Companhia e eventual alteração do controle da Companhia, como
consequência da realização da Oferta; ou (ii) comprovação de que os respectivos empréstimos e/ou
financiamentos foram devidamente quitados, não acarretando, portanto, na caracterização de um
descumprimento contratual e, consequentemente, evento de vencimento antecipado dos
instrumentos financeiros celebrados pela Companhia com tais credores. Em 31 de dezembro de
2020, o saldo devedor dos contratos da Companhia com o Daycoval, o Santander e o Bradesco,
para as quais a Companhia está buscando as Anuências Prévias, totalizava aproximadamente
R$20.036 mil.
CASO AS ANUÊNCIAS PRÉVIAS OU OS COMPROVANTES DE QUITAÇÃO NÃO SEJAM
APRESENTADOS CONFORME ACIMA DISPOSTO, A OFERTA NÃO SERÁ REALIZADA E
TODOS OS PEDIDOS DE RESERVA E TODAS AS INTENÇÕES DE INVESTIMENTO SERÃO
AUTOMATICAMENTE CANCELADOS.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar
operações com derivativos como forma de proteção (hedge) em operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swaps), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400, não sendo considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas
para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
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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 dos registros da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional contêm condições
suspensivas em relação à colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar. Caso tais condições não sejam implementadas até a Data de
Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos
e, consequentemente, os registros da Oferta pela CVM será cancelado.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional condicionam a colocação das
Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, à implementação de
certas condições suspensivas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do
Lote Suplementar, conforme aplicável. Caso as referidas condições suspensivas não sejam
implementadas, o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser
rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato
de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta pela CVM. Para mais
informações, veja as seções “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição
Internacional, nas páginas 64 e 66 deste Prospecto, respectivamente. Após a divulgação do
Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias
junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 71 deste Prospecto.
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A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará com parte
das comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito
da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período
subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com parte das comissões da Oferta,
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta. O
desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos no
âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio líquido e poderá
impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à realização da
Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela Companhia com a
Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste
Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.


Atividade de Investment Banking do Itaú BBA

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2019 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$18,8 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 45 transações em 2019 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$8,5 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada
em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu conglomerado econômico (“Grupo
Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos, 12 mil agências e milhares de
clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante atividade de negócios na
Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc.
Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer,
com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos da América.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
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Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target
em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
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Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida
Participações S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A.,
BR Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica
Participações S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes
S.A e da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do
Grupo Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação
S.A., das Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
Goldman Sachs
O Goldman Sachs é uma instituição financeira global com atuação em fusões e aquisições,
coordenação de oferta de ações, serviços de investimento, investimentos de carteira própria e
análise de empresas, prestando em todo o mundo uma ampla gama de serviços a empresas,
instituições financeiras, governos e indivíduos de patrimônio pessoal elevado. Fundado em 1869, o
Goldman Sachs tem sua sede global em Nova York, com escritórios também em Londres,
Frankfurt, Tóquio, Hong Kong e outros importantes centros financeiros. O Goldman Sachs tem três
atividades principais:
Banco de investimentos: ampla gama de serviços de assessoria financeira e participação em
ofertas de valores mobiliários, atendendo grupo de clientes que inclui empresas, instituições
financeiras, fundos de investimento, governos e indivíduos;
Trading e investimentos com recursos próprios: intermediação de operações financeiras tendo
como contraparte empresas, instituições financeiras, fundos de investimentos, governos e
indivíduos. Além disso, o Goldman Sachs investe seus recursos, diretamente, em renda fixa e
produtos de renda variável, câmbio, commodities e derivativos de tais produtos, bem como realiza
investimentos diretamente em empresas e por meio de fundos que são captados e geridos pelo
banco; e
Investment Management: assessoria e serviços de planejamento financeiro, bem como produtos de
investimentos (por meio de contas e produtos geridos separadamente, tais como fundos de
investimentos) em todas as classes de ativos para investidores institucionais e indivíduos no
mundo inteiro, provendo também serviços de prime brokerage, financiamento e empréstimo de
ativos para clientes institucionais, incluindo hedge funds, fundos de investimento abertos, fundos
de pensão e fundações, e para indivíduos de patrimônio pessoal elevado.
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O Goldman Sachs tem representação em São Paulo desde meados da década de 90 e,
recentemente, ampliou suas operações locais por meio da estruturação de um banco múltiplo e
uma corretora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, a plataforma brasileira inclui atividades
de carteira de banco de investimento, operações com recursos próprios, nas áreas de renda
variável, renda fixa, câmbio e commodities, dentre outros. Atualmente, aproximadamente 250
pessoas trabalham no escritório de São Paulo. Em particular, na área de banco de investimentos, o
Goldman Sachs acredita que tem vasto conhecimento local e experiência comprovada em fusões e
aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida. Goldman Sachs tem desempenhado
importante papel em ofertas realizadas no mercado brasileiro, tais como a coordenação da oferta
pública inicial de ações da BM&FBOVESPA em 2007 (R$6,7 bilhões), da Visanet em 2009 (R$8,4
bilhões), da Qualicorp S.A. em 2011 (R$1,1 bilhão), do BTG Pactual em 2012 (R$3,2 bilhões), do
follow-on da TAESA (R$1,8 bilhão) e do follow-on da Equatorial (R$1,4 bilhão) também em 2012,
do follow-on da BHG (R$329 milhões), do IPO da Alupar (R$851 milhões), do IPO da Ser
Educacional (R$619 milhões), do re-IPO da Via Varejo (R$2,8 bilhões) no ano de 2013, do
follow-on da Oi (R$13,2 bilhões) no ano de 2014, do follow-on da Telefônica Brasil (R$16,1 bilhões)
no ano de 2015, do IPO do Atacadão S.A. (R$5,1 bilhões) no ano de 2017, do follow-on de Rumo
(R$2,6 bilhões) e do re-IPO de ENEVA (R$834 milhões na oferta base) também no ano de 2017,
do IPO de Hapvida (R$3 bilhões na oferta base) no ano de 2018, bem como do IPO de Centauro
(R$671 milhões), do follow-on de Linx (R$1,1 bilhão), do follow-on de Hapvida (R$2,3 bilhões), do
follow-on de Banco Inter (R$1,2 bilhão) e do follow-on de Log-In (R$634 milhões) no ano de 2019,
valores constantes dos prospectos ou memorandos da oferta.
Em 2019, como reconhecimento à expansão e excelência de sua atuação no mercado de capitais
e assessoria financeira na América Latina, o Goldman Sachs foi eleito “Latin America’s best bank
for advisory” pela Euromoney pelo segundo ano consecutivo, além do reconhecimento em 2018
como “Latin America Equity House of the Year” pela International Financing Review (IFR) e “Equity
House of the Year” pela LatinFinance.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico mantêm relacionamento comercial relevante com o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:


Contrato de empréstimo na modalidade 4131, no valor de EUR 25,1 milhões, com saldo
devedor atual de R$22,6 milhões de principal, emitido em 18 de março de 2020 e vencimento
final em 20 de março de 2025, com taxa contratual entre 1% e 2%1,45% ao ano e garantia
composta por R$15 milhões em aplicações financeiras;



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



2 operações de Conta Garantida, no valor total de R$358 mil, contratados em 13 de outubro de
2020, com vencimento em 12 de novembro de 2020, com taxa entre 5% e 7% ao mês, com
garantia composta por aval de Rafael de Oliveira Dias;



CCB no valor total de R$300 mil, contratado em 07 de fevereiro de 2020, com vencimento em
1 de fevereiro de 2020, com taxa de 0,79% ao mês, com garantia composta por avais da MPM
Corpóreos S.A. e da Corporeos Serviços Terapêuticos SA, além de 50% de recebíveis de
agenda de cartões;



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



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



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



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



CCB no valor total de R$1,4 milhões, contratado em 25 de outubro de 2018, com vencimento
em 25 de outubro de 2021, com taxa de 1,08% ao mês, com garantia composta por avais da
MPM Corpóreos S.A. e da Corporeos Serviços Terapêuticos SA, além de 50% de recebíveis de
agenda de cartões;
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Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor total de R$252 mil, contratadas em
15 de dezembro de 2017, com vencimento em 15 de dezembro de 2020, com taxa entre 1% e
2% ao mês, com garantia composta por aval de Aldo de Rocco Abbruzzese e os próprios bens
adquiridos (máquinas e equipamentos);



Serviços de cobrança, cujas taxas variam entre R$1 e R$15 para TEDs, R$1 e R$15 para
DOCs, R$0 e R$1 para boletos. O volume nos últimos 6 meses de 2020 foi de R$285 milhões,
com um total de 43,300 boletos. Os serviços foram contratados em 17 de dezembro de 2007,
por prazo indeterminado. Tais serviços não contam com nenhuma garantia por parte da
Companhia e/ou sociedades pertencentes a seus grupos econômicos.

Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro
eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou
por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em
operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a
participação acionária do Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado
financeiro não atinge, e não atingiu, nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social da
Companhia.
Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento referente à
Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro.
Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades do seu
conglomerado financeiro para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro poderão adquirir ações de emissão da Companhia como forma de
proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os
preços das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores
informações leia a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 82 deste Prospecto Preliminar.
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Nos últimos 12 meses, exceto pela Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários
realizada pela Companhia ou por suas controladas e coligadas, ou de operações de financiamento
ou reestruturações societárias da Companhia e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia ao Coordenador Líder ou a
sociedades de seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
Corporeos Serviços Terapêuticos S.A.


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



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



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



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



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



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



Prestação do serviço de cartão de crédito, sendo o Santander responsável, com limite de
R$500 mil, sem garantia e com saldo utilizado de R$6 mil em outubro de 2020. Taxas líquidas
que variam de 1,6% a.a. a 6,0% a.a. e prazo indeterminado;
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Prestação de serviço de empréstimo disponível em conta corrente no valor de R$145 mil de
limite, sem saldo utilizado em outubro de 2020, com garantia de aval prestado pela EL
Franchising Ltda. e pela Companhia e taxa de 13% a.m.

EL Franchising Ltda


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



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



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

E L Participações Ltda.


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

Urban Laser Serviços Estéticos S.A.


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



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



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



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

Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.


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



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

93

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.


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



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



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

Nine Members Laser – Serviços Estéticos S.A.


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

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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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 82 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 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações veja seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 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. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, exceto no que se refere à Oferta, o Goldman Sachs e demais sociedades
do seu grupo econômico não possuem qualquer relacionamento com a Companhia e/ou
sociedades integrantes do seu grupo econômico.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Goldman Sachs e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
de mercado a preços e condições de mercado.
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O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação do Goldman Sachs no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia” na página 82 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 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações veja seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Goldman Sachs poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Goldman
Sachs como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Goldman Sachs ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento relativo à Oferta, o Coordenador Líder
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro prestam serviços bancários para alguns
Acionistas Vendedores incluindo, entre outros, investimentos, operações de crédito, consultoria ou
gestão financeira.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão ou de titularidade dos Acionistas Vendedores
nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades do
seu conglomerado financeiro para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outras remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador
Líder ou a sociedades de seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas
Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Santander e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não tinham qualquer relacionamento com
o Magnólia FIP ou com os Srs. Paulo José Iasz de Morais e Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto.
O Magnólia FIP e os Srs. Paulo José Iasz de Moraies e Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto poderão,
no futuro, vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.
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Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e/ou sociedades
integrantes de seu conglomerado econômico prestam serviços bancários, incluindo, entre outros,
prestação de serviço de conta corrente, prestação de serviço de cartão de crédito, prestação de
serviço de cheque, operação de financiamento de veículos, aplicações financeiras, prestação de
serviço de seguro e investimentos em poupança, para o Sr. Ygor Alessandro de Moura.
Os Sr. Ygor Alessandro de Moura poderá, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, operações de crédito, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimentos, formador de mercado, consultoria ou gestão financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades e/ou de seu patrimônio.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a SMZXP, possui o seguinte
relacionamento comercial relevante com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro:


Prestação de serviços de conta corrente;



Prestação de serviços de conta Escrow;



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

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander ou sociedades
de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Santander como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, exceto no que se refere à Oferta, o Goldman Sachs e demais sociedades
do seu grupo econômico não possuem qualquer relacionamento com os Acionistas Vendedores.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Goldman Sachs
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Santander como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
MPM Corpóreos S.A.
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Moreira Dias Correa
Tel.: +55 (11) 4858-3340
http://www.espacolaser.com.br
Acionistas Vendedores
Magnólia Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia
Rua Iguatemi, 151, 19º andar
CEP 01451-011, São Paulo, SP
At.: Julio Babecki
Tel.: +1 917 975-8963

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

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

nº

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

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

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

Consultores Legais Externos
da Companhia

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta

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

Nome da Sociedade

Relação com
a empresa

Número de lojas
da Sociedade

Percentual
detido da
Sociedade- %

Flor do Campo - Serviços Estéticos Ltda

Paulo José Iász de Morais

Co-CEO e Acionista

1

40,0%

Flor do Campo - Serviços Estéticos Ltda

Fabio Iász de Morais

Irmão do Co-CEO e Acionista

1

10,0%

AT CORP Serviços Estéticos Ltda

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

3

20,0%

ATM CORP Serviços Estéticos Ltda

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

3

20,0%

URBAN LASER Serviços Estéticos S.A.

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

41

7,1%

Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda.

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

1

20,0%

Limeira Serviços Estéticos Ltda

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

2

20,0%

TJTM Serviços Estéticos S.A.

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

2

12,2%

Thayssa Christina de Moura

Ex-cunhado do Co-CEO e
Acionista

10

8,2%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

Diego Luis Milred

Esposo da Diretora da
Franqueadora

10

8,5%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

Fabio Rodrigues Salles de
Oliveira

Irmão da Diretora da
Franqueadora

10

3,5%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

Juliana Utrabo Rodrigues
Tubino

Prima da Diretora da
Franqueadora

10

9,0%

ACLO SERVIÇOS ESTÉTICOS LTDA. - ME.

Adriana Iász de Morais
Barretto

Irmã do Co-CEO e Acionista

3

24,5%

VERANO DEPILACAO LTDA

Adriana Iász de Morais
Barretto

Irmã do Co-CEO e Acionista

1

12,3%

VERANO DEPILACAO LTDA

Bruno Henrique Pinto
Semenzato

Filho do Acionista

1

8,2%

Adriana Iász de Morais
Barretto

Irmã do Co-CEO e Acionista

2

24,5%

Ramon Leão Netto

Diretor Regional

33

10,5%

DYELCorp Serviços Estéticos Ltda

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

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Percentual
Estimado dos
Recursos
líquidos
(%)
Aquisição de sociedades
controladas ..................
Aquisição de
franqueados .................
Total ................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

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

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

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

79,2%

904.804.109,45

905.903.384,28

905.850.838,02

906.701.454,74

20,8%
100,0%

238.106.344,59
1.142.910.454,04

238.395.627,44
1.144.299.011,72

238.381.799,48
1.144.232.637,50

238.605.645,98
1.145.307.100,72

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

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, aumentaria (reduziria) o valor dos recursos líquidos a serem captados na Oferta
em (i) R$64.415.844,98, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar;
(ii) R$64.418.665,31, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; (iii) R$64.418.665,31, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as
Ações do Lote Suplementar; e (iv) R$64.418.665,31, considerando as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar.
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A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a
Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva
utilização. Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente
utilizados, no curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações
financeiras que acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação
do nosso capital e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e
aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira
linha.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores
às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional nas destinações acima
descritas e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar
emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a
instituições financeiras, ou mesmo mediante a realização de outra oferta pública de ações
ordinárias de emissão da Companhia. Caso necessário, a forma de obtenção desses recursos
adicionais será definida pela Companhia à época da respectiva captação, dependendo inclusive
das condições de mercado. Os recursos adicionais eventualmente captados pela Companhia em
razão da eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar terão a
mesma destinação acima prevista.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação
patrimonial e nos resultados da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 104 deste
Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, correspondente por empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante), passivo de arrendamento (circulante e não circulante) e o
patrimônio líquido da Companhia, em 30 de setembro de 2020, indicando (i) a posição efetiva em 30 de
setembro de 2020; (ii) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados,
com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em
R$1.148.380.495,13; (iii) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados,
com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em
R$1.149.019.941,60, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; (iv) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com
base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em R$1.148.989.194,97,
sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (v) o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por
Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em R$1.149.486.920,35, considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Efetivo” foram extraídas do Formulário de
Informações Trimestrais – ITR relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras
Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a
este Prospecto, bem como as Informações Trimestrais da Companhia, anexas a este Prospecto.

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

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

143

Em 30 de setembro de 2020
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Pós-Oferta(3)(7) Pós-Oferta(4)(7) Pós-Oferta(5)
(em milhões de R$)
143
143
143

307
322
224
996

307
322
1.373
2.144

307
322
1.373
2.145

307
322
1.373
2.145

Ajustado
Pós-Oferta(6)(7)
143
307
322
1.374
2.145

Corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), passivos de arrendamento (circulante e
não circulante) e o patrimônio líquido da Companhia em 30 de setembro de 2020. A definição aqui prevista pode variar das usadas por
outras companhias.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote
Suplementar.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Não inclui eventuais valores que a Companhia e/ou suas controladas precisem desembolsar para eventuais pagamentos antecipados
das dívidas que necessitam de Anuência Prévia, no montante de até aproximadamente R$20.036 mil. Para mais informações, veja o item
10.1(f) do Formulário de Referência, a seção “Informações sobre a Oferta – Anuências Prévias” e o fator de risco “A continuidade do
pedido de registro da Oferta está sujeita à apresentação das Anuências Prévias quanto à modificação da composição do capital social da
Companhia e/ou à potencial alteração de controle da Companhia, como consequência da realização da Oferta” na página 82 deste
Prospecto.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, em decorrência da colocação das Ações, após a dedução das despesas e comissões
estimadas da Oferta devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, aumentaria (reduziria) o valor
da capitalização total da Companhia em (i) R$64 milhões, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar; (ii) R$64 milhões, considerando a colocação das
Ações Adicionais, mas sem considerar a colocação das Ações do Lote Suplementar; (iii) R$64
milhões, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, mas considerando a colocação das
Ações do Lote Suplementar; e (iv) R$64 milhões, considerando a colocação das Ações Adicionais
e das Ações do Lote Suplementar. O Preço por Ação será definido após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
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O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a conclusão da Oferta.
Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$224 milhões e
o valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$25,48. O referido valor
patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número
total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de setembro de 2020.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de novembro de 2020, foi aprovada a
conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias,
na proporção de uma ação preferencial para uma ação ordinária, passando o capital social da
Companhia a ser dividido em 8.801.583 (oito milhões, oitocentas e uma mil, quinhentas e oitenta e
três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Nos termos do artigo
136, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a referida conversão foi ratificada em
Assembleia Geral Especial de acionistas titulares das ações preferenciais de emissão da
Companhia objeto da conversão.
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de janeiro de 2021, os
acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o
desdobramento de ações, sem modificação do valor do capital social da Companhia, à razão de 20
ações para 1 ação de emissão da Companhia, ordinária, nominativa e sem valor nominal, na forma
do artigo 12 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de que o capital social da Companhia
resultasse no total de 176.031.660 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Após o
referido desdobramento, o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia passou a ser de
R$1,27, considerando o valor do patrimônio líquido da Companhia em 30 de setembro de 2020.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a
dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro de 2020 seria de
R$1.367.238.454,04, representando um valor patrimonial de aproximadamente R$5,62 por ação
ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021,
bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar. Isso significaria um aumento imediato no valor
do nosso patrimônio líquido por ação de R$4,35 para os acionistas existentes, e uma diminuição
imediata por Ação de R$13,55 para novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito
da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar a
colocação das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro
de 2020 seria de R$1.368.627.011,72, representando um valor patrimonial de aproximadamente
R$5,63 por ação ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações
de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de
janeiro de 2021, bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, considerando a
colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar a colocação das Ações do Lote
Suplementar. Isso significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por ação
de R$4,36 para os acionistas existentes, e uma diminuição imediata por Ação de R$13,54 para
novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa
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a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil
por ação imediatamente após a Oferta.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, mas considerando a
colocação das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro
de 2020 seria de R$1.368.560.637,50, representando um valor patrimonial de aproximadamente
R$5,63 por ação ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações
de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de
janeiro de 2021, bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, sem considerar a
colocação das Ações Adicionais, mas considerando a colocação das Ações do Lote Suplementar.
Isso significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por ação de R$4,36
para os acionistas existentes, e uma diminuição imediata por Ação de R$13,54 para novos
investidores que investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a
diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil
por ação imediatamente após a Oferta.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a
dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro de 2020 seria de
R$1.369.635.100,72, representando um valor patrimonial de aproximadamente R$5,63 por ação
ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021,
bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar. Isso significaria um aumento imediato no valor do
nosso patrimônio líquido por ação de R$4,38 para os acionistas existentes, e uma diminuição
imediata por Ação de R$13,54 para novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito
da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
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A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia em
30 de setembro de 2020, considerando a realização da Oferta:
Após a
Oferta(5)
Preço por Ação(1) .................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020 após o
desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021(2) .......
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020 após o
desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021
e ajustado para refletir a Oferta .......................................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação de
emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020
após o desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de
2021 para os atuais acionistas ........................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão
da Companhia dos novos investidores(3) .........................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4).......
(1)
(2)
(3)

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

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

Após a
Oferta(5)

17,90

17,90

17,90

17,90

1,27

1,27

1,27

1,27

5,62

5,63

5,63

5,63

4,35

4,36

4,36

4,36

13,55
76%

13,54
76%

13,54
76%

13,54
76%

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

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

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

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

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

Valor total
emissão
(Reais)

11/11/2019

Assembleia
Geral

21/02/2018

Assembleia
Geral

Data do
Aumento

Tipo de
aumento

Ordinárias /
Preferenciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição /
Capital anterior

Preço
emissão(1)

Fator
cotação

90.000.00,00

Subscrição
particular

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

1071%

R$ por
Unidade

0,05

Subscrição
particular

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

-

Sem
emissão
de ações
Sem
emissão
de ações

R$ por
Unidade

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

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

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

Capital Social e Ações

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

Assembleia Geral de Acionistas

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

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

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

(vi)

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

(vii)

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

(viii)

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

(ix)

aprovar a saída do Novo Mercado;

(x)

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

(xi)

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

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

(xiii)

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

(xiv)

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

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

Dos Órgãos da Administração

Seção I

Das Disposições Comuns

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

Do Conselho de Administração

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

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

(vi)

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

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

(viii)

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

(ix)

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

(x)

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

(xi)

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

(xii)

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

(xiii)

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

(xiv)

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

(xv)

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

(xvi)

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

(xvii)

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

(xviii)

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

(xix)

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

(xx)

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

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

(xxii)

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

(xxiii)

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

(xxiv)

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

(xxv)

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

(xxvi)

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

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

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

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

Da Diretoria

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

(ii)

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

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

(b)

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

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

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

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

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

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

(b)

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

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

Do Conselho Fiscal

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

Exercício Social e Lucros

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

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

(ii)

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

(iii)

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

Artigo 30. A Companhia poderá:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

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

Dissolução e Liquidação

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

Resolução de Disputas

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

Disposições Gerais

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

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

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

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

135

Ygor Alessandro de Moura

Paulo José Iász de Morais

Diretor sem designação efetiva

Diretor Presidente

136

DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400

137

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

138

     

DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

__________________________________
MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
  

2
140



DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400

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

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

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

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

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

-RVp&DUORV6HPHQ]DWR
$GPLQLVWUDGRU

0DULDGD*UDoD;X[D0HQHJKHO
$GPLQLVWUDGRUD
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ii)

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

(iii)

Autorizar a submissão à B3 (a) do pedido de registro de emissor da Companhia
na B3 e adesão da Companhia ao Novo Mercado; e (b) do pedido de admissão à
negociação das ações de emissão da Companhia na B3, ficando a administração
2
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da Companhia autorizada a (x) submeter tais pedidos à B3; (y) celebrar com a
B3 o Contrato de Participação do Novo Mercado; bem como (z) tomar todas as
medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo
Mercado e ao cumprimento de todas as regras previstas no Regulamento do
Novo Mercado (“Adesão ao Novo Mercado”); e
(iv)

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

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

Mesa:

Dirk Donath
Presidente

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

Membro

Assinatura

DIRK DONATH

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros
presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar:
(i)

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

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

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

(vi)

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

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

7

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

8

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

9

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

Mesa:

____________________________________
[•]
Presidente
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____________________________________
[•]
Secretário

3
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019,
2018 E 2017
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Declaração da Diretoria Estatutária

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

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

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

Segundo informações públicas coletadas dos sites da Companhia e suas competidoras

180

Em junho de 2015, a Espaçolaser já somava 35 clínicas e decidiu dar um novo passo, para garantir
seu crescimento acelerado. Ao associar-se com a rede de franquias SMZTO, junto à
apresentadora de televisão Xuxa Meneghel, a Espaçolaser iniciou a operação de franquias, que
possibilitou sua rápida expansão no território nacional. No primeiro ano de operação, ao invés
das 40 franquias inicialmente planejadas, a Espaçolaser conseguiu vender 120 unidades de
franquias, ampliando, desta forma, a base de lojas em mais de quatro vezes, e tornando-se uma
referência no mercado de franquias em um curto período de tempo.
A rápida expansão da Espaçolaser e o potencial do mercado de estética despertou o interesse
de investidores globais, dentre eles, a gestora de investimentos em private equity L Catterton,
especialista no desenvolvimento de empresas de varejo e de bens consumo. A entrada do novo
sócio em 2016 permitiu um salto em termos de governança corporativa, além da captura da
experiência inigualável que a L Catterton possui na construção de marcas líderes de consumo
em todo o mundo. Os aportes da L Catterton na Espaçolaser proporcionaram os recursos
necessários para um novo ciclo de expansão, que resultou em um crescimento exponencial nos
anos de 2017, 2018 e 2019.
Em 2017, inauguramos nossa primeira unidade da Estudioface, marcando a nossa estreia no
promissor segmento de estética facial. Já em 2018, abrimos nossa primeira loja fora do país com
um parceiro local, localizada em Buenos Aires (Argentina), comprovando o sucesso de nosso
modelo para além das fronteiras nacionais. Por fim, esse ano também foi marcado pelo
desenvolvimento do Espaçolaser Operating System (ELOS), uma arquitetura de TI de última
geração que permite uma integração perfeita de todos os processos operacionais e fornece
controle completo sobre a operação de todas as lojas, sejam elas próprias ou franquias.
A pandemia mundial da COVID-19, permitiu que a Espaçolaser evoluísse de forma significativa
no caminho da digitalização e desenvolvimento do omnichannel (vendas virtuais, chat, e-mail e
aplicativo). Essas ferramentas e a confiança em nossa marca nos permitiram manter os níveis
de vendas em patamares próximos a 50% dos níveis pré-COVID-19 nos meses de abril e maio,
mesmo quando a maior parte das nossas lojas estavam fechadas, com um estreitamento de
nossa relação com atuais e novos clientes.
Ao longo de pouco mais de 16 anos, a Espaçolaser se consolidou como líder dominante em
serviços de depilação na América Latina respaldada por um histórico de inovação e engajamento
de nossos colaboradores e franqueados na busca incessante de satisfazer nossos clientes. Ao
avaliarmos as oportunidades de mercado relativas à democratização dos serviços de estética,
entendemos que nossa jornada está apenas começando!
Paulo Morais e Ygor Moura
Co-CEOs
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Desempenho Operacional
Em 31 de dezembro de 2019, contávamos com 514 lojas da Espaçolaser, considerando lojas
próprias, joint-ventures e franquias, distribuídas por todos os estados brasileiros. Esse patamar
representa um aumento de 24% frente às 415 lojas que tínhamos ao final de 2018.
Em relação às demais operações da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, tínhamos 6 lojas
da Estudioface, nossa marca para serviços estéticos faciais, além de 6 lojas de depilação a laser
na Argentina, através da marca parceira Definit.
Desempenho Financeiro
Receita Líquida
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou 92,6% em 2019, passando de R$336,3
milhões em 2018 para R$647,6 milhões em 2019. Esta variação é explicada pelo aumento das
vendas, decorrente da abertura de 232 novas unidades ao longo dos anos de 2018 e 2019, pela
maturação das lojas novas e pela aquisição de grupos de franqueados, que contribuíram com
aproximadamente R$ 85,0 milhões na receita líquida de 2019.
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou 73,6%, passando de R$193,7 milhões em
2017 para R$336,3 milhões em 2018, principalmente devido às aquisições de quatro grandes
grupos de franqueados realizadas ao longo de 2018, que totalizavam 70 lojas ao final de 2018 e
que contribuíram com aproximadamente R$ 66,0 milhões na receita líquida de 2018.
Custo dos Serviços Prestados
Em 2019, os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram 80,1%, passando de
R$ 158,5 milhões em 2018, para R$ 285,4 milhões em 2019. Esta variação ocorreu devido à
consolidação de grupos de franqueados que foram adquiridos no ano, os quais totalizavam 56
lojas ao final de 2019.
Não obstante, em uma análise relativa, os custos dos serviços prestados passaram de 47,1% da
receita líquida em 2018 para 44,1% da receita líquida em 2019, evidenciando os ganhos de
eficiência capturados no período, em decorrência dos investimentos realizados para criação de
estrutura corporativa centralizada.
Os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram 94,6%, passando de R$81,4
milhões em 2017 para R$158,5 milhões em 2018, pelos mesmos motivos que impactaram a
receita líquida. Como percentual da receita líquida, nota-se um aumento no período, com os
custos dos serviços prestados passando de 42,1% em 2017 para 47,1%, refletindo o alto volume
de abertura de lojas sob nossa gestão (53 no total), as quais possuem uma curva de maturação
de 24 meses.
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Lucro e Margem Bruta
Em 2019, o lucro bruto da Companhia aumentou 103,7%, passando de R$177,3 milhões, em
2018 para R$362,2 milhões em 2019, com a margem bruta subindo de 52,9% em 2018 para
55,9% em 2019.

Em 2018, o lucro bruto da Companhia aumentou 58,5%, passando de R$112,2 milhões em 2017
para R$177,8 milhões em 2018, com a margem bruta passando de 57,9% para 52,9%, em função
do alto volume de abertura de lojas sob nossa gestão conforme comentado.

Despesas com Vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 103,9%, alcançando R$ 26,9 milhões em
2019, em decorrência dos investimentos na divulgação da marca além das despesas crescentes
com a captação de novos clientes. Como percentual da receita líquida, as despesas com vendas
tiveram um aumento de 0,3 p.p., passando de 3,9% em 2018 para 4,2% em 2019.
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 151,8%, passando de R$ 5,2 milhões em
2017 para R$ 13,2 milhões em 2018. Esta variação ocorreu pelos investimentos na divulgação
da marca além das despesas crescentes com a captação de novos clientes.
Despesas Gerais e Administrativas
Em 2019, as despesas gerais e administravas da Companhia aumentaram 66,6%, passando de
R$106,4 milhões em 2018 para R$177,3 milhões em 2019. Esta variação ocorreu devido ao
aumento de nossa estrutura corporativa para suportar o crescimento de vendas e crescimento
exponencial da rede, bem como para auxiliar na integração de todos os grupos de franqueados
adquiridos. Em termos relativos, as despesas gerais e administrativas apresentaram uma queda
de 4,3 p.p., demonstrando os esforços da Companhia em elevar seus níveis de eficiência.

Em 2018, as despesas gerais e administravas da Companhia aumentaram 101,2%, passando de
R$52,9 milhões em 2017 para R$106,4 milhões em 2018, decorrente do fortalecimento da
estrutura da Companhia para suportar o maior número de lojas, incluindo as novas lojas abertas
e as aquisições de franqueados realizadas durante o ano de 2018.

Resultado Financeiro
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 374,5%, representando
uma receita financeira de R$8,0 milhões em 2019, comparado a R$1,7 milhão em 2018. Esta
variação ocorreu, principalmente, devido à maior posição de caixa no período, refletindo os
recursos captados pela Companhia.
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 107,8%, representando
uma despesa financeira total de R$54,4 milhões em 2019, comparado a R$26,2 milhões em
2018. Esta variação ocorreu devido ao aumento do endividamento da Companhia no exercício,
para financiar o plano de expansão e aquisição de franqueados da rede.
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Em 2018, as receitas financeiras da Companhia apresentaram uma redução de 39,4%,
totalizando R$1,7 milhão, frente a R$2,8 milhões no em 2017, principalmente, devido aos
descontos a juros recebidos de clientes. Já as despesas financeiras apresentaram um aumento
de R$23,7 milhões, representando uma despesa financeira de R$26,2 milhões em 2018,
comparado a R$2,5 milhões em 2017. Esta variação ocorreu principalmente devido aos encargos
financeiros decorrentes do maior endividamento da Companhia, por sua vez refletindo a
emissão das debêntures em dezembro de 2018.

Lucro Líquido do Exercício
Em 2019, o lucro líquido da Companhia aumentou 69,5%, passando de R$38,6 milhões em 2018
para R$65,4 milhões em 2019, atingindo uma margem líquida de 10,1% apesar do plano de
expansão acelerado.

Em 2018, o lucro líquido da Companhia reduziu 5,2%, passando de R$40,7 milhões em 2017 para
R$38,6 milhões em 2018, devido aos fatores acima descritos.
Geração de Caixa
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de 17,3%,
passando de um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$47,6 milhões em 2018
para um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$55,8 milhões em 2019, em
decorrência principalmente do aumento no lucro do período.
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de 107,0%, passando de
um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$23,0 milhões em 2017 para um caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais de R$47,6 milhões em 2018. Este aumento ocorreu em decorrência
do crescimento da rede e aquisição de grupos de franqueados, que impactaram positivamente a receita
e lucro do período.

Investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de 30,3%,
passando de um caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$91,9 milhões em
2018 para um caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$119,7 milhões em
2019. Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência dos pagamentos das aquisições de
grupos de franquias realizados entre 2018 e 2019 em decorrência da inauguração de novas
unidades.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$54,3 milhões,
sendo em 2017, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$37,6 milhões, enquanto
em 2018, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$91,9 milhões. Essa variação
deu-se, principalmente, em decorrência da aquisição de imobilizado que totalizou R$ 49,8 milhões em
2018, R$ 16,2 milhões superior ao ano anterior.
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Endividamento
O endividamento da Companhia aumentou 53,9%, passando de R$162,3 milhões em 2018 para
R$249,9 milhões em 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, pela contratação de novas
linhas de crédito mencionadas no resultado financeiro acima, para sustentar o crescimento da
Companhia no exercício.
Já na comparação entre 2018 e 2017, o endividamento da Companhia aumentou 928,2%,
passando de R$15,8 milhões para R$162,3 milhões, em função da emissão de debêntures em
dezembro de 2018.
Governança Corporativa e Premiações
A Companhia está buscando sua listagem no Novo Mercado da B3, segmento que contempla as
melhores práticas de governança corporativa de companhias abertas, demonstrando a
importância deste tema para a Companhia. Em linha com a regulamentação do Novo Mercado,
a Espaçolaser aprovou as seguintes políticas:
•

Código de Conduta Ética;

•

Política de Gerenciamento de Riscos;

•

Política de Transações com Partes Relacionadas;

•

Política de Divulgação;

•

Política de Remuneração;

•

Política de Indicação de Membros;

•

Política de Negociação.

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

Prêmio Top of Wellness da revista Boa Forma em 2018;

•

Prêmio época Reclame Aqui em 2018;

•

Prêmio Lojista Alshop em 2018 e 2019;
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•

Prêmio Great Place to Work em 2019;

•

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

•

Prêmio de Franquias Internacionais da ABF em 2019 e 2020.

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

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

•

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

•

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

•

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

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

Auditores Independentes
Informamos que a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. foi contratada para a prestação
dos seguintes serviços para a Companhia: (i) revisão das informações financeiras individuais e
consolidadas preparadas de acordo com o “CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária” e a
norma internacional “IAS 34 – Interim Financial Reporting”, emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB) referentes aos trimestres findos em 31 de março, 30 de
junho e 30 de setembro de 2020; (ii) auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017; (iii) revisão de documentos da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e
emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia; e (iv) assim como um trabalho de seller due diligence contratado pela empresa no
quarto trimestre de 2019.
Adicionalmente, em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, a Companhia informa que
a contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a
independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio
trabalho; (b) não deve exercer funções gerenciais; e (c) não prestar quaisquer serviços que
possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes.
Declaração da Diretoria Executiva
A Diretoria da Espaçolaser declara, nos termos da Instrução CVM n.o 480, datada de 7 de
dezembro de 2009, que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo e as opiniões expressas
no parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., emitido em 5 de novembro de 2020;
e (ii) com as demonstrações financeiras contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.
Agradecimentos
A Administração da Espaçolaser agradece a todos seus clientes, colaboradores e franqueados
pela confiança e apoio. O ano de 2020 foi desafiador, mas temos a segurança que saímos mais
fortes e preparados para continuar entregando serviços de qualidade e que contribuem com o
bem-estar de milhares de brasileiros!
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
MPM Corpóreos S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MPM Corpóreos S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31
de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”.
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras
Chamamos atenção à nota explicativa nº 2.2 às demonstrações financeiras, individuais e consolidadas,
que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para apresentar as demonstrações do valor
adicionado, as informações por segmentos e resultado por ação, aprimorar certas divulgações em notas
explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à correção de erros descritos na referida nota
explicativa. Em 26 de junho de 2020 emitimos relatório de auditoria sem modificações, sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua
sendo sem qualquer modificação, uma vez que as demonstrações financeiras e seus valores
correspondentes aos períodos anteriores foram ajustados de forma retrospectiva.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos
procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a
esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas
demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados
para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita sobre prestação de serviços de depilação
A Companhia presta serviços que são reconhecidos como receita no seu resultado conforme a
obrigação de performance é satisfeita. Conforme nota explicativa n° 3 e 21, as receitas com prestação
de serviços de depilação são reconhecidas ao longo do tempo utilizando estimativas preparadas pela
administração que avaliam o momento em que as obrigações de desempenho previstas em contrato
são satisfeitas. Esse reconhecimento leva em consideração fatores que dependem da realização das
sessões de tratamento de depilação contratadas pelos clientes, mediante pacotes de serviços. A
administração exerce julgamento para determinar o prazo médio de satisfação das obrigações de
desempenho e, consequentemente, existe o risco de que uma receita seja reconhecida fora do seu período
de competência.
Considerando o risco inerente, o volume significativo de transações e a magnitude dos valores
envolvidos, consideramos esse assunto significativo para nossa auditoria
Como nossa auditoria conduziu o assunto
Como parte de nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, avaliamos a adequação das políticas
contábeis adotadas pela Companhia no reconhecimento das receitas, efetuamos testes amostrais
visando confirmar a adequação dos valores reconhecidos perante o total do serviço e o tempo de
duração do serviço que foi contratado, bem como, analisamos o processo de revisão das estimativas e
julgamentos exercidos pela Administração e confirmamos o correto momento em que essa receita foi
reconhecida. Também avaliamos a adequação das divulgações sobre o tema incluídas pela
administração na nota explicativa n° 21.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento das receitas
sobre prestação de serviços de depilação, que está consistente com a avaliação da administração,
consideramos que os critérios utilizados pela administração são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Combinação de negócios
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro, a Companhia é requerida, quando da realização de uma combinação de negócios, a efetuar
a alocação do preço de aquisição através da mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos
passivos assumidos, a mensuração das opções de compra e venda de participação de não
controladores e do ágio por expectativa de rentabilidade futura ou ganho por compra vantajosa.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou, como consequência da
aquisição de controladas, a alocação do preço de aquisição, e após a mensuração dos ativos
identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos e das considerações sobre as opções de compra e
venda de participação de não controladores, identificou ativos intangíveis de vida útil indefinida e ganho
por compra vantajosa no montante total de R$87.833 mil e R$3.807 mil, respectivamente, conforme
divulgado na nota explicativa n° 7 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Esse assunto foi considerado como um principal assunto de auditoria devido, além do impacto que
possíveis alterações nas premissas poderiam trazer às demonstrações financeiras, à subjetividade e
julgamento na preparação das projeções de geração de caixa elaboradas e fundamentadas em
premissas internas e em cenários econômicos futuros utilizadas para mensuração de ativos
identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos, opções de compra e venda de participação de não
controladores e, consequentemente, do valor do ágio e ganho por compra vantajosa auferidos nessas
aquisições.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte de nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, lemos os documentos que formalizaram as
operações, como contratos e atas, envolvemos nossos profissionais especialistas em avaliação de projeções
para nos auxiliar na validação das premissas e metodologias utilizadas para determinação e mensuração do
valor justo dos ativos identificados, passivos assumidos e opções de compra e venda de participação de não
controladores. Também avaliamos a razoabilidade das premissas utilizadas e cálculos efetuados,
confrontando, quando disponível, com informações de mercado. Adicionalmente, avaliamos as divulgações
incluídas nas demonstrações financeiras pela administração.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos que os critérios e premissas utilizados pela administração na contabilização
das combinações de negócios, que envolvem o processo de identificação e mensuração do valor justo dos
ativos adquiridos, passivos assumidos e opções de compra e venda de participação de não controladores,
assim como as respectivas divulgações na nota explicativa n° 7, são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Recuperabilidade do ágio por rentabilidade futura
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro, a Companhia é requerida a realizar anualmente teste de recuperabilidade dos valores
registrados como ativo intangível de vida útil indefinida, tal como o ágio por rentabilidade futura. Em 31
de dezembro de 2019, o saldo total relacionado aos ágios gerados na aquisição de controladas
totalizava R$156.068 mil e está divulgado na nota explicativa n° 9 das demonstrações financeiras.
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Esse assunto foi considerado como um principal assunto de auditoria tendo em vista que o processo de
avaliação da recuperabilidade do ágio é complexo e envolve um alto grau de subjetividade, bem como,
é baseado em diversas premissas tais como: taxas de descontos, percentuais de crescimento e
rentabilidade dos negócios da Companhia em exercícios futuros. Tais premissas poderão ser afetadas,
de forma relevante, pelas condições de mercado ou cenários econômicos futuros do Brasil, os quais
ainda não podem ser estimados com precisão.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte de nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, avaliamos as premissas e
metodologia utilizada pela Companhia, em particular estimativas de vendas futuras, taxa de
crescimento e margem de lucro, envolvemos nossos especialistas na avaliação da taxa de desconto
utilizada nos fluxos de caixa descontados, verificamos a acuracidade matemática no cálculo e a
consistência entre os dados utilizados e aos saldos contábeis, assim como avaliações anteriores e a
razoabilidade das premissas utilizadas. Analisamos também a sensibilidade sobre tais premissas, para
avaliar o comportamento das projeções com suas oscilações e a suficiência das divulgações em notas
explicativas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o teste de valor recuperável do
ágio, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e
premissas de valor recuperável do ágio adotados pela administração, assim como as respectivas
divulgações na nota explicativa n° 9, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
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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.
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. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
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 individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
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Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
São Paulo, 05 de novembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Alessandra Aur Raso
Contadora CRC-1SP248878/O-7
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&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
&RQWUDWRRQHURVR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2So}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDSDJDU
&RQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV
3DUFHODPHQWRGHLPSRVWRV
3URYLV}HVSDUDGHVPDQWHODPHQWRGHDWLYRV
3URYLVmRSDUDSHUGDGHLQYHVWLPHQWRV
3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
ÈJLRGHViJLRHPWUDQVDomRGHFDSLWDO
5HVHUYDGHOXFURV
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRVFRQWURODGRUHV

3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR


7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR























































&RQVROLGDGR

UHDSUHVHQWDGR











































UHDSUHVHQWDGR
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&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR






UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR  UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR



1RWDV



$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV







5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO&RUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO'LIHULGR

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

/XFURGRH[HUFtFLRDWULEXtGRD
$FLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV

/XFUROtTXLGRSRUDomRRUGLQiULDEiVLFR
/XFUROtTXLGRSRUDomRRUGLQiULDGLOXtGR

/XFUROtTXLGRSRUDomRSUHIHUHQFLDOEiVLFR
/XFUROtTXLGRSRUDomRSUHIHUHQFLDOGLOXtGR


'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
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&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR






UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR  UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR UHDSUHVHQWDGR













































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV






/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR

$WULEXtGRDRV
$FLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV


'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
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&DSLWDO
VRFLDO




1RWD









































































5HVHUYD
OHJDO




































































 











 

/XFUR
OtTXLGR



































ÈJLRGHViJLR
5HVHUYDSDUD HPWUDQVDomR
LQYHVWLPHQWR
GHFDSLWDO

5HVHUYDGH/XFURV


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV



6DOGRVHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR 
$TXLVLomRGHFRQWUROHGHQmRFRQWURODGRUHV
(IHLWRGDDOWHUDomRGHSDUWLFLSDomR
$SRUWHGHFDSLWDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LYLGHQGRVSDJRV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUDLQYHVWLPHQWR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR 

(IHLWRGDDGRomRLQLFLDOGR&3& ,)56 
$GLomRGHQmRFRQWURODGRUHVGHYLGRFRPELQDomRGHQHJyFLRV
(IHLWRGDDOWHUDomRGHSDUWLFLSDomR
$SRUWHGHFDSLWDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LYLGHQGRVSDJRV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUDDXPHQWRGHFDSLWDO
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUDLQYHVWLPHQWR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR 

$GLomRGHQmRFRQWURODGRUHVGHYLGRFRPELQDomRGHQHJyFLRV
(IHLWRGDDOWHUDomRGHSDUWLFLSDomR
$SRUWHGHFDSLWDO
,QFRUSRUDomRGH(PSUHVDV
$XPHQWRGH&DSLWDOSRULQFRUSRUDomRGHUHVHUYDVGHOXFURV
3ODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LYLGHQGRVSDJRV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUDLQYHVWLPHQWR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR 

5HVHUYDVGHFDSLWDO
5HVHUYDSDUD
IXWXUR
ÈJLRQD
DXPHQWRGH VXEVFULomR
FDSLWDO
GHDo}HV


'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
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3DWULP{QLR
3DUWLFLSDomR
OtTXLGRDWULEXtGR GHDFLRQLVWDV
DRVDFLRQLVWDV
QmR
FRQWURODGRUHV FRQWURODGRUHV

3DWULP{QLR
OtTXLGR
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&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH


UHDSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR
































UHDSUHVHQWDGR
































UHDSUHVHQWDGR





$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV








)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFURGRH[HUFtFLRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDURUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRFRPRFDL[DGDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$MXVWHDYDORUSUHVHQWH
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
-XURVGHHPSUpVWLPRV
3URYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
3URYLVmR UHYHUVmR SDUDULVFRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV
3URYLVmRSDUDQmRUHFXSHUDomRGHDWLYRV
'HVSHVDVFRPSODQRGHRSomRGHDo}HV
9DORUUHVLGXDOGDEDL[DGHDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
5HGXomR DXPHQWR HPDWLYRV
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV
2XWURVDWLYRV
&RQWDVDUHFHEHUSDUWHVUHODFLRQDGDV
$XPHQWR UHGXomR HPSDVVLYRV
3DJDPHQWRGHULVFRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV
)RUQHFHGRUHV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDSDJDU
&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HFHLWD'LIHULGD9
'HPDLVFRQWDVDSDJDU
-XURVSDJRV$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
-XURVSDJRV(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



030&RUSyUHRV6$



































&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH

UHDSUHVHQWDGR
































UHDSUHVHQWDGR
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&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH



UHDSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR













































 


 



 












































































&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH



UHDSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR



$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV





)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DDGTXLULGRQDDTXLVLomRGHFRQWUROH
$TXLVLomRGHFRQWURODGDVOtTXLGRGRFDL[DREWLGRQDDTXLVLomR
$TXLVLomRGHSDUWLFLSDomRDFLRQiULD
3DJDPHQWRDH[DFLRQLVWDVSRUDTXLVLomRGHHPSUHVDV
$SRUWHGHFDSLWDOHPFRQWURODGDV
$TXLVLomRGH,PRELOL]DGR
$TXLVLomRGH,QWDQJtYHO
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$SRUWHGHFDSLWDOGRVDFLRQLVWDV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSULQFLSDO
/LTXLGDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
&RQWUDSUHVWDomRGHDUUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRVSDJRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR

$XPHQWR UHGXomR GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DOtTXLGRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRH[HUFtFLR


'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D&RQWLQXDomR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
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&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH







 

 

 




 






 






 
 

 






 
 
 








 





 




 












 
















$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV








5HFHLWDV
9HQGDVGH0HUFDGRULDV3URGXWRVH6HUYLoRV
2XWUDVUHFHLWDV
3URYLVmR5HYHUVmRGH3HUGDV&UpGLWR(VSHUDGD

,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
&XVWRV3URGV0HUFVH6HUYV9HQGLGRV
0DWHULDLVHQHUJLD6HUYV'HWHUFHLURVH2XWURV
3HUGDUHFXSHUDomRGH9DORUHVDWLYRV
9DORU$GLFLRQDGR%UXWR

5HWHQo}HV
'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR

9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGR

9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU
'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR

3HVVRDO
5HPXQHUDomRGLUHWD
%HQHItFLRV
)*76

,PSRVWRV7D[DVHFRQWULEXLo}HV
)HGHUDLV
(VWDGXDLV
0XQLFLSDLV

5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVGHWHUFHLURV
$OXJXpLV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
2XWURV

5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV
/XFURVUHWLGRV
'LYLGHQGRVSDJRV




'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
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&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH







 










 












 


















030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RQWH[WRRSHUDFLRQDO

$030&RUSyUHRV6$ ³030´ pXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQD
$YHQLGDGR(XFDOLSWRVQRVDODQDFLGDGHGH6mR3DXORHVWDGRGH6mR3DXOR%UDVLO$
030IRLFRQVWLWXtGDHPGHQRYHPEURGHWHQGRFRPRREMHWRVRFLDOSULPRUGLDOPHQWHD
SDUWLFLSDomRGLUHWDHLQGLUHWDQRFDSLWDOGH&RPSDQKLDVGHGLFDGDVjDWLYLGDGHGHSUHVWDomRGH
VHUYLoRVILVLRWHUDSrXWLFRV$030HVXDVFRQWURODGDVVmRHPFRQMXQWRFKDPDGDV³&RPSDQKLD´

$&RPSDQKLDWHPFRPRFRQWURODGRUVHXVDFLRQLVWDVIXQGDGRUHVFRQIRUPH1RWD([SOLFDWLYDQ



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQDSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
HVWmRGHILQLGDVDEDL[R

5HVVDOWDVHDLQGDTXHDVSROtWLFDVFRQWiEHLVIRUDPDSOLFDGDVGHPRGRXQLIRUPHQRH[HUFtFLR
FRUUHQWHHVWmRFRQVLVWHQWHVFRPRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHVDSUHVHQWDGRVHVmRFRPXQVj
FRQWURODGRUDHVXDVFRQWURODGDVVHQGRTXHTXDQGRQHFHVViULRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GDVFRQWURODGDVVmRDMXVWDGDVSDUDDWHQGHUHVWHFULWpULR

'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGHHEDVHGHSUHSDUDomR

$VLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHVWmRVHQGRHYLGHQFLDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH
FRUUHVSRQGHPjVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRHPVXDJHVWmR

 %DVHGHSUHSDUDomR

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGR
DSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHFRPSUHHQGHP
RVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVRULHQWDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGRVSHOR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& HDSURYDGRVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH
&)& HSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 TXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDV
QRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLURHPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUG%RDUG ,$6% 

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPHODERUDGDVFRPEDVHQR
FXVWRKLVWyULFRH[FHWRSHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVTXHIRUDPPHQVXUDGRV
SHORVVHXVYDORUHVMXVWRV2FXVWRKLVWyULFRJHUDOPHQWHpEDVHDGRQRYDORUMXVWRGDV
FRQWUDSUHVWDo}HVSDJDVHPWURFDGHDWLYRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 %DVHGHSUHSDUDomR&RQWLQXDomR

$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQVLGHURXDVRULHQWDo}HVHPDQDGDVGD2ULHQWDomR7pFQLFD
2&3&HPLWLGDSHOR&3&HPQRYHPEURGHQDSUHSDUDomRGDVVXDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV'HVVDIRUPDDVLQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHVWmRVHQGR
HYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHPjVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR

$$GPLQLVWUDomRDYDOLRXDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHPFRQWLQXDU
RSHUDQGRQRUPDOPHQWHHHVWiFRQYHQFLGDGHTXHHODSRVVXLUHFXUVRVSDUDGDU
FRQWLQXLGDGHDVHXVQHJyFLRVQRIXWXUR$GLFLRQDOPHQWHD$GPLQLVWUDomRQmRWHP
FRQKHFLPHQWRGHQHQKXPDLQFHUWH]DPDWHULDOTXHSRVVDJHUDUG~YLGDVVLJQLILFDWLYDVVREUH
DVXDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR$VVLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRSUHVVXSRVWRGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
GRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD


$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHHIRUDPDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
GHQRYHPEURGH

 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


$SyVDHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRV
H[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHD$GPLQLVWUDomRLGHQWLILFRX
DMXVWHVHUHFODVVLILFDo}HVTXHDIHWDPRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGHPRQVWUDo}HVGRV
UHVXOWDGRVHGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRV
H[HUFtFLRVILQGRVQDTXHODVGDWDV&RQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDHVWiUHDSUHVHQWDQGR
DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPSUHHQGHQGRHVVHVH[HUFtFLRV

$VGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRV
IOX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPUHDSUHVHQWDGDVHPGHFRUUrQFLDGRV
DMXVWHVQRVOXFURVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH

2VDMXVWHVHUHFODVVLILFDo}HVLGHQWLILFDGRVQRQmRJHUDUDPHIHLWRVQRVVDOGRVGHEDODQoR
SDWULPRQLDOLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGHDEHUWXUDHPGHMDQHLURGHSRUWDQWR(VWHV
VDOGRVQmRHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
2XWURVDWLYRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&RQWDVDUHFHEHUSDUWHVUHODFLRQDGDV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
2XWURVDWLYRV

,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
$WLYRVSRUGLUHLWRGHXVR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH


7RWDOGRDWLYR
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DSUHVHQWDGR
RULJLQDOPHQWH

5HI

&RQVROLGDGR
$MXVWHV








































DSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR RULJLQDOPHQWH 













 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

%DODQoRVSDWULPRQLDLV&RQVROLGDGR


 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
























&RQVROLGDGR
$MXVWHV


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 
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$MXVWHV
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3DVVLYR
&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HEHQWXUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
)RUQHFHGRUHV
&RQWUDWRRQHURVR
5HFHLWDGLIHULGD
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDSDJDU
3DUFHODPHQWRGHLPSRVWRV
&RQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV
&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
&RQWUDWRRQHURVR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HEHQWXUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDSDJDU
&RQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV
3DUFHODPHQWRGHLPSRVWRV
3URYLV}HVSDUDGHVPDQWHODPHQWRGHDWLYRV
3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
3DWULP{QLROtTXLGRDWULEXtYHODRVFRQWURODGRUHV
3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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DSUHVHQWDGR
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$MXVWHV
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 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

%DODQoRVSDWULPRQLDLV&RQVROLGDGR&RQWLQXDomR


 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
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$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
2XWURVDWLYRVFLUFXODQWHV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
,QYHVWLPHQWRV
2XWURVDWLYRVQmRFLUFXODQWHV
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

7RWDODWLYR

3DVVLYR
&LUFXODQWH
2XWURVSDVVLYRVFLUFXODQWHV
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
&RQWDVDSDJDUSDUWHVUHODFLRQDGDV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2XWURVSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHV
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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&RQWURODGRUD
$MXVWHV











DSUHVHQWDGR
RULJLQDOPHQWH


DSUHVHQWDGR
UHDSUHVHQWDGR RULJLQDOPHQWH 



















































 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

%DODQoRVSDWULPRQLDLV&RQWURODGRUD


 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR





 




















&RQWURODGRUD
$MXVWHV


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 
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$MXVWHV
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5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR

'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

/XFURGRH[HUFtFLRDWULEXtGRD
$FLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
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 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRFRQVROLGDGR


 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR





























&RQVROLGDGR
$MXVWHV


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 
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'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRFRPHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
OtTXLGDV

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
GDFRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOGLIHULGR

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
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$MXVWHV
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 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRFRQVROLGDGR&RQWLQXDomR


 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH



)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV

$XPHQWROtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRH[HUFtFLR

5HI


2ULJLQDOPHQWH
DSUHVHQWDGR


- L



 

















$MXVWHV





 


9DORUHV
UHDSUHVHQWDGRV









'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH


)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV

$XPHQWROtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRH[HUFtFLR

5HI

2ULJLQDOPHQWH
DSUHVHQWDGR

- L
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9DORUHV
UHDSUHVHQWDGRV






'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH


)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV

$XPHQWROtTXLGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRH[HUFtFLR

5HI

2ULJLQDOPHQWH
DSUHVHQWDGR

-



-
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9DORUHV
UHDSUHVHQWDGRV

























$MXVWHV










030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

'HVFULomRGRVDMXVWHVHIHWXDGRV

D  5HIHUHVHDDMXVWHVGHUHFRQFLOLDomRHQWUHRVVDOGRVFRQWiEHLVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[DDGLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHVRXWURVDWLYRVLPRELOL]DGRHUHFHLWDGHYHQGDV
HVHXVUHVSHFWLYRVUHODWyULRVDQDOtWLFRVDX[LOLDUHV
E  $$GPLQLVWUDomRUHYLVRXRSUiWLFDFRQWiELODGRWDGDSDUDDFRQVWLWXLomRGHSURYLV}HV
SDUDSHUGDVGHFUpGLWRVHVSHUDGDHQYROYHQGRRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV$
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSULPRUDUDPRXVRGRH[SHGLHQWHSUiWLFRSUHYLVWRQR
&3&,)56,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVSDUDDXWLOL]DomRGHXPDPDWUL]GH
SURYLVmREDVHDGDQDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDVFRPLQDGLPSOrQFLDGHVHXV
FOLHQWHV

&RPEDVHQHVVDUHYLVmRDPDWUL]IRLDWXDOL]DGDSDUDLQFRUSRUDURVFRQFHLWRVGHSHUGDV
HVSHUDGDVSUHYLVWDVQR&3&,)56DXPHQWDQGRRVSHUFHQWXDLVGHSURYLVmRVREUH
FRQWDVDUHFHEHUDYHQFHUHYHQFLGRVKiPHQRVGHGLDVHGHVVDIRUPDDXPHQWDQGR
RVPRQWDQWHVGHSURYLVmR&RPRQRVVRFRQWDVDUHFHEHUpLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRWHQGR
FRPRFRQWUDSDUWLGDDFRQWDGHUHFHLWDVGLIHULGDVRDMXVWHQDSURYLVmRSDUDSHUGDVGH
UHFHEtYHVWHYHSDUWHGHVHXPRQWDQWHUHFRQKHFLGRFRQWUDHVVDFRQWD UHGX]LQGRRSDVVLYR
FLUFXODQWH HSDUWHUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRUHODWLYRjVSDUFHODVGDVUHFHLWDV
FXMDREULJDomRGHGHVHPSHQKRIRLFXPSULGD2VDMXVWHVHIHWXDGRVHPFDGDH[HUFtFLRVmR
FRPRVHJXH


3URYLVmRSDUDFUpGLWRVHVSHUDGD
5HFHLWDGLIHULGD
'HVSHVDVFRPYHQGDV



$XPHQWR 'LPLQXLomR













 



F  5HIHUHVHDDMXVWHVJHUDGRVSHODDGHTXDomRGDPHWRGRORJLDGHFiOFXORGRVJDQKRVH
SHUGDVSHODPDUFDomRDYDORUMXVWRGRVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV



G  5HIHUHVHDUHFODVVLILFDo}HVHIHWXDGDVHPFRPSHQVDomRGHVDOGRVDWLYRVHSDVVLYRV
RQGHKiRGLUHLWRFRQWUDWXDOGHOLTXLGDomRSHORYDORUOtTXLGREHPFRPRSDUDPHOKRU
DSUHVHQWDomRHFRPSDUDELOLGDGH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV&RQWLQXDomR

H  5HIHUHVHDHIHLWRVWULEXWiULRVLGHQWLILFDGRVGHYLGRDUHFRQFLOLDomRGDVPHPyULDVGH
FiOFXORVGRVLPSRVWRVEHPFRPRGHYLGRDRVHIHLWRVILVFDLVVREUHRVDMXVWHV
LGHQWLILFDGRVQHVVDUHDSUHVHQWDomR
I  5HIHUHVHDDWXDOL]DomRGRVVDOGRVSHORVtQGLFHVGHDWXDOL]DomRPRQHWiULDSUHYLVWRV
FRQWUDWXDOPHQWH
J  &RPSOHPHQWRGHSURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVFRPEDVHQRVXSRUWHGRV
DGYRJDGRVH[WHUQRV
K  5HIHUHVHDRHIHLWRGRVDMXVWHVGHUHDSUHVHQWDomRHIHWXDGRVQDVFRQWURODGDVQR
UHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
L  5HJLVWURGRYDORUMXVWRGDVRSo}HVGHFRPSUDHRSo}HVGHFRPSUDHYHQGDGH
SDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDGDWDGHFRPELQDomRGHQHJyFLRV
M  1DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRULJLQDOPHQWHHPLWLGDVD&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDRV
SDJDPHQWRVGHMXURVGHHPSUpVWLPRVHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOGHQWURGRJUXSRGH
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRFRQIRUPHRSomRSHUPLWLGDSHOR&3& 5 ,$6
4XDQGRGDUHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVD$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDUHYLVRXDFODVVLILFDomRDGRWDGDHGHFLGLXDOWHUDUHVVHVIOX[RVGH
SDJDPHQWRVHUHFHELPHQWRVSDUDDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVHPFRQVRQkQFLDFRPR
SDUiJUDIR D GR&3& 5 ,$6)RUDPHIHWXDGDVRXWUDVUHFODVVLILFDo}HVSDUD
PHOKRUFRPSDUDELOLGDGHGRVIOX[RVGHFDL[DHQWUHRVH[HUFtFLRVFRQIRUPHDQDWXUH]D
GDVPRYLPHQWDo}HV

 %DVHGHFRQVROLGDomR

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVFRPSUHHQGHPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD030&RUSyUHRV6$HVXDVFRQWURODGDVHPGHGH]HPEURGHH2
FRQWUROHpREWLGRTXDQGRD&RPSDQKLDHVWLYHUH[SRVWDRXWLYHUGLUHLWRDUHWRUQRVYDULiYHLV
FRPEDVHHPVHXHQYROYLPHQWRFRPDLQYHVWLGDHWLYHUDFDSDFLGDGHGHDIHWDUHVVHV
UHWRUQRVSRUPHLRGRSRGHUH[HUFLGRHPUHODomRjLQYHVWLGD(VSHFLILFDPHQWHD&RPSDQKLD
FRQWURODXPDLQYHVWLGDVHHDSHQDVVHWLYHU

•3RGHUHPUHODomRjLQYHVWLGD RXVHMDGLUHLWRVH[LVWHQWHVTXHOKHJDUDQWHPDDWXDO
FDSDFLGDGHGHGLULJLUDVDWLYLGDGHVSHUWLQHQWHVGDLQYHVWLGD 
•([SRVLomRRXGLUHLWRDUHWRUQRVYDULiYHLVFRPEDVHHPVHXHQYROYLPHQWRFRPDLQYHVWLGD


•$FDSDFLGDGHGHXVDUVHXSRGHUHPUHODomRjLQYHVWLGDSDUDDIHWDURVUHVXOWDGRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 %DVHGHFRQVROLGDomR&RQWLQXDomR

*HUDOPHQWHKiSUHVXQomRGHTXHXPDPDLRULDGHGLUHLWRVGHYRWRUHVXOWDHPFRQWUROH
3DUDGDUVXSRUWHDHVVDSUHVXQomRHTXDQGRD&RPSDQKLDWLYHUPHQRVGDPDLRULDGRV
GLUHLWRVGHYRWRRXVHPHOKDQWHVGHXPDLQYHVWLGDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDWRGRVRVIDWRVH
FLUFXQVWkQFLDVSHUWLQHQWHVDRDYDOLDUVHWHPSRGHUHPUHODomRDXPDLQYHVWLGDLQFOXVLYH

•2DFRUGRFRQWUDWXDOFRPRXWURVGHWHQWRUHVGHYRWRGDLQYHVWLGD
•'LUHLWRVRULJLQDGRVGHDFRUGRVFRQWUDWXDLV
•2VGLUHLWRVGHYRWRHRVSRWHQFLDLVGLUHLWRVGHYRWRGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDDYDOLDVHH[HUFHFRQWUROHRXQmRGHXPDLQYHVWLGDVHIDWRVHFLUFXQVWkQFLDV
LQGLFDUHPTXHKiPXGDQoDVHPXPRXPDLVGRVWUrVHOHPHQWRVGHFRQWUROH$
FRQVROLGDomRGHXPDFRQWURODGDWHPLQtFLRTXDQGRD&RPSDQKLDREWLYHUFRQWUROHHP
UHODomRjFRQWURODGDHILQDOL]DTXDQGRD&RPSDQKLDGHL[DUGHH[HUFHURPHQFLRQDGR
FRQWUROH

$WLYRSDVVLYRHUHVXOWDGRGHXPDFRQWURODGDDGTXLULGDRXDOLHQDGDGXUDQWHRH[HUFtFLRVmR
LQFOXtGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDSDUWLUGDGDWDHPTXHD
&RPSDQKLDREWLYHUFRQWUROHDWpDGDWDHPTXHD&RPSDQKLDGHL[DUGHH[HUFHURFRQWUROH
VREUHDFRQWURODGD

2UHVXOWDGRHFDGDFRPSRQHQWHGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVVmRDWULEXtGRVDRV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVHDRVQmRFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDPHVPRVHLVVRUHVXOWDU
HPSUHMXt]RDRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV4XDQGRQHFHVViULRVmRHIHWXDGRVDMXVWHV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDVFRQWURODGDVSDUDDOLQKDUVXDVSROtWLFDVFRQWiEHLVFRP
DVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD7RGRVRVDWLYRVHSDVVLYRVUHVXOWDGRVUHFHLWDV
GHVSHVDVHIOX[RVGHFDL[DGRPHVPRJUXSRUHODFLRQDGRVFRPWUDQVDo}HVHQWUHPHPEURV
GD&RPSDQKLDVmRWRWDOPHQWHHOLPLQDGRVQDFRQVROLGDomR

$YDULDomRQDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGDFRQWURODGDVHPSHUGDGHH[HUFtFLRGHFRQWUROHp
FRQWDELOL]DGDGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




 %DVHGHFRQVROLGDomR&RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDWUDWDDVWUDQVDo}HVFRPSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVFRPRWUDQVDo}HV
FRPSURSULHWiULRVGHDWLYRVGR*UXSR3DUDDVFRPSUDVGHSDUWLFLSDo}HVGHQmR
FRQWURODGRUHVDGLIHUHQoDHQWUHTXDOTXHUFRQWUDSUHVWDomRSDJDHDSDUFHODGRYDORU
FRQWiELOGRVDWLYRVOtTXLGRVGDFRQWURODGDpUHJLVWUDGDQRSDWULP{QLROtTXLGR

2VJDQKRVRXSHUGDVVREUHDOLHQDo}HVSDUDSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVWDPEpP
VmRUHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR

6HD&RPSDQKLDSHUGHURFRQWUROHH[HUFLGRVREUHXPDFRQWURODGDpHIHWXDGDDEDL[DGRV
FRUUHVSRQGHQWHVDWLYRV LQFOXLQGRTXDOTXHUiJLR HRVSDVVLYRVGDFRQWURODGDSHORVHXYDORU
FRQWiELOQDGDWDHPTXHRFRQWUROHIRUSHUGLGRHDEDL[DGRYDORUFRQWiELOGHTXDLVTXHU
SDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVQDGDWDHPTXHRFRQWUROHIRUSHUGLGR LQFOXLQGR
TXDLVTXHUFRPSRQHQWHVGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVDWULEXtGRVDHODV 

4XDOTXHUGLIHUHQoDUHVXOWDQWHFRPRJDQKRRXSHUGDpFRQWDELOL]DGDQRUHVXOWDGR4XDOTXHU
LQYHVWLPHQWRUHWLGRpUHFRQKHFLGRSHORVHXYDORUMXVWRQDGDWDHPTXHRFRQWUROHpSHUGLGR

1DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVRVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPVXDV
FRQWURODGDVVmRFRQWDELOL]DGRVFRPEDVHQRPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDLQFOXHPDVVHJXLQWHV
FRQWURODGDV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 %DVHGHFRQVROLGDomR&RQWLQXDomR







&RQWURODGDV
(OFRUS5LR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
)ORU'R&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$WP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
6DQWD8UV~OD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/DVHUFRUS6HUY(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU(PEDUp6HUY(VWpWLFRV/WGD
0Y&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/DVHU5LR(O6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
(O3DUWLFLSDo}HV6$
8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
8O6HUYLoRV(VWpWLFRV(LUHOL
$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/DJRV/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
(O5LR6HUYLoRV'H'HSLODomR(VWHWLFD/WGD
&XLDED/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
'UEP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
-DFDUHL6HUY(VWHWLFRV(LUHOL
*EP6HUYLFRV'H(VWHWLFD/WGD
(O3HGUD6HODGD6HUYLFRV'H(VWHWLFD/WGD
06HUYLFRV(VWHWLFRV/WGD
0PF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0P&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0SDF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0JP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0J&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0WJ&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HO&XLDEi&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
'\HO3RUWR9HOKR&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
'\HO9iU]HD*UDQGH&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
$FOR6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
9LOD9HOKD/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$OH[DQGULWH(VWpWLFD(/DVHU6$
9HUDQR'HSLODomR6$
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$
1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6D
<$03DUWLFLSDo}HV/WGD LLL 
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
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'LUHWD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 %DVHGHFRQVROLGDomR&RQWLQXDomR







&RQWURODGDV
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$
7HZ(VWHWLFD/WGD
0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD
/HHZ6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
&RVWD &XUYR(VWHWLFD/WGD
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LY 
<733DUWLFLSDo}HV/WGD LLL 
(/&RPPHUFH3ODWDIRUPD'LJLWDO3DUD,QWHUPHGLDFDR'H
1HJRFLRV/WGD L 
$87(VWpWLFD6$
(6/$6(5
$EEUX]]HVH 0RXUD(VWHWLFD/WGD
())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSHXWLFRV/WGD
0RUXPEL6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
)UHL&DQHFD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
2UTXLGHDV6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
$UQROIR$]HYHGR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
7DWXDSp6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
5HERXoDV6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
6DEDWLQD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
%URRNOLQ3DXOLVWD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
&HQWHU&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
:HVW3OD]D&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
6DQWDQD3DUN6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
/LJKW6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
%HOD9LVWD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
&1(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
36(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
,WDLP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
607(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
6&(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
67$0(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
$QGUDGH6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
-DUGLQV(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
1RYD0RUXPEL(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 
&HQWHU3DXOLVWD(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LL 

'LUHWD

,QGLUHWD











































































3DUWLFLSDomR
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$HPSUHVD³05/DVHU/WGD´WHYHVXDUD]mRVRFLDODOWHUDGDSDUD³(/&200(5&(3/$7$)250$',*,7$/3$5$,17(50(',$&$2'(1(*2&,26/WGD´
GXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH$HPSUHVDSDVVRXDVHUXPDFRQWURODGDGLUHWDGD030GHYLGRDLQFRUSRUDomRGD<$03DUWLFLSDo}HV/WGD
SHOD&RPSDQKLD

LL  (PSUHVDVLQFRUSRUDGDVSHODFRQWURODGD&RUSyUHRVGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHFRQIRUPH1RWD([SOLFDWLYDQ
LLL  (PSUHVDVLQFRUSRUDGDVSHOD&RPSDQKLDGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD
LY  'HYLGRDLQFRUSRUDomRGDHPSUHVD<733DUWLFLSDo}HV/WGD LQYHVWLGDGLUHWD QDFRQWURODGRUDDHPSUHVD5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDTXHDQWHVHUDXPD
LQYHVWLGDGLUHWDGD<733DUWLFLSDo}HV/WGDSDVVRXDVHULQYHVWLGDGLUHWDGDFRQWURODGRUD030
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 &RPELQDo}HVGHQHJyFLRVHiJLR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRVVmRFRQWDELOL]DGDVXWLOL]DQGRRPpWRGRGHDTXLVLomR2FXVWRGH
XPDDTXLVLomRpPHQVXUDGRSHODVRPDGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDDYDOLDGDFRPEDVH
QRYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomRHRYDORUGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV
QDDGTXLULGD3DUDFDGDFRPELQDomRGHQHJyFLRDDGTXLUHQWHGHYHPHQVXUDUD
SDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGDSHORYDORUMXVWRRXFRPEDVHQDVXD
SDUWLFLSDomRQRVDWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFDGRVQDDGTXLULGD&XVWRVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVj
DTXLVLomRVmRFRQWDELOL]DGRVFRPRGHVSHVDTXDQGRLQFRUULGRV

$RDGTXLULUXPQHJyFLRD&RPSDQKLDDYDOLDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV
FRPRREMHWLYRGHFODVVLILFiORVHDORFiORVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVFRQWUDWXDLVDV
FLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVHDVFRQGLo}HVSHUWLQHQWHVQDGDWDGHDTXLVLomR

4XDOTXHUFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHDVHUWUDQVIHULGDSHODDGTXLUHQWHVHUiUHFRQKHFLGD
DRYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomR$OWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGD
FRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHFRQVLGHUDGDFRPRXPDWLYRRXFRPRXPSDVVLYRGHYHUmRVHU
UHFRQKHFLGDVGHDFRUGRFRPR&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR

,QLFLDOPHQWHRiJLRpPHQVXUDGRFRPRVHQGRRH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
HPUHODomRDRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV DWLYRVLGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRVOtTXLGRVHRV
SDVVLYRVDVVXPLGRV 6HDFRQWUDSUHVWDomRIRUPHQRUGRTXHRYDORUMXVWRGRVDWLYRV
OtTXLGRVDGTXLULGRVDGLIHUHQoDGHYHUiVHUUHFRQKHFLGDFRPRJDQKRQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR

$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORiJLRpPHQVXUDGRSHORFXVWRGHGX]LGRGHTXDLVTXHU
SHUGDVDFXPXODGDVGRYDORUUHFXSHUiYHO3DUDILQVGHWHVWHGRYDORUUHFXSHUiYHORiJLR
DGTXLULGRHPXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVpDSDUWLUGDGDWDGHDTXLVLomRDORFDGRDFDGD
XPDGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DGD&RPSDQKLDTXHVHHVSHUDVHMDPEHQHILFLDGDV
SHODVVLQHUJLDVGDFRPELQDomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHRXWURVDWLYRVRXSDVVLYRVGD
DGTXLULGDVHUDWULEXtGRVDHVWDVXQLGDGHV

4XDQGRXPiJLRIL]HUSDUWHGHXPDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DHXPDSDUFHODGHVVD
XQLGDGHIRUDOLHQDGDRiJLRDVVRFLDGRjSDUFHODDOLHQDGDGHYHVHULQFOXtGRQRFXVWRGD
RSHUDomRDRDSXUDUVHRJDQKRRXDSHUGDQDDOLHQDomR2iJLRDOLHQDGRQHVVDV
FLUFXQVWkQFLDVpDSXUDGRFRPEDVHQRVYDORUHVSURSRUFLRQDLVGDSDUFHODDOLHQDGDHP
UHODomRjXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DPDQWLGD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 &RPELQDo}HVGHQHJyFLRVHiJLR&RQWLQXDomR

4XDQGRDFRPELQDomRGHQHJyFLRVSRVVXLHPLVV}HVVLPXOWDQHDVGHRSo}HVGHFRPSUDH
YHQGDHQYROYHQGRDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVD
&RPSDQKLDWHPFRPRSROtWLFDFRQWiELOFRQVLGHUDUR&3&,$6FRPRRSURQXQFLDPHQWR
DVHUDSOLFDGR'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDFRQWDELOL]DDVDo}HVTXRWDVVXMHLWDVjVRSo}HV
FRPRVHWLYHVVHPVLGRDGTXLULGDVQDGDWDGHFRPELQDomRGRQHJyFLRQmRGHPRQVWUDQGR
QRSDWULP{QLROtTXLGRHQDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRHUHVXOWDGRDEUDQJHQWHD
SDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV

2YDORUMXVWRGDVRSo}HVGHYHQGDSHORDFLRQLVWDQmRFRQWURODGRUpUHFRQKHFLGRQDGDWDGH
FRPELQDomRGHQHJyFLRQRSDVVLYRFLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWHGHSHQGHQGRGRSUD]RGH
H[HUFtFLRHVXDDWXDOL]DomRSHORYDORUMXVWRQDVGDWDVGHHQFHUUDPHQWRGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRILQDQFHLURFRPRXPJDQKRRXSHUGD

4XDQGRDFRPELQDomRGHQHJyFLRVSRVVXLVRPHQWHHPLVVmRGHRSo}HVGHFRPSUDSHOD
&RPSDQKLDHQYROYHQGRDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
DSOLFDVHRSURQXQFLDPHQWR&3&,)56


 &ODVVLILFDomRHQWUHFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH

2&RPSDQKLDDSUHVHQWDDWLYRVHSDVVLYRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGRVFRPEDVHQDVXDFODVVLILFDomRFRPRFLUFXODQWHRXQmRFLUFXODQWH8PDWLYRp
FODVVLILFDGRQRFLUFXODQWHTXDQGR

•(VSHUDVHTXHVHMDUHDOL]DGRRXSUHWHQGHVHTXHVHMDYHQGLGRRXFRQVXPLGRQRGHFXUVR
QRUPDOGRFLFORRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
•(VWiPDQWLGRHVVHQFLDOPHQWHFRPRSURSyVLWRGHVHUQHJRFLDGR
•(VSHUDVHTXHVHMDUHDOL]DGRDWpPHVHVDSyVDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRH



•(VWiFODVVLILFDGRFRPRFDL[DRXHTXLYDOHQWHGHFDL[DFRQIRUPHGHILQLGRQR
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[DDPHQRV
TXHVXDWURFDRXXVRSDUDOLTXLGDomRGHSDVVLYRVHHQFRQWUHYHGDGDGXUDQWHSHORPHQRV
PHVHVDSyVDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR



218





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 &ODVVLILFDomRHQWUHFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH&RQWLQXDomR

7RGRVRVGHPDLVDWLYRVVmRFODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV8PSDVVLYRpFODVVLILFDGR
QRFLUFXODQWHTXDQGR

•(VSHUDVHTXHVHMDOLTXLGDGRGXUDQWHRFLFORRSHUDFLRQDOQRUPDOGD&RPSDQKLD
•(VWiPDQWLGRHVVHQFLDOPHQWHSDUDDILQDOLGDGHGHVHUQHJRFLDGR
•'HYHVHUOLTXLGDGRQRSHUtRGRGHDWpPHVHVDSyVDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGR
H[HUFtFLRH
•$&RPSDQKLDQmRWHPGLUHLWRLQFRQGLFLRQDOGHGLIHULUDOLTXLGDomRGRSDVVLYRGXUDQWHSHOR
PHQRVPHVHVDSyVDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR

2VWHUPRVGHXPSDVVLYRTXHSRGHPjRSomRGDFRQWUDSDUWHUHVXOWDUQDVXDOLTXLGDomR
SRUPHLRGDHPLVVmRGHLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLVQmRDIHWDPDVXDFODVVLILFDomR$
&RPSDQKLDFODVVLILFDWRGRVRVGHPDLVSDVVLYRVQRQmRFLUFXODQWH

2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFODVVLILFDGRVQRDWLYRHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR

$&RPSDQKLDPHQVXUDRVGHULYDWLYRVDRYDORUMXVWRHPFDGDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGR
H[HUFtFLR

9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRSHODYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHODWUDQVIHUrQFLD
GHXPSDVVLYRHPXPDWUDQVDomRQmRIRUoDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRQDGDWDGH
PHQVXUDomR$PHQVXUDomRGRYDORUMXVWRpEDVHDGDQDSUHVXQomRGHTXHDWUDQVDomR
SDUDYHQGHURDWLYRRXWUDQVIHULURSDVVLYRRFRUUHUi

•1RPHUFDGRSULQFLSDOSDUDRDWLYRRXSDVVLYRH
•1DDXVrQFLDGHXPPHUFDGRSULQFLSDOQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRSDUDRDWLYRRXR
SDVVLYR2PHUFDGRSULQFLSDORXPDLVYDQWDMRVRGHYHVHUDFHVVtYHOSHOD&RPSDQKLD

2YDORUMXVWRGHXPDWLYRRXSDVVLYRpPHQVXUDGRFRPEDVHQDVSUHPLVVDVTXHRV
SDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRXWLOL]DULDPDRGHILQLURSUHoRGHXPDWLYRRXSDVVLYRSUHVXPLQGR
TXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRDWXDPHPVHXPHOKRULQWHUHVVHHFRQ{PLFR

$&RPSDQKLDXWLOL]DWpFQLFDVGHDYDOLDomRTXHVmRDSURSULDGDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHSDUD
DVTXDLVKDMDGDGRVVXILFLHQWHVGLVSRQtYHLVSDUDPHQVXUDURYDORUMXVWRPD[LPL]DQGRRXVR
GHGDGRVREVHUYiYHLVUHOHYDQWHVHPLQLPL]DQGRRXVRGHGDGRVQmRREVHUYiYHLV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR&RQWLQXDomR

7RGRVRVDWLYRVHSDVVLYRVSDUDRVTXDLVRYDORUMXVWRVHMDPHQVXUDGRRXGLYXOJDGRQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVVmRFDWHJRUL]DGRVGHQWURGD

KLHUDUTXLDGHYDORUMXVWRGHVFULWDDVHJXLUFRPEDVHQDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RTXH
VHMDVLJQLILFDWLYDjPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRFRPRXPWRGR

•1tYHOSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVRXSDVVLYRV
LGrQWLFRVDTXHD&RPSDQKLDSRVVDWHUDFHVVRQDGDWDGHPHQVXUDomR
•1tYHOWpFQLFDVGHDYDOLDomRSDUDDVTXDLVDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RH
VLJQLILFDWLYDSDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRVHMDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHREVHUYiYHOH
•1tYHOWpFQLFDVGHDYDOLDomRSDUDDVTXDLVDLQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RH
VLJQLILFDWLYDSDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRQmRHVWHMDGLVSRQtYHO

3DUDDWLYRVHSDVVLYRVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVDRYDORUMXVWRGHIRUPDUHFRUUHQWHD&RPSDQKLDGHWHUPLQDVHRFRUUHUDP
WUDQVIHUrQFLDVHQWUHQtYHLVGDKLHUDUTXLDUHDYDOLDQGRDFDWHJRUL]DomR FRPEDVHQD
LQIRUPDomRGHQtYHOPDLVEDL[RHVLJQLILFDWLYDSDUDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRFRPRXP
WRGR QRILPGHFDGDSHUtRGRGHGLYXOJDomR

3DUDILQVGHGLYXOJDo}HVGRYDORUMXVWRD&RPSDQKLDGHWHUPLQRXFODVVHVGHDWLYRVH
SDVVLYRVFRPEDVHQDQDWXUH]DFDUDFWHUtVWLFDVHULVFRVGRDWLYRRXSDVVLYRHRQtYHOGD
KLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRFRQIRUPHDFLPDH[SOLFDGR$VFRUUHVSRQGHQWHVGLYXOJDo}HVDR
YDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRRXQRPRPHQWRGD
GLYXOJDomRGRVYDORUHVMXVWRVVmRUHVXPLGDVQDVUHVSHFWLYDVQRWDV

  0RHGDIXQFLRQDOHFRQYHUVmRGHPRHGDHVWUDQJHLUD

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLV 5 
TXHpDPRHGDIXQFLRQDOGDFRQWURODGRUDHGHWRGDVDVFRQWURODGDV

7UDQVDo}HVHVDOGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD

$VWUDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGDVjWD[DGHFkPELRGD
PRHGDIXQFLRQDOHPYLJRUQDGDWDGDWUDQVDomR

2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRV
XVDQGRVHDWD[DGHFkPELRGHIHFKDPHQWRQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR7RGDV
DVGLIHUHQoDVVmRUHJLVWUDGDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 






 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

  $MXVWHDYDORUSUHVHQWH

2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHORQJRSUD]RVmRDWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHH
SRUWDQWRHVWmRDMXVWDGRVSHORVHXYDORUSUHVHQWH2DMXVWHDYDORUSUHVHQWHGHDWLYRVH
SDVVLYRVPRQHWiULRVGHFXUWRSUD]RpFDOFXODGRHVRPHQWHUHJLVWUDGRVHFRQVLGHUDGR
UHOHYDQWHHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHP
FRQMXQWR3DUDILQVGHUHJLVWURHGHWHUPLQDomRGHUHOHYkQFLDRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHp
FDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHDWD[DGHMXURV
H[SOtFLWDHHPFHUWRVFDVRVLPSOtFLWDGRVUHVSHFWLYRVDWLYRVHSDVVLYRV

 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DLQFOXHPVDOGRVHPFRQWDVFRUUHQWHVEDQFiULDVHDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPDOWDOLTXLGH]FRPYHQFLPHQWRGHWUrVPHVHVRXPHQRVDFRQWDUGDGDWDGH
FRQWUDWDomRHVXMHLWRVDULVFRLQVLJQLILFDQWHGHPXGDQoDGHYDORU(VWHVVDOGRVVmR
PDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUFRPSURPLVVRVGHFDL[DGHFXUWRSUD]RHQmRSDUD
LQYHVWLPHQWRRXRXWURVILQV

2VVDOGRVEDQFiULRVDGHVFREHUWRUHSUHVHQWDPFRQWDVFRUUHQWHVJDUDQWLGDVDVTXDLVVmR
DSUHVHQWDGDVFRPRSDUWHGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHIRUPDFRQVLVWHQWHFRPVXD
QDWXUH]DGHDWLYLGDGHGHILQDQFLDPHQWRHQmRFRPRSDUWHGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
XPDYH]TXHQmRKiRXWUDVFRQWDVFRUUHQWHVPDQWLGDVMXQWRjUHVSHFWLYDLQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDDVTXDLVSXGHVVHPFRPSHQVDURVDOGRGHYHGRU

3DUDHIHLWRVGDGHPRQVWUDomRFRQVROLGDGDGRVIOX[RVGHFDL[DRVVDOGRVEDQFiULRVD
GHVFREHUWRVmRLQFOXtGRVFRPRFRPSRQHQWHGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DXPDYH]TXH
HVWDVFRQWDVJDUDQWLGDVVmROLTXLGDGDVHPFXUWRHVSDoRGHWHPSRHFRPS}HPSDUWH
LQWHJUDOGDJHVWmRGHFDL[DGD&RPSDQKLD

2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGH
FDL[DGHFXUWRSUD]R$&RPSDQKLDHVXDFRQWURODGDFRQVLGHUDPFRPRHTXLYDOHQWHVGH
FDL[DXPDDSOLFDomRILQDQFHLUDFRPYHQFLPHQWRVGLiULRVUHVJDWiYHLVFRPRSUySULRHPLVVRU
VHPSHUGDVLJQLILFDWLYDGHYDORU


2XWURVDWLYRVHSDVVLYRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 


8PDWLYRpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRTXDQGRIRU
SURYiYHOTXHVHXVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVVHUmRJHUDGRVHPIDYRUGD&RPSDQKLD
HRXGHVXDVFRQWURODGDVHVHXFXVWRSXGHUVHUPHQVXUDGRFRPVHJXUDQoD


 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




 2XWURVDWLYRVHSDVVLYRV&RQWLQXDomR

8PSDVVLYRpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRTXDQGRD
&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPXPDREULJDomROHJDORXFRQVWLWXtGDFRPR
UHVXOWDGRGHXPHYHQWRSDVVDGRVHQGRSURYiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PLFRVHMDUHTXHULGR
SDUDOLTXLGiOR

2VDWLYRVHSDVVLYRVVmRFODVVLILFDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRVXDUHDOL]DomRRX
OLTXLGDomRpSURYiYHOTXHRFRUUDQRVSUy[LPRVGR]HPHVHV&DVRFRQWUiULRVmR
GHPRQVWUDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV

,PRELOL]DGR

2LPRELOL]DGRpGHPRQVWUDGRDRFXVWROtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDV
DFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHKRXYHU&XVWRVGHUHSDURHPDQXWHQomR
VmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV2YDORUSUHVHQWHGRFXVWRHVSHUDGR
SDUDGHVPDQWHODPHQWRGHXPDWLYRDSyVVHXXVRpLQFOXtGRQRFXVWRGRUHVSHFWLYRDWLYRVH
IRUHPDWHQGLGRVRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDXPDSURYLVmR

$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSHORPpWRGROLQHDU$VWD[DVGHGHSUHFLDomRXWLOL]DGDVHVWmRGH
DFRUGRFRPDH[SHFWDWLYDGHYLGD~WLOGRVEHQVTXHVHEDVHLDHPHVWXGRVWpFQLFRVRV
TXDLVVmRUHYLVDGRVSHULRGLFDPHQWHHHVWmRGHPRQVWUDGRVQD1RWD

8PLWHPGHLPRELOL]DGRpEDL[DGRTXDQGRYHQGLGR SRUH[HPSORQDGDWDTXHRUHFHEHGRU
REWpPFRQWUROH RXTXDQGRQHQKXPEHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURIRUHVSHUDGRGRVHXXVRRX
YHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGDUHVXOWDQWHGDEDL[DGRDWLYR FDOFXODGRFRPRVHQGRD
GLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRGDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGRDWLYR VmRLQFOXtGRVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHRDWLYRIRUEDL[DGR

2YDORUUHVLGXDOHDYLGD~WLOGRVDWLYRVHRVPpWRGRVGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVWRVQR
HQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRURFDVR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




,QWDQJtYHO

$WLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRQRPRPHQWRGRVHX
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2FXVWRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHPXPDFRPELQDomRGH
QHJyFLRVFRUUHVSRQGHDRYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
RVDWLYRVLQWDQJtYHLVVmRDSUHVHQWDGRVDRFXVWRPHQRVDPRUWL]DomRDFXPXODGDHSHUGDV
DFXPXODGDVGHYDORUUHFXSHUiYHO$WLYRVLQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHH[FOXLQGR
FXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVQmRVmRFDSLWDOL]DGRVHRJDVWRpUHIOHWLGRQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRH[HUFtFLRHPTXHIRULQFRUULGR

$YLGD~WLOGHDWLYRLQWDQJtYHOpDYDOLDGDFRPRGHILQLGDRXLQGHILQLGD

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGHILQLGDUHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUVRIWZDUHVmR
DPRUWL]DGRVDRORQJRGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHDYDOLDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomR
DRYDORUUHFXSHUiYHOVHPSUHTXHKRXYHULQGLFDomRGHSHUGDGHYDORUHFRQ{PLFRGRDWLYR2
SHUtRGRHRPpWRGRGHDPRUWL]DomRSDUDXPDWLYRLQWDQJtYHOFRPYLGDGHILQLGDVmR
UHYLVDGRVQRPtQLPRQRILPGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO0XGDQoDVQDYLGD~WLOHVWLPDGDRXQR
FRQVXPRHVSHUDGRGRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVGHVVHVDWLYRVVmRFRQWDELOL]DGDVSRU
PHLRGHPXGDQoDVQRSHUtRGRRXPpWRGRGHDPRUWL]DomRFRQIRUPHRFDVRVHQGRWUDWDGDV
FRPRPXGDQoDVGHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV$DPRUWL]DomRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD
GHILQLGDpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQDFDWHJRULDGHGHVSHVDFRQVLVWHQWH
FRPDXWLOL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGD UHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUiJLR QmR
VmRDPRUWL]DGRVPDVVmRWHVWDGRVDQXDOPHQWHHPUHODomRDSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOLQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D

8PDWLYRLQWDQJtYHOpGHVUHFRQKHFLGRTXDQGRGDVXDYHQGD RXVHMDDGDWDHPTXHR
EHQHILFLiULRREWpPRFRQWUROHGRDWLYRUHODFLRQDGR RXTXDQGRQmRVmRHVSHUDGRV
EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVDSDUWLUGHVXDXWLOL]DomRRXYHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGD
UHVXOWDQWHGRGHVUHFRQKHFLPHQWRGRDWLYR DGLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGRGDYHQGDHR
YDORUFRQWiELOGRDWLYR pUHFRQKHFLGRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR

$UUHQGDPHQWRV

$&RPSDQKLDDYDOLDQDGDWDGHLQtFLRGRFRQWUDWRVHHVVHFRQWUDWRpRXFRQWpPXP
DUUHQGDPHQWR2XVHMDVHRFRQWUDWRWUDQVPLWHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYR
LGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSRHPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




$UUHQGDPHQWRV&RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDFRPRDUUHQGDWiULD

$&RPSDQKLDDSOLFDXPD~QLFDDERUGDJHPGHUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRSDUDWRGRV
RVDUUHQGDPHQWRVH[FHWRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRV
GHEDL[RYDORU$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDHIHWXDU
SDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHDWLYRVTXHUHSUHVHQWDPRGLUHLWRGHXVRGRVDWLYRV
VXEMDFHQWHV

Ativos de direito de uso

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWR RX
VHMDQDGDWDHPTXHRDWLYRVXEMDFHQWHHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVR 2VDWLYRVGHGLUHLWRGH
XVRVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRGHGX]LGRVGHTXDOTXHUGHSUHFLDomRDFXPXODGDHSHUGDVSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHDMXVWDGRVSRUTXDOTXHUQRYDUHPHQVXUDomRGRVSDVVLYRV
GHDUUHQGDPHQWR2FXVWRGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRLQFOXLRYDORUGRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRVHSDJDPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWRVUHDOL]DGRVDWpDGDWDGHLQtFLRPHQRVRVHYHQWXDLVLQFHQWLYRVGH
DUUHQGDPHQWRUHFHELGRV2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRGHSUHFLDGRVOLQHDUPHQWHSHOR
PHQRUSHUtRGRHQWUHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRHDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVDWLYRV2VDWLYRV
GHGLUHLWRGHXVRWDPEpPHVWmRVXMHLWRVDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

Passivos de arrendamento

1DGDWDGHLQtFLRGRDUUHQGDPHQWRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
PHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRDVHUHPUHDOL]DGRV
GXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR2VSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRLQFOXHPSDJDPHQWRV
IL[RV LQFOXLQGRVXEVWDQFLDOPHQWHSDJDPHQWRVIL[RV PHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGH
DUUHQGDPHQWRDUHFHEHUSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHXP
tQGLFHRXWD[DHYDORUHVHVSHUDGRVDVHUHPSDJRVVREJDUDQWLDVGHYDORUUHVLGXDO2V
SDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXHPDLQGDRSUHoRGHH[HUFtFLRGHXPDRSomRGHFRPSUD
UD]RDYHOPHQWHFHUWDGHVHUH[HUFLGDSHOD&RPSDQKLDHSDJDPHQWRVGHPXOWDVSHOD
UHVFLVmRGRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHIOHWLUD&RPSDQKLDH[HUFHQGRD
RSomRGHUHVFLQGLUDDUUHQGDPHQWR

2VSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHQmRGHSHQGHPGHXPtQGLFHRXWD[DVmR
UHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDV VDOYRVHIRUHPLQFRUULGRVSDUDSURGX]LUHVWRTXHV QR
SHUtRGRHPTXHRFRUUHRHYHQWRRXFRQGLomRTXHJHUDHVVHVSDJDPHQWRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

$UUHQGDPHQWRV&RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDFRPRDUUHQGDWiULD&RQWLQXDomR

Passivos de arrendamento&RQWLQXDomR

$RFDOFXODURYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRD&RPSDQKLDXVDDVXD
WD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOQDGDWDGHLQtFLRSRUTXHDWD[DGHMXURLPSOtFLWDQR
DUUHQGDPHQWRQmRpIDFLOPHQWHGHWHUPLQiYHO$SyVDGDWDGHLQtFLRRYDORUGRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWRpDXPHQWDGRSDUDUHIOHWLURDFUpVFLPRGHMXURVHUHGX]LGRSDUDRV
SDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRHIHWXDGRV$OpPGLVVRRYDORUFRQWiELOGRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWRpUHPHQVXUDGRVHKRXYHUXPDPRGLILFDomRXPDPXGDQoDQRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWRXPDDOWHUDomRQRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWR SRUH[HPSORPXGDQoDV
HPSDJDPHQWRVIXWXURVUHVXOWDQWHVGHXPDPXGDQoDHPXPtQGLFHRXWD[DXVDGDSDUD
GHWHUPLQDUWDLVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR RXXPDDOWHUDomRQDDYDOLDomRGHXPD
RSomRGHFRPSUDGRDWLYRVXEMDFHQWH

Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor

$&RPSDQKLDDSOLFDDLVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]R RX
VHMDDUUHQGDPHQWRVFXMRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORXLQIHULRUDPHVHVDSDUWLU
GDGDWDGHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomRGHFRPSUD 7DPEpPDSOLFDDFRQFHVVmRGH
LVHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVGHEDL[RYDORUDDUUHQGDPHQWRVGHHTXLSDPHQWRVGH
HVFULWyULR2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RHGHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRV
GHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDSHORPpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWR

3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRVFRPRREMHWLYRGHDYDOLDU
HYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVRSHUDFLRQDLVRXWHFQROyJLFDVTXH
SRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO6HQGRWDLVHYLGrQFLDV
LGHQWLILFDGDVHWHQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGLGRRYDORUUHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGD
SURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELOOtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO2
YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DpGHILQLGR
FRPRVHQGRRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmR
GHVFRQWDGRVDRVHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVWULEXWRVTXH
UHIOLWDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDOSDUDDLQG~VWULDHPTXHRSHUDDXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[D2YDORUMXVWROtTXLGRGDVGHVSHVDVGHYHQGDpGHWHUPLQDGRVHPSUHTXH
SRVVtYHOFRPEDVHHPWUDQVDo}HVUHFHQWHVGHPHUFDGRHQWUHSDUWHVFRQKHFHGRUDVH
LQWHUHVVDGDVFRPDWLYRVVHPHOKDQWHV

1DDXVrQFLDGHWUDQVDo}HVREVHUYiYHLVQHVWHVHQWLGRXPDPHWRGRORJLDGHDYDOLDomR
DSURSULDGDpXWLOL]DGD2VFiOFXORVGLVSRVWRVQHVWHPRGHORVmRFRUURERUDGRVSRU
LQGLFDGRUHVGLVSRQtYHLVGHYDORUMXVWRFRPRSUHoRVFRWDGRVSDUDHQWLGDGHVOLVWDGDVHQWUH
RXWURVLQGLFDGRUHVGLVSRQtYHLV

$&RPSDQKLDEDVHLDVXDDYDOLDomRGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOFRPEDVHQDV
SUHYLV}HVHRUoDPHQWRVILQDQFHLURVPDLVUHFHQWHVRVTXDLVVmRHODERUDGRV
VHSDUDGDPHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDFDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DjVTXDLVRVDWLYRV
HVWHMDPDORFDGRV

$SHUGDSRUGHVYDORUL]DomRGRDWLYRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGHIRUPDFRQVLVWHQWHFRP
DIXQomRGRDWLYRVXMHLWRjSHUGD

3DUDDWLYRVTXHQmRVHMDPiJLRpHIHWXDGDXPDDYDOLDomRHPFDGDGDWDGHHQFHUUDPHQWR
GHH[HUFtFLRSDUDGHWHUPLQDUVHH[LVWHXPLQGLFDWLYRGHTXHDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOUHFRQKHFLGDVDQWHULRUPHQWHMiQmRH[LVWHPRXGLPLQXtUDP6HWDOLQGLFDWLYR
H[LVWLUD&RPSDQKLDHVWLPDRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRRXGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRSUHYLDPHQWHUHFRQKHFLGDp
UHYHUWLGDDSHQDVVHWLYHUKDYLGRPXGDQoDQDVHVWLPDWLYDVXWLOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDURYDORU
UHFXSHUiYHOGRDWLYRGHVGHD~OWLPDSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRTXHIRLUHFRQKHFLGD$
UHYHUVmRpOLPLWDGDSDUDTXHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULD
VLGRGHWHUPLQDGR OtTXLGRGHGHSUHFLDomRDPRUWL]DomRRXH[DXVWmR FDVRQHQKXPDSHUGD
SRUGHVYDORUL]DomRWLYHVVHVLGRUHFRQKHFLGDSDUDRDWLYRHPDQRVDQWHULRUHV(VVD
UHYHUVmRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR

2WHVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRpIHLWRDQXDOPHQWHHPGHGH]HPEURRX
TXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPTXHRYDORUFRQWiELOWHQKDVHGHWHULRUDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

$SHUGDSRUGHVYDORUL]DomRpUHFRQKHFLGDSDUDXPDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DDRTXDOR
iJLRHVWHMDUHODFLRQDGR4XDQGRRYDORUUHFXSHUiYHOGDXQLGDGHpLQIHULRUDRYDORUFRQWiELO
GDXQLGDGHDSHUGDpUHFRQKHFLGDHDORFDGDSDUDUHGX]LURYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVGD
XQLGDGHQDVHJXLQWHRUGHP D UHGX]LQGRRYDORUFRQWiELOGRiJLRDORFDGRjXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[DH E DVHJXLUDRVRXWURVDWLYRVGDXQLGDGHSURSRUFLRQDOPHQWHDRYDORU
FRQWiELOGHFDGDDWLYR

$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOLQGHILQLGDVmRWHVWDGRVHPUHODomRjSHUGDSRUUHGXomRDR
YDORUUHFXSHUiYHODQXDOPHQWHHPGHGH]HPEURLQGLYLGXDOPHQWHRXQRQtYHOGDXQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[DFRQIRUPHRFDVRRXTXDQGRDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPSHUGDSRU
GHVYDORUL]DomRGRYDORUFRQWiELO

7ULEXWRV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV

$WLYRVHSDVVLYRVGHWULEXWRVFRUUHQWHVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVFRUUHQWHHDQWHULRUVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUHVSHUDGRDVHUSDJRSDUDDVDXWRULGDGHVWULEXWiULDVXWLOL]DQGRDV
DOtTXRWDVGHWULEXWRVTXHHVWHMDPDSURYDGDVQRILPGRH[HUFtFLRTXHHVWiVHQGRUHSRUWDGR
QRVSDtVHVHPTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRSHUDPHJHUDOXFURWULEXWiYHO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVUHODWLYRVDLWHQVUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWH
QRSDWULP{QLROtTXLGRVmRUHFRQKHFLGRVWDPEpPQHVVHJUXSR$$GPLQLVWUDomR
SHULRGLFDPHQWHDYDOLDDSRVLomRILVFDOGDVVLWXDo}HVQDVTXDLVDUHJXODPHQWDomRILVFDO
UHTXHULQWHUSUHWDomRHHVWDEHOHFHSURYLV}HVTXDQGRDSURSULDGR


7ULEXWRVGLIHULGRV


7ULEXWRGLIHULGRpJHUDGRSRUGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR
HQWUHDVEDVHVILVFDLVGHDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV3DVVLYRVILVFDLV
GLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVSDUDWRGDVDVGLIHUHQoDVWULEXWiULDVWHPSRUiULDVH[FHWR


•4XDQGRRSDVVLYRILVFDOGLIHULGRVXUJHGRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHiJLRRXGHXPDWLYR
RXSDVVLYRHPXPDWUDQVDomRTXHQmRIRUXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVHQDGDWDGD
WUDQVDomRQmRDIHWDROXFURFRQWiELORXROXFURRXSUHMXt]RILVFDOH
•6REUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVWULEXWiULDVUHODFLRQDGDVFRPLQYHVWLPHQWRVHP
FRQWURODGDVHPTXHRSHUtRGRGDUHYHUVmRGDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRGHVHU
FRQWURODGRHpSURYiYHOTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVQmRVHMDPUHYHUWLGDVQRIXWXUR
SUy[LPR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

7ULEXWRV&RQWLQXDomR

7ULEXWRVGLIHULGRV&RQWLQXDomR

$WLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVSDUDWRGDVDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLV
FUpGLWRVHSHUGDVWULEXWiULRVQmRXWLOL]DGRVQDH[WHQVmRHPTXHVHMDSURYiYHOTXHROXFUR
WULEXWiYHOHVWHMDGLVSRQtYHOSDUDTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVSRVVDPVHU
UHDOL]DGDVHFUpGLWRVHSHUGDVWULEXWiULRVQmRXWLOL]DGRVSRVVDPVHUXWLOL]DGRVH[FHWR

•4XDQGRRDWLYRILVFDOGLIHULGRUHODFLRQDGRFRPDGLIHUHQoDWHPSRUiULDGHGXWtYHOpJHUDGR
QRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRDWLYRRXSDVVLYRHPXPDWUDQVDomRTXHQmRpXPD
FRPELQDomRGHQHJyFLRVHQDGDWDGDWUDQVDomRQmRDIHWDQHPROXFURFRQWiELOQHPR
OXFURWULEXWiYHO RXSUHMXt]RILVFDO H
•6REUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVDVVRFLDGDVFRPLQYHVWLPHQWRVHP
FRQWURODGDVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVVRPHQWHQDH[WHQVmRHPTXHIRU
SURYiYHOTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVVHMDPUHYHUWLGDVQRIXWXURSUy[LPRHROXFUR
WULEXWiYHOHVWHMDGLVSRQtYHOSDUDTXHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXWLOL]DGDV

2YDORUFRQWiELOGRVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVpUHYLVDGRHPFDGDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGR
H[HUFtFLRHEDL[DGRQDH[WHQVmRHPTXHQmRpPDLVSURYiYHOTXHOXFURVWULEXWiYHLVHVWDUmR
GLVSRQtYHLVSDUDSHUPLWLUTXHWRGRRXSDUWHGRDWLYRILVFDOGLIHULGRYHQKDDVHUXWLOL]DGR
$WLYRVILVFDLVGLIHULGRVEDL[DGRVVmRUHYLVDGRVDFDGDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRH
VmRUHFRQKHFLGRVQDH[WHQVmRHPTXHVHWRUQDSURYiYHOTXHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURV
SHUPLWLUmRTXHRVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVVHMDPUHFXSHUDGRV

$WLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRPHQVXUDGRVjWD[DGHLPSRVWRTXHpHVSHUDGDGH
VHUDSOLFiYHOQRDQRHPTXHRDWLYRVHUiUHDOL]DGRRXRSDVVLYROLTXLGDGRFRPEDVHQDV
WD[DVGHLPSRVWR HOHLWULEXWiULD TXHIRUDPSURPXOJDGDVQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGR
H[HUFtFLR

7ULEXWRGLIHULGRUHODFLRQDGRDLWHQVUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRWDPEpP
pUHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLROtTXLGRHQmRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR,WHQVGHWULEXWRV
GLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVGHDFRUGRFRPDWUDQVDomRTXHRULJLQRXRWULEXWRGLIHULGRQR
UHVXOWDGRDEUDQJHQWHRXGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR

%HQHItFLRVILVFDLVDGTXLULGRVFRPRSDUWHGHXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVPDVTXHQmR
FXPSUHPRVFULWpULRVSDUDUHFRQKHFLPHQWRHPVHSDUDGRQDTXHODGDWDVmRUHFRQKHFLGRV
VXEVHTXHQWHPHQWHHPFDVRGHQRYDVLQIRUPDo}HVVREUHIDWRVHPXGDQoDVQDV
FLUFXQVWkQFLDV2DMXVWHpWUDWDGRFRPRUHGXomRQRiJLR FRQWDQWRTXHQmRH[FHGDRiJLR 
VHLQFRUULGRGXUDQWHRSHUtRGRGHPHQVXUDomRRXUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

7ULEXWRV&RQWLQXDomR

7ULEXWRVGLIHULGRV&RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDFRQWDELOL]DRVDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVFRUUHQWHVGHIRUPDOtTXLGDVHH
VRPHQWHVHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPRGLUHLWROHJDOPHQWHH[HFXWiYHOGH
ID]HURXUHFHEHUXP~QLFRSDJDPHQWROtTXLGRHSUHWHQGDPID]HURXUHFHEHUHVWH
SDJDPHQWROtTXLGRRXUHFXSHUDURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVOtTXLGRVSRUVXDYH]pHIHWXDGD
SHOD&RPSDQKLDVHHVRPHQWHVHKRXYHURGLUHLWROHJDOPHQWHH[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURV
DWLYRVILVFDLVFRUUHQWHVFRQWUDRVSDVVLYRVILVFDLVFRUUHQWHVHVHRVDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVH
RVSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVHVWmRUHODFLRQDGRVFRPWULEXWRVVREUHROXFURODQoDGRVSHOD
PHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULD L QDPHVPDHQWLGDGHWULEXWiYHORX LL QDVHQWLGDGHV
WULEXWiYHLVGLIHUHQWHVTXHSUHWHQGHPOLTXLGDURVSDVVLYRVHRVDWLYRVILVFDLVFRUUHQWHVHP
EDVHVOtTXLGDVRXUHDOL]DURVDWLYRVHOLTXLGDURVSDVVLYRVVLPXOWDQHDPHQWHHPFDGD
SHUtRGRIXWXURQRTXDOVHHVSHUDTXHYDORUHVVLJQLILFDWLYRVGRVDWLYRVRXSDVVLYRVILVFDLV
GLIHULGRVVHMDPOLTXLGDGRVRXUHFXSHUDGRV

7ULEXWRVVREUHDVYHQGDV

'HVSHVDVHDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVOtTXLGRVGRVWULEXWRVVREUHYHQGDVH[FHWR

•4XDQGRRVWULEXWRVVREUHYHQGDVLQFRUULGRVQDFRPSUDGHEHQVRXVHUYLoRVQmRIRUHP
UHFXSHUiYHLVMXQWRjVDXWRULGDGHVILVFDLVKLSyWHVHHPTXHRWULEXWRVREUHYHQGDVp
UHFRQKHFLGRFRPRSDUWHGRFXVWRGHDTXLVLomRGRDWLYRRXGRLWHPGHGHVSHVDFRQIRUPH
RFDVR
•4XDQGRRVYDORUHVDUHFHEHUHDSDJDUIRUHPDSUHVHQWDGRVMXQWRFRPRYDORUGRVWULEXWRV
VREUHYHQGDVH
•4XDQGRRYDORUOtTXLGRGRVWULEXWRVVREUHYHQGDVUHFXSHUiYHORXDSDJDUpLQFOXtGR
FRPRFRPSRQHQWHGRVYDORUHVDUHFHEHURXDSDJDUQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3URYLV}HV

*HUDO

$VSURYLV}HVVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRD&RPSDQKLDSRVVXLXPDREULJDomRSUHVHQWHFRPR
UHVXOWDGRGHHYHQWRVSDVVDGRVHPTXHVHMDSRVVtYHOHVWLPDURVYDORUHVGHIRUPDFRQILiYHO
HFXMDOLTXLGDomRVHMDSURYiYHO$VSURYLV}HVVmRPHQVXUDGDVSHORYDORUSUHVHQWHGRV
GHVHPEROVRVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPQHFHVViULRVSDUDOLTXLGDUDREULJDomR2YDORU
UHFRQKHFLGRFRPRSURYLVmRpDPHOKRUHVWLPDWLYDGDVFRQVLGHUDo}HVUHTXHULGDVSDUD
OLTXLGDUDREULJDomRQRHQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRFRQVLGHUDQGRVHRVULVFRVHDV
LQFHUWH]DVUHODWLYRVjREULJDomR

3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV

$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]DFtYHO
WUDEDOKLVWDHWULEXWiULD3URYLV}HVVmRFRQVWLWXtGDVSDUDWRGDVDVFRQWLQJrQFLDVUHIHUHQWHVD
SURFHVVRVMXGLFLDLVSDUDRVTXDLVpSURYiYHOTXHXPDVDtGDGHUHFXUVRVVHMDIHLWDSDUD
OLTXLGDUDFRQWLQJrQFLDREULJDomRHTXHXPDHVWLPDWLYDUD]RiYHOSRVVDVHUIHLWD$
DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVD
KLHUDUTXLDGDVOHLVDVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLV
HVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV
$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDV
WDLVFRPRSUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HV
DGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV

5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDWXDPQRUDPRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVILVLRWHUDSrXWLFRV
QDiUHDGHGHSLODomRDODVHUHVWpWLFDIiFLDOHHVWpWLFDFRUSRUDO

'HYLGRjFDUDFWHUtVWLFDGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVD&RPSDQKLDSRVVXLREULJDo}HVGH
GHVHPSHQKRTXHVHUHIHUHPjUHDOL]DomRGDVVHVV}HVGHWUDWDPHQWRGHGHSLODomR
FRQWUDWDGDVSHORVFOLHQWHVPHGLDQWHSDFRWHVGHVHUYLoRV$UHFHLWDGDSUHVWDomRGH
VHUYLoRVpUHFRQKHFLGDVRPHQWHTXDQGRRVVHUYLoRVVmRHIHWLYDPHQWHSUHVWDGRVTXHp
FDUDFWHUL]DGRSHORFXPSULPHQWRGDREULJDomRGHGHVHPSHQKRSHOD&RPSDQKLD

1RPRPHQWRGDFRQWUDWDomRGHVVHVVHUYLoRVDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRUHODWLYRjV
VHVV}HVQmRHVWmRFXPSULGDV2VPRQWDQWHVGRVVHUYLoRVDVHUHPSUHVWDGRVVmR
UHFRQKHFLGRVQRSDVVLYRFLUFXODQWHQDFRQWDGHUHFHLWDGLIHULGDHVmRDSURSULDGRV
FRQIRUPHDREULJDomRGHGHVHPSHQKRpVDWLVIHLWD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH&RQWLQXDomR

$$GPLQLVWUDomRH[HUFHMXOJDPHQWRSDUDGHWHUPLQDURSUD]RPpGLRGHVDWLVIDomRGDV
REULJDo}HVGHGHVHPSHQKRHFRQVHTXHQWHPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD YLGH
1RWD 2VFULWpULRVGHDSURSULDomRGDUHFHLWDHVWmRGHVFULWRVQD1RWD

3DVVLYRVGHFRQWUDWR

8PSDVVLYRGHFRQWUDWRFRQVLVWHQDREULJDomRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDXPFOLHQWHSHOR
TXDOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHFHEHUDPXPDFRQWUDSUHVWDomR RXXPPRQWDQWH
GHYLGR GHVWHFOLHQWH6HRFOLHQWHHIHWXDUSDJDPHQWRGHFRQWUDSUHVWDomRDQWHVRVVHUYLoRV
VHMDPSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVXPSDVVLYRGHFRQWUDWRp
UHFRQKHFLGRTXDQGRRSDJDPHQWRIRUHIHWXDGR2VSDVVLYRVGHFRQWUDWRVmRUHFRQKHFLGRV
FRPRUHFHLWDTXDQGRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFXPSUHPDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQR
FRQWUDWR

5HFHLWDGHUR\DOWLHVHWD[DGHIUDQTXLD

$VUHFHLWDVGDFRQWURODGD(/)UDQFKLVLQJFRUUHVSRQGHPVXEVWDQFLDOPHQWHDRYDORUGDV
FRQWUDSUHVWDo}HVUHFHELGDVRXUHFHEtYHLVSHODYHQGDGHIUDQTXLDVHUR\DOWLHVUHDOL]DGDVQR
FXUVRUHJXODUGDVDWLYLGDGHVGD(PSUHVDHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVOtTXLGDVGRVWULEXWRV
HGHVFRQWRVLQFLGHQWHVVREUHHVVDVUHFHLWDV2UHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVpDSXUDGRHP
FRQIRUPLGDGHFRPRUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLD$UHFHLWDGHYHQGDVGHIUDQTXLDVp
UHFRQKHFLGDTXDQGRRYDORUGDPHVPDSRGHVHUPHQVXUDGRGHPDQHLUDFRQILiYHOp
SURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVVHUmRWUDQVIHULGRVj(PSUHVDRVFXVWRV
LQFRUULGRVQDWUDQVDomRSRVVDPVHUPHQVXUDGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVIRUDP
VXEVWDQFLDOPHQWHWUDQVIHULGRVDRFRPSUDGRUHTXDQGRRVWUHLQDPHQWRVIRUHPGHYLGDPHQWH
FRQFHGLGRVDRVIUDQTXHDGRVWUDQVIHULQGRDVVLPRNQRZKRZ$VUHFHLWDVVmR
FRQWDELOL]DGDVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDFRPEDVHQRVYDORUHVFRQWUDWDGRV$VUHFHLWDV
QmRIDWXUDGDVHQWUHDGDWDGR~OWLPRIDWXUDPHQWRDWpDGDWDGREDODQoRVmRUHFRQKHFLGDV
QRPrVHPTXHRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRV$VUHFHLWDVGHUR\DOWLHVVmRUHFRQKHFLGDVFRP
EDVHHPSHUFHQWXDOFREUDGRVREUHDVYHQGDVHIHWXDGDVSHODVIUDQTXHDGDVLQGHSHQGHQWH
GDIRUPDFRPRHVVDYHQGDVHUiUHFHELGDVHiYLVWDRXGHIRUPDSDUFHODGDFRQIRUPH
DFRUGRILUPDGRFRPIUDQTXHDGRV$VUHFHLWDVGHVHUYLoRVHVWmRVXMHLWDVjWULEXWDomRSHOR
,PSRVWRVREUH6HUYLoRV ,66 jVDOtTXRWDVYLJHQWHVHPFDGDUHJLmRGHVXDDWXDomRH
GLUHWUL]HVjWULEXWDomRSHOR3URJUDPDGH,QWHJUDomR6RFLDO 3,6 H&RQWULEXLomRSDUD
)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO &2),16 
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

5HFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV

5HSUHVHQWDPMXURVYDULDo}HVPRQHWiULDVHFDPELDLVGHFRUUHQWHVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVEHPFRPRDMXVWHVDRYDORUSUHVHQWHGHWUDQVDo}HVTXH
JHUDPDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRV6mRUHFRQKHFLGDVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDTXDQGR
JDQKDVRXLQFRUULGDV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH

8PLQVWUXPHQWRILQDQFHLURpXPFRQWUDWRTXHGiRULJHPDXPDWLYRILQDQFHLURGHXPD
HQWLGDGHHDXPSDVVLYRILQDQFHLURRXLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOGHRXWUDHQWLGDGH
L

$WLYRVILQDQFHLURV

Reconhecimento inicial e mensuração

$WLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPR
VXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHDRYDORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGR

$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHSHQGHGDV
FDUDFWHUtVWLFDVGRDWLYRILQDQFHLURHGRPRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSDUDD
JHVWmRGHVWHVDWLYRVILQDQFHLURV&RPH[FHomRGDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVTXH
QmRFRQWHQKDPXPFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRRXSDUDDVTXDLVD
&RPSDQKLDWHQKDDSOLFDGRRH[SHGLHQWHSUiWLFRD&RPSDQKLDLQLFLDOPHQWHPHQVXUD
XPDWLYRILQDQFHLURDRVHXYDORUMXVWRDFUHVFLGRGRVFXVWRVGHWUDQVDomRQRFDVRGH
XPDWLYRILQDQFHLURQmRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR$VFRQWDVD
UHFHEHUGHFOLHQWHVTXHQmRFRQWHQKDPXPFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYR
RXSDUDDVTXDLVD&RPSDQKLDWHQKDDSOLFDGRRH[SHGLHQWHSUiWLFRVmRPHQVXUDGDV
SHORSUHoRGHWUDQVDomRGHWHUPLQDGRGHDFRUGRFRPR&3&

3DUDTXHXPDWLYRILQDQFHLURVHMDFODVVLILFDGRHPHQVXUDGRSHORFXVWRDPRUWL]DGRRX
SHORYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHOHSUHFLVDJHUDUIOX[RVGH
FDL[DTXHVHMDP³H[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURV´ WDPEpPUHIHULGR
FRPRWHVWHGH³633,´ VREUHRYDORUGRSULQFLSDOHPDEHUWR(VWDDYDOLDomRpH[HFXWDGD
HPQtYHOGHLQVWUXPHQWR$WLYRVILQDQFHLURVFRPIOX[RVGHFDL[DTXHQmRVHMDP
H[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURVVmRFODVVLILFDGRVHPHQVXUDGRVDR
YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRGHORGHQHJyFLRDGRWDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR

L  $WLYRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

Reconhecimento inicial e mensuração&RQWLQXDomR

$VFRPSUDVRXYHQGDVGHDWLYRVILQDQFHLURVTXHH[LJHPDHQWUHJDGHDWLYRVGHQWURGH
XPSUD]RHVWDEHOHFLGRSRUUHJXODPHQWRRXFRQYHQomRQRPHUFDGR QHJRFLDo}HV
UHJXODUHV VmRUHFRQKHFLGDVQDGDWDGDQHJRFLDomRRXVHMDDGDWDHPTXHD
&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHDFRPSUDURXYHQGHURDWLYR

Mensuração subsequente

3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVDWLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHP
TXDWURFDWHJRULDV

•$WLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD 
•$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
•$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRP
UHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGRV LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD H
•$WLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVVHPUHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGRVQRPRPHQWRGH
VHXGHVUHFRQKHFLPHQWR LQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV 

$&RPSDQKLDSRVVXLLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDWLYRVVRPHQWHGDVFDWHJRULDVFXVWR
DPRUWL]DGRHYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)

2VDWLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGRVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVXVDQGR
RPpWRGRGHMXURVHIHWLYRVHHVWmRVXMHLWRVDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO*DQKRVH
SHUGDVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRRDWLYRpEDL[DGRPRGLILFDGRRX
DSUHVHQWDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2VDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDDRFXVWRDPRUWL]DGRLQFOXHPSULQFLSDOPHQWH
FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHSDUWHVUHODFLRQDGDVFODVVLILFDGRVQRDWLYRFLUFXODQWHH
QmRFLUFXODQWH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR

L  $WLYRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

Mensuração subsequente&RQWLQXDomR

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQREDODQoR
SDWULPRQLDOSHORYDORUMXVWRFRPDVYDULDo}HVOtTXLGDVGRYDORUMXVWRUHFRQKHFLGDVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

(VWDFDWHJRULDFRQWHPSODLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHLQYHVWLPHQWRV
SDWULPRQLDLVOLVWDGRVRVTXDLVD&RPSDQKLDQmRWHQKDFODVVLILFDGRGHIRUPD
LUUHYRJiYHOSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV'LYLGHQGRV
VREUHLQYHVWLPHQWRVSDWULPRQLDLVOLVWDGRVWDPEpPVmRUHFRQKHFLGRVFRPRRXWUDV
UHFHLWDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRTXDQGRKRXYHUVLGRFRQVWLWXtGRRGLUHLWRDR
SDJDPHQWR

8PGHULYDWLYRHPEXWLGRHPXPFRQWUDWRKtEULGRFRPXPSDVVLYRILQDQFHLURpVHSDUDGR
GRSDVVLYRHFRQWDELOL]DGRFRPRXPGHULYDWLYRVHSDUDGRVHD DVFDUDFWHUtVWLFDVHDRV
ULVFRVHFRQ{PLFRVQmRHVWLYHUHPHVWULWDPHQWHUHODFLRQDGRVjVFDUDFWHUtVWLFDVHULVFRV
HFRQ{PLFRVGRFRQWUDWRSULQFLSDOE RLQVWUXPHQWRVHSDUDGRFRPRVPHVPRVWHUPRV
TXHRGHULYDWLYRHPEXWLGRDWHQGDjGHILQLomRGHGHULYDWLYRHF RFRQWUDWRKtEULGRQmR
IRUPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRFRPDOWHUDo}HVUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR'HULYDWLYRV
HPEXWLGRVVmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRFRPPXGDQoDVQRYDORUMXVWRUHFRQKHFLGDV
QRUHVXOWDGR8PDUHDYDOLDomRVRPHQWHRFRUUHVHKRXYHUXPDPXGDQoDQRVWHUPRVGR
FRQWUDWRTXHPRGLILTXHVLJQLILFDWLYDPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DTXHGHRXWUDIRUPDVHULDP
QHFHVViULRVRXXPDUHFODVVLILFDomRGHXPDWLYRILQDQFHLURIRUDGDFDWHJRULDGHYDORU
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXLGHULYDWLYRVGHswap e
opções de compra e venda de participações de acionistas não controladores
FODVVLILFDGRVQHVVHJUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR

L  $WLYRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

Desreconhecimento

8PDWLYRILQDQFHLUR RXTXDQGRDSOLFiYHOXPDSDUWHGHXPDWLYRILQDQFHLURRXSDUWHGH
XPJUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURVVHPHOKDQWHV pGHVUHFRQKHFLGRTXDQGR

•2VGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDUDPRX
•$&RPSDQKLDWUDQVIHULXVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRRXDVVXPLX
XPDREULJDomRGHSDJDULQWHJUDOPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DUHFHELGRVVHPDWUDVR
VLJQLILFDWLYRDXPWHUFHLURQRVWHUPRVGHXPFRQWUDWRGHUHSDVVHH D D&RPSDQKLD
WUDQVIHULXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYRRX E D&RPSDQKLD
QHPWUDQVIHULXQHPUHWHYHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYR
PDVWUDQVIHULXRFRQWUROHGRDWLYR

4XDQGRD&RPSDQKLDWUDQVIHUHVHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGHXPDWLYRRX
FHOHEUDXPDFRUGRGHUHSDVVHHODDYDOLDVHHHPTXHPHGLGDUHWHYHRVULVFRVH
EHQHItFLRVGDSURSULHGDGH4XDQGRQmRWUDQVIHULXQHPUHWHYHVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRV
RVULVFRVHEHQHItFLRVGRDWLYRQHPWUDQVIHULXRFRQWUROHGRDWLYRD&RPSDQKLD
FRQWLQXDDUHFRQKHFHURDWLYRWUDQVIHULGRQDPHGLGDGHVHXHQYROYLPHQWRFRQWLQXDGR
1HVWHFDVRD&RPSDQKLDWDPEpPUHFRQKHFHXPSDVVLYRDVVRFLDGR2DWLYR
WUDQVIHULGRHRSDVVLYRDVVRFLDGRVmRPHQVXUDGRVHPXPDEDVHTXHUHIOLWDRVGLUHLWRV
HDVREULJDo}HVUHWLGDVSHOD&RPSDQKLD

2HQYROYLPHQWRFRQWtQXRVREDIRUPDGHJDUDQWLDVREUHRDWLYRWUDQVIHULGRpPHQVXUDGR
SHORPHQRUYDORUHQWUH L RYDORUGRDWLYRH LL RYDORUPi[LPRGDFRQWUDSUHVWDomR
UHFHELGDTXHD&RPSDQKLDSRGHVHUREULJDGDDUHVWLWXLU YDORUGDJDUDQWLD 

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHXPDSURYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVSDUDWRGRVRV
LQVWUXPHQWRVGHGtYLGDQmRGHWLGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR$VSHUGDV
GHFUpGLWRHVSHUDGDVEDVHLDPVHQDGLIHUHQoDHQWUHRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
GHYLGRVGHDFRUGRFRPRFRQWUDWRHWRGRVRVIOX[RVGHFDL[DTXHD&RPSDQKLDHVSHUD
UHFHEHUGHVFRQWDGRVDXPDWD[DGHMXURVHIHWLYDTXHVHDSUR[LPHGDWD[DRULJLQDOGD
WUDQVDomR2VIOX[RVGHFDL[DHVSHUDGRVLQFOXLUmRIOX[RVGHFDL[DGDYHQGDGH
JDUDQWLDVGHWLGDVRXRXWUDVPHOKRULDVGHFUpGLWRTXHVHMDPLQWHJUDQWHVGRVWHUPRV
FRQWUDWXDLV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR

L  $WLYRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros&RQWLQXDomR

$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRUHFRQKHFLGDVHPGXDVHWDSDV3DUDDV
H[SRVLo}HVGHFUpGLWRSDUDDVTXDLVQmRKRXYHDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRULVFRGH
FUpGLWRGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmR
SURYLVLRQDGDVSDUDSHUGDVGHFUpGLWRUHVXOWDQWHVGHHYHQWRVGHLQDGLPSOrQFLD
SRVVtYHLVQRVSUy[LPRVPHVHV SHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDGHPHVHV 3DUDDV
H[SRVLo}HVGHFUpGLWRSDUDDVTXDLVKRXYHXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRULVFRGHFUpGLWR
GHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOpQHFHVViULDXPDSURYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWR
HVSHUDGDVGXUDQWHDYLGDUHPDQHVFHQWHGDH[SRVLomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGR
PRPHQWRGDLQDGLPSOrQFLD XPDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDYLWDOtFLD 

3DUDFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHDWLYRVGHFRQWUDWRD&RPSDQKLDDSOLFDXPD
DERUGDJHPVLPSOLILFDGDQRFiOFXORGDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV3RUWDQWRD
&RPSDQKLDQmRDFRPSDQKDDVDOWHUDo}HVQRULVFRGHFUpGLWRPDVUHFRQKHFHXPD
SURYLVmRSDUDSHUGDVFRPEDVHHPSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVYLWDOtFLDVHPFDGD
GDWDEDVH$&RPSDQKLDHVWDEHOHFHXXPDPDWUL]GHSURYLV}HVTXHVHEDVHLDHPVXD
H[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDVGHFUpGLWRDMXVWDGDSDUDIDWRUHVSURVSHFWLYRV
HVSHFtILFRVSDUDRVGHYHGRUHVHSDUDRDPELHQWHHFRQ{PLFR

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDXPDWLYRILQDQFHLURHPVLWXDomRGHLQDGLPSOHPHQWRTXDQGRRV
SDJDPHQWRVFRQWUDWXDLVHVWmRYHQFLGRVKiGLDV1RHQWDQWRHPFHUWRVFDVRVD
&RPSDQKLDWDPEpPSRGHFRQVLGHUDUTXHXPDWLYRILQDQFHLURHVWiHPLQDGLPSOHPHQWR
TXDQGRLQIRUPDo}HVLQWHUQDVRXH[WHUQDVLQGLFDPVHULPSURYiYHOD&RPSDQKLDUHFHEHU
LQWHJUDOPHQWHRVYDORUHVFRQWUDWXDLVHPDEHUWRDQWHVGHOHYDUHPFRQWDTXDLVTXHU
PHOKRULDVGHFUpGLWRPDQWLGDVSHOD&RPSDQKLD8PDWLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGR
QmRKiH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV

LL  3DVVLYRVILQDQFHLURV
Reconhecimento inicial e mensuração

2VSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPRSDVVLYRV
ILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRSDVVLYRVILQDQFHLURVDRFXVWR
DPRUWL]DGRRXFRPRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHhedge HPXP
hedge HIHWLYRFRQIRUPHDSURSULDGR



236





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR

LL  3DVVLYRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR
Reconhecimento inicial e mensuração--&RQWLQXDomR

7RGRVRVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVLQLFLDOPHQWHDRVHXYDORUMXVWR
DFUHVFLGRVRXGHGX]LGRVQRFDVRGHSDVVLYRILQDQFHLURTXHQmRVHMDDRYDORUMXVWRSRU
PHLRGRUHVXOWDGRRVFXVWRVGHWUDQVDomRTXHVHMDPGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVj
HPLVVmRGRSDVVLYRILQDQFHLUR

2VSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXHPIRUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRFRQWDDSDJDU
DH[DFLRQLVWDVFRQWDVDSDJDUDSDUWHVUHODFLRQDGDVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRV

Mensuração subsequente

3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHP
GXDVFDWHJRULDV

•3DVVLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRH
•3DVVLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR

$PHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHSHQGHGHVXDFODVVLILFDomRFRQIRUPH
GHVFULWRDEDL[R

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

3DVVLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRLQFOXHPSDVVLYRVILQDQFHLURV
SDUDQHJRFLDomRHSDVVLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORU
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRVHIRUHP
LQFRUULGRVSDUDILQVGHUHFRPSUDQRFXUWRSUD]R(VVDFDWHJRULDWDPEpPLQFOXL
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDTXHQmRVmR
GHVLJQDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHhedge QDVUHODo}HVGHhedge GHILQLGDVSHOR&3&
'HULYDWLYRVHPEXWLGRVVHSDUDGRVWDPEpPVmRFODVVLILFDGRVFRPRPDQWLGRVSDUD
QHJRFLDomRDPHQRVTXHVHMDPGHVLJQDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHhedge HILFD]HV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR


,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR


LL  3DVVLYRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR
Mensuração subsequente&RQWLQXDomR


Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado&RQWLQXDomR


*DQKRVRXSHUGDVHPSDVVLYRVSDUDQHJRFLDomRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomR
GRUHVXOWDGR


2VSDVVLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORUMXVWRSRUPHLR
GRUHVXOWDGRVmRGHVLJQDGRVQDGDWDLQLFLDOGHUHFRQKHFLPHQWRHVRPHQWHVHRV
FULWpULRVGR&3&IRUHPDWHQGLGRV([FHWRTXDQWRDRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVGHswapD&RPSDQKLDQmRGHVLJQRXQHQKXPSDVVLYRILQDQFHLURDRYDORU
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR


Passivos financeiros ao custo amortizado


(VWDpDFDWHJRULDPDLVUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLD$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQWUDtGRVHFRQFHGLGRVVXMHLWRVDMXURVVmR
PHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGDWD[DGH
MXURVHIHWLYD*DQKRVHSHUGDVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRRVSDVVLYRVVmR
EDL[DGRVEHPFRPRSHORSURFHVVRGHDPRUWL]DomRGDWD[DGHMXURVHIHWLYD


2FXVWRDPRUWL]DGRpFDOFXODGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRTXDOTXHUGHViJLRRXiJLRQD
DTXLVLomRHWD[DVRXFXVWRVTXHVmRSDUWHLQWHJUDQWHGRPpWRGRGDWD[DGHMXURV
HIHWLYD$DPRUWL]DomRSHORPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYDpLQFOXtGDFRPRGHVSHVD
ILQDQFHLUDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR


(VVDFDWHJRULDJHUDOPHQWHVHDSOLFDDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQFHGLGRVH
FRQWUDtGRVVXMHLWRVDMXURV


Desreconhecimento


8PSDVVLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRVRERSDVVLYRpH[WLQWDRXVHMD
TXDQGRDREULJDomRHVSHFLILFDGDQRFRQWUDWRIRUOLTXLGDGDFDQFHODGDRXH[SLUDU
4XDQGRXPSDVVLYRILQDQFHLURH[LVWHQWHpVXEVWLWXtGRSRURXWURGRPHVPRPXWXDQWH
HPWHUPRVVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVRXRVWHUPRVGHXPSDVVLYRH[LVWHQWHVmR
VXEVWDQFLDOPHQWHPRGLILFDGRVWDOWURFDRXPRGLILFDomRpWUDWDGDFRPRR
GHVUHFRQKHFLPHQWRGRSDVVLYRRULJLQDOHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPQRYRSDVVLYR



$GLIHUHQoDQRVUHVSHFWLYRVYDORUHVFRQWiEHLVpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
&RQWLQXDomR

LLL  &RPSHQVDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2VDWLYRVILQDQFHLURVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRp
DSUHVHQWDGRQREDODQoRSDWULPRQLDOLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRVHKRXYHUXPGLUHLWROHJDO
DWXDOPHQWHDSOLFiYHOGHFRPSHQVDomRGRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVHVHKRXYHUD
LQWHQomRGHOLTXLGDUHPEDVHVOtTXLGDVUHDOL]DURVDWLYRVHOLTXLGDURVSDVVLYRV
VLPXOWDQHDPHQWH

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

$&RPSDQKLDXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRPRswaps GHWD[DGHMXURV
SDUDSURWHJHUVHFRQWUDVHXVULVFRVGHWD[DGHFkPELR(VWHVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRQDGDWDHPTXHXPFRQWUDWRGH
GHULYDWLYRpFHOHEUDGRHVmRVXEVHTXHQWHPHQWHUHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR'HULYDWLYRV
VmRUHJLVWUDGRVFRPRDWLYRVILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUMXVWRpSRVLWLYRHFRPRSDVVLYRV
ILQDQFHLURVTXDQGRRYDORUMXVWRpQHJDWLYR

$&RPSDQKLDQmRDSOLFDDFRQWDELOLGDGHGHKHGJH hedge accounting) SUHYLVWDQR&3&
,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV




'LYLGHQGRV

2*UXSRUHFRQKHFHXPSDVVLYRSDUDSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVTXDQGRHVWDGLVWULEXLomRp
DXWRUL]DGDHGHL[DGHVHUXPDRSomRGDHPSUHVDRXDLQGDTXDQGRSUHYLVWRHP/HL
&RQIRUPHDOHJLVODomRVRFLHWiULDYLJHQWHXPDGLVWULEXLomRpDXWRUL]DGDTXDQGRDSURYDGD
SHORVDFLRQLVWDVHRPRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHpGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLR
OtTXLGR$OHJLVODomRVRFLHWiULDHVWDEHOHFHDLQGDRUHTXHULPHQWRGHSDJDPHQWRGHXP
GLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRDSyVHIHWXDGRVRVDMXVWHVDROXFURDXIHULGRQRH[HUFtFLRH
GHVWLQDomRGDVUHVHUYDVWDPEpPSUHYLVWDVQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGDVHFROLJDGDV

2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPHQWLGDGHVFRQWDELOL]DGDVSHORPpWRGRGDHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDOFRPSUHHQGHPVXDVSDUWLFLSDo}HVHPFRQWURODGDV$VFRQWURODGDVVmRDTXHODV
HQWLGDGHVHPTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLRFRQWUROH$&RPSDQKLD
QmRSRVVXLSDUWLFLSDo}HVHPFROLJDGDV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3DUWLFLSDomRGRVHPSUHJDGRVQRVUHVXOWDGRV

$&RPSDQKLDSRVVXLREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGRVFRQWUDWRVGHWUDEDOKRFRPVHXV
HPSUHJDGRV(VWDVREULJDo}HVVmRSURYLVLRQDGDVSDUDUHFRQKHFHUDGHVSHVDUHIHUHQWHj
SDUWLFLSDomRGRVHPSUHJDGRVQRUHVXOWDGRDRORQJRGRH[HUFtFLRDTXHVHUHIHUHP(VWDV
SURYLV}HVVmRFDOFXODGDVFRPEDVHHPPHWDVTXDOLWDWLYDVHTXDQWLWDWLYDVGHILQLGDVSHOD
$GPLQLVWUDomRHFRQWDELOL]DGDVHPFRQWDVHVSHFtILFDVGHDFRUGRFRPDIXQomRQRVJUXSRV
GHFXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVGHVSHVDVFRPFRPHUFLDOL]DomRGHVHUYLoRVHGHVSHVDV
JHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

7UDQVDo}HVHQYROYHQGRSDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HV

)XQFLRQiULRV LQFOXVLYHH[HFXWLYRVVHQLRUHV GD&RPSDQKLDUHFHEHPSDJDPHQWRV
EDVHDGRVHPDo}HVQRVTXDLVRVIXQFLRQiULRVSUHVWDPVHUYLoRVHPWURFDGHWtWXORV
SDWULPRQLDLV ³WUDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPWtWXORVSDWULPRQLDLV 

(PVLWXDo}HVHPTXHWtWXORVSDWULPRQLDLVIRUHPHPLWLGRVHDOJXQVRXWRGRVRVEHQVRX
VHUYLoRVUHFHELGRVSHOD&RPSDQKLDFRPRFRQWUDSDUWLGDQmRSXGHUHPVHUHVSHFLILFDPHQWH
LGHQWLILFDGRVRVEHQVRXVHUYLoRVQmRLGHQWLILFDGRVUHFHELGRV RXDVHUUHFHELGRV VmR
PHQVXUDGRVSRUPHLRGDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUMXVWRGRSDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HVHR
YDORUMXVWRGHTXDLVTXHUSURGXWRVRXVHUYLoRVUHFHELGRVQDGDWDGHVXDRXWRUJD(QWUHWDQWR
SDUDWUDQVDo}HVOLTXLGDGDVHPFDL[DRSDVVLYRGHYHVHUUHPHQVXUDGRDRWpUPLQRGHFDGD
SHUtRGRGHUHSRUWHDWpTXHHOHVHMDOLTXLGDGR

7UDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPWtWXORVSDWULPRQLDLV

2FXVWRGHWUDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLVpPHQVXUDGRFRPEDVHQR
YDORUMXVWRQDGDWDHPTXHIRUDPRXWRUJDGRV3DUDGHWHUPLQDURYDORUMXVWRR*UXSRXWLOL]D
XPHVSHFLDOLVWDGHDYDOLDomRH[WHUQRRTXDOXWLOL]DXPPpWRGRGHDYDOLDomRDSURSULDGR




(VVHFXVWRpUHFRQKHFLGRHPGHVSHVDVFRPEHQHItFLRVDHPSUHJDGRV YLGH1RWD HP
FRQMXQWRFRPRFRUUHVSRQGHQWHDXPHQWRQRSDWULP{QLROtTXLGR HPRXWUDVUHVHUYDV DR
ORQJRGRSHUtRGRHPTXHKiRVHUYLoRSUHVWDGRHTXDQGRDSOLFiYHOFRQGLo}HVGH
GHVHPSHQKRVmRFXPSULGDV SHUtRGRGHDTXLVLomRRXYHVWLQJSHULRG 
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

7UDQVDo}HVHQYROYHQGRSDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HV&RQWLQXDomR

7UDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPWtWXORVSDWULPRQLDLV&RQWLQXDomR

$GHVSHVDDFXPXODGDUHFRQKHFLGDSDUDWUDQVDo}HVTXHVHUmROLTXLGDGDVFRPWtWXORV
SDWULPRQLDLVHPFDGDGDWDGHUHSRUWHDWpDGDWDGHDTXLVLomR YHVWLQJGDWH UHIOHWHD
H[WHQVmRQDTXDORSHUtRGRGHDTXLVLomRSRGHWHUH[SLUDGRHDPHOKRUHVWLPDWLYDGR*UXSR
VREUHRQ~PHURGHRXWRUJDVTXHHP~OWLPDLQVWkQFLDVHUmRDGTXLULGRV$GHVSHVDRX
FUpGLWRQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRSHUtRGRUHSUHVHQWDPDPRYLPHQWDomRQDGHVSHVD
DFXPXODGDUHFRQKHFLGDQRLQtFLRHQRILPGDTXHOHSHUtRGR&RQGLo}HVGHVHUYLoRHRXWUDV
FRQGLo}HVGHGHVHPSHQKRTXHQmRVHMDPGHPHUFDGRQmRVmRFRQVLGHUDGDVQD
GHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRGRVSUrPLRVRXWRUJDGRVSRUpPDSUREDELOLGDGHGHTXHDV
FRQGLo}HVVHMDPVDWLVIHLWDVpDYDOLDGDFRPRSDUWHGDPHOKRUHVWLPDWLYDGR*UXSRVREUHR
Q~PHURGHRXWRUJDVTXHHP~OWLPDLQVWkQFLDVHUmRFXPSULGDVHRVWtWXORVDGTXLULGRV
&RQGLo}HVGHGHVHPSHQKRGHPHUFDGRVmRUHIOHWLGDVQRYDORUMXVWRQDGDWDGDRXWRUJD
4XDLVTXHURXWUDVFRQGLo}HVDWLQHQWHVPDVTXHQmRSRVVXDPXPDH[LJrQFLDGHVHUYLoRD
HODVDVVRFLDGDVmRFRQVLGHUDGDVFRQGLo}HVGHQmRDTXLVLomRGHGLUHLWR&RQGLo}HVGHQmR
DTXLVLomRGHGLUHLWRVmRUHIOHWLGDVQRYDORUMXVWRGDRXWRUJDHOHYDPDRODQoDPHQWRLPHGLDWR
GDRXWRUJDFRPRGHVSHVDDQmRVHUTXHWDPEpPH[LVWHPFRQGLo}HVGHVHUYLoRHRX
GHVHPSHQKR1HQKXPDGHVSHVDpUHFRQKHFLGDSDUDRXWRUJDVTXHFRPSOHWDPRVHX
SHUtRGRGHDTXLVLomRSRUQmRWHUHPVLGRFXPSULGDVDVFRQGLo}HVGHGHVHPSHQKRHRXGH
VHUYLoRV4XDQGRDVRXWRUJDVLQFOXHPXPDFRQGLomRGHPHUFDGRRXXPDFRQGLomRGHQmR
DTXLVLomRGHGLUHLWRDVWUDQVDo}HVVmRWUDWDGDVFRQVLGHUDQGRRGLUHLWRFRPRDGTXLULGR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHDFRQGLomRGHPHUFDGRRXDFRQGLomRGHQmRDTXLVLomRGHGLUHLWR
VHUVDWLVIHLWDVGHVGHTXHWRGDVDVRXWUDVFRQGLo}HVGHGHVHPSHQKRHRXVHUYLoRVVHMDP
VDWLVIHLWDV4XDQGRRVWHUPRVGHXPDWUDQVDomROLTXLGDGDFRPWtWXORVSDWULPRQLDLVVmR
PRGLILFDGRV SRUH[HPSORSRUPRGLILFDo}HVQRSODQR DGHVSHVDPtQLPDUHFRQKHFLGDpR
YDORUMXVWRQDGDWDGHRXWRUJDGHVGHTXHHVWHMDPVDWLVIHLWDVFRQGLo}HVRULJLQDLVGH
DTXLVLomRGRGLUHLWR8PDGHVSHVDDGLFLRQDOPHQVXUDGDQDGDWDGDPRGLILFDomRp
UHFRQKHFLGDSDUDTXDOTXHUPRGLILFDomRTXHUHVXOWDQRDXPHQWRGRYDORUMXVWRGRVDFRUGRV
FRPSDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HVRXTXHGHRXWUDIRUPDEHQHILFLHRVHPSUHJDGRV
4XDQGRXPDRXWRUJDpFDQFHODGDSHODHQWLGDGHRXSHODFRQWUDSDUWHTXDOTXHUHOHPHQWR
UHPDQHVFHQWHGRYDORUMXVWRGDRXWRUJDpUHFRQKHFLGRFRPRGHVSHVDLPHGLDWDPHQWHSRU
PHLRGRUHVXOWDGR7RGDVDVRXWRUJDVUHDOL]DGDVSHORJUXSRDWpRH[HUFtFLRILQGRGHGH
GH]HPEURGHVmRWUDQVDo}HVFRPWtWXORVSDWULPRQLDLV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

'HSyVLWRVMXGLFLDLV

([LVWHPVLWXDo}HVHPTXHDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDTXHVWLRQDPDOHJLWLPLGDGHGH
GHWHUPLQDGRVSDVVLYRVRXDo}HVPRYLGDVFRQWUDVL3RUFRQWDGHVVHVTXHVWLRQDPHQWRVSRU
RUGHPMXGLFLDORXSRUHVWUDWpJLDGDSUySULD$GPLQLVWUDomRRVYDORUHVHPTXHVWmRSRGHP
VHUGHSRVLWDGRVHPMXt]RVHPTXHKDMDFDUDFWHUL]DomRGDOLTXLGDomRGRSDVVLYRSHUPLWLQGR
TXHDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFRQWLQXHPTXHVWLRQDQGRDVDo}HV1HVVDVVLWXDo}HV
HPERUDRVGHSyVLWRVDLQGDVHMDPDWLYRVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDHVWHVVmR
DMXVWDGRVGHDFRUGRFRPVXDQDWXUH]DSHOD75 7D[D5HIHUHQFLDO -$0 -XURVH
$WXDOL]DomR0RQHWiULD H6(/,&RVYDORUHVVRPHQWHVmROLEHUDGRVPHGLDQWHGHWHUPLQDomR
MXGLFLDORXRUHFHELPHQWRGHXPDGHFLVmRMXGLFLDOILQDOIDYRUiYHOjVFRQWURODGDVGD
&RPSDQKLD

/XFURSRUDomR

2OXFUREiVLFRSRUDomRpFDOFXODGRGLYLGLQGRVHROXFURDWULEXtYHODRVGHWHQWRUHVGHDo}HV
RUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLD RQXPHUDGRU SHORQ~PHURPpGLRSRQGHUDGRGH
Do}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVHPSRGHUGRVDFLRQLVWDV RGHQRPLQDGRU GXUDQWHR
H[HUFtFLR

2OXFURSRUDomRGLOXtGRpFDOFXODGRSRUPHLRGDGLYLVmRGROXFUROtTXLGRDWULEXtGRDRV
GHWHQWRUHVGHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLDSHODTXDQWLGDGHPpGLD
SRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGLVSRQtYHLVGXUDQWHRH[HUFtFLRPDLVD
TXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVTXHVHULDPHPLWLGDVQD
FRQYHUVmRGHWRGDVDVDo}HVRUGLQiULDVSRWHQFLDLVGLOXtGDVHPDo}HVRUGLQiULDVH
SUHIHUHQFLDLV

2VLQVWUXPHQWRVGHSDWULP{QLRTXHGHYDPRXSRVVDPVHUOLTXLGDGRVFRPDo}HVGD
&RPSDQKLDVRPHQWHVmRLQFOXtGRVQRFiOFXORTXDQGRVXDOLTXLGDomRWLYHULPSDFWRGLOXWLYR
VREUHROXFURSRUDomR

'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR

$GHPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGRWHPSRUILQDOLGDGHHYLGHQFLDUDULTXH]DFULDGDSHOD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVXDGLVWULEXLomRGXUDQWHGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRHp
DSUHVHQWDGDFRQIRUPHUHTXHULGRSHODOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDFRPRSDUWHGHVXDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSRLVQmRpXPDGHPRQVWUDomRSUHYLVWDHQHPREULJDWyULD
FRQIRUPHDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR&RQWLQXDomR

$UHIHULGDGHPRQVWUDomRIRLSUHSDUDGDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVREWLGDVGRVUHJLVWURV
FRQWiEHLVTXHVHUYHPGHEDVHGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHJLVWURV
FRPSOHPHQWDUHVHVHJXQGRDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&
'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PVXDSULPHLUDSDUWHDSUHVHQWDDULTXH]DFULDGDSHOD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHSUHVHQWDGDSHODVUHFHLWDV UHFHLWDEUXWDGDVYHQGDV
LQFOXLQGRRVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHHODDVGHPDLVUHFHLWDVHRVHIHLWRVGDSHUGDV
HVWLPDGDVFRPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD SHORVLQVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
FXVWRVGDVYHQGDVHDTXLVLo}HVGHPDWHULDLVHQHUJLDHVHUYLoRVGHWHUFHLURVLQFOXLQGRRV
WULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHRYDORUGDDTXLVLomRGRVHIHLWRVGDVSHUGDVHGDUHFXSHUDomRGH
YDORUHVDWLYRVHDGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR HSHORYDORUDGLFLRQDGRUHFHELGRGH
WHUFHLURV UHFHLWDVILQDQFHLUDVHRXWUDVUHFHLWDV $VHJXQGDSDUWHGDGHPRQVWUDomR
DSUHVHQWDDGLVWULEXLomRGDULTXH]DHQWUHSHVVRDOLPSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
UHPXQHUDomRGHFDSLWDLVGHWHUFHLURVHUHPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV

6HJPHQWRRSHUDFLRQLDO

&RPRIRUPDGHJHVWmRGRVQHJyFLRVDDGPLQLVWUDomRFODVVLILFRXVXDVRSHUDo}HVHP
/DVHU(VWpWLFDH)UDQTXLDV UR\DOWLHV (VVDVGLYLV}HVVmRFRQVLGHUDGDVRVVHJPHQWRV
SULPiULRVSDUDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV$VSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDFDGDXPDGDV
GLYLV}HVVmR

•/DVHU&RUUHVSRQGHVXEVWDQFLDOPHQWHDRWUDWDPHQWRGHGHSLODomRRIHUHFLGRDRVVHXV
FOLHQWHVQDVORMDVDWUDYpVGDPDUFD³(VSDoRODVHU´
•(VWpWLFD)DFLDO3RUPHLRGHVXDFRQWURODGD&RVWD &XUYRHVVHVHJPHQWRWHPFRPR
REMHWLYRRIHUHFHUDRVFOLHQWHVVHUYLoRVGHHVWpWLFDIDFLDOQDVORMDVItVLFDVDWUDYpVGDPDUFD
³(VWXGLR)DFH´



•)UDQTXLDV 5R\DOWLHV 3RUPHLRGHVXDFRQWURODGD(/)UDQFKLVLQJHVVHVHJPHQWR
RIHUHFHDRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVDRSRUWXQLGDGHGHVHUWRUQDUHPIUDQTXHDGRVGDV
PDUFDVFLWDGDVDFLPDDUHQWDELOLGDGHGHVVHVHJPHQWRVHGiVXEVWDQFLDOPHQWHSHOD
FREUDQoDGHUR\DOWLHV

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP

$&RPSDQKLDDSOLFRXSHODSULPHLUDYH]R&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRVHPYLJRU
SDUDSHUtRGRVDQXDLVLQLFLDGRVHPGHMDQHLURGHRXDSyVHVWDGDWD$QDWXUH]DHR
LPSDFWRGDVPXGDQoDVUHVXOWDQWHVGDDGRomRGHVWDQRYDQRUPDVmRGHVFULWRVDVHJXLU
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
&RQWLQXDomR
&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRV

$&RPSDQKLDDSOLFRXSHODSULPHLUDYH]R&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRVSDUDR
SHUtRGRDQXDOLQLFLDGRHPGHMDQHLURGH$QDWXUH]DHRLPSDFWRGDVPXGDQoDV
UHVXOWDQWHVGDDGRomRGHVWDQRYDQRUPDVmRGHVFULWRVDVHJXLU

2&3& 5 ,)56VHVREUHS}HjYHUVmRDQWHULRU 5 GDQRUPDGHDUUHQGDPHQWRV
DOpPGR,&3&$VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
$QRUPDHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVSDUDUHFRQKHFLPHQWRPHQVXUDomRDSUHVHQWDomRH
GLYXOJDomRGHDUUHQGDPHQWRVHH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVUHFRQKHoDPDPDLRULDGRV
DUUHQGDPHQWRVQREDODQoRSDWULPRQLDO

2DUUHQGDPHQWRHVWiSUHVHQWHHPXPFRQWUDWRVHRFRQWUDWRLQFOXLUDPEDVDVFRQGLo}HVD
VHJXLU

•8PDWLYRLGHQWLILFiYHOHVSHFLILFDGRH[SOLFLWDPHQWHRXLPSOLFLWDPHQWH1HVWHFDVRR
IRUQHFHGRUQmRWHPDSUiWLFDGHVXEVWLWXLURDWLYRRXDVXEVWLWXLomRQmRWUDULDQHQKXP
EHQHItFLRHFRQ{PLFRSDUDRIRUQHFHGRUH


$WLYR
$WLYRVGHGLUHLWRGHXVRLPyYHLV

3DVVLYR
9DORUDSDJDUGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHPGHMDQHLURGH
 $MXVWHDYDORUSUHVHQWH


,PSDFWRQRSDWULP{QLROtTXLGR



&RQVROLGDGR





 





$QWHVGDDGRomRGR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVMiHVWLPDYDP
HFRQWDELOL]DYDPDSURYLVmRSDUDGHVPDQWHODPHQWRGDVORMDVSDUDGHYROXomRGRLPyYHODR
ILQDOGRVFRQWUDWRV$WpGHGH]HPEURGHDFRQWUDSDUWLGDGHVVDSURYLVmRHUD
UHJLVWUDGDHPXPDFRQWDVHSDUDGDGRDWLYRLPRELOL]DGR&RPDLQWURGXomRGR&3& 5 
,)56HVVHDWLYRIRLUHFODVVLILFDGRGHLPRELOL]DGRSDUDDWLYRSRUGLUHLWRGHXVRHPGH
MDQHLURGH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
&RQWLQXDomR
,&3&,QFHUWH]DVREUHWUDWDPHQWRGHWULEXWRVVREUHROXFUR

$,QWHUSUHWDomR HTXLYDOHQWHjLQWHUSUHWDomR,)5,& WUDWDGDFRQWDELOL]DomRGRVWULEXWRV
VREUHROXFURQRVFDVRVHPTXHRVWUDWDPHQWRVWULEXWiULRVHQYROYHPLQFHUWH]DTXHDIHWDD
DSOLFDomRGR&3&HQmRVHDSOLFDDWULEXWRVIRUDGRkPELWRGHVVH&3&QHPLQFOXL
HVSHFLILFDPHQWHRVUHTXLVLWRVUHIHUHQWHVDMXURVHPXOWDVDVVRFLDGRVDWUDWDPHQWRVILVFDLV
LQFHUWRV$,QWHUSUHWDomRDERUGDHVSHFLILFDPHQWHRVHJXLQWH

•6HD&RPSDQKLDFRQVLGHUDWUDWDPHQWRVILVFDLVLQFHUWRVVHSDUDGDPHQWH
•$VVXSRVLo}HVTXHD&RPSDQKLDID]HPUHODomRDRH[DPHGRVWUDWDPHQWRVWULEXWiULRV
SHODVDXWRULGDGHVILVFDLV
•&RPRD&RPSDQKLDGHWHUPLQDROXFURUHDO SUHMXt]RILVFDO EDVHVGHFiOFXORSUHMXt]RV
ILVFDLVQmRXWLOL]DGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVH[WHPSRUkQHRVHDOtTXRWDVGHLPSRVWRH
•&RPRD&RPSDQKLDFRQVLGHUDDVPXGDQoDVGHIDWRVHFLUFXQVWkQFLDV

$&RPSDQKLDGHWHUPLQDVHFRQVLGHUDFDGDWUDWDPHQWRWULEXWiULRLQFHUWRVHSDUDGDPHQWHRX
HPFRQMXQWRFRPXPRXPDLVWUDWDPHQWRVILVFDLVLQFHUWRVHFRQVLGHUDDDERUGDJHPTXH
PHOKRUSUHYrDUHVROXomRGDLQFHUWH]D$,QWHUSUHWDomRQmRWHYHLPSDFWRQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXRXWURVSURQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHOD
SULPHLUDYH]HPTXHWHQKDPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRHPVXDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV




3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSOLFDUDPSHODSULPHLUDYH]GHWHUPLQDGDVDOWHUDo}HVjV
QRUPDVHPYLJRUSDUDSHUtRGRVDQXDLVLQLFLDGRVHPGHMDQHLURGHRXDSyVHVVD
GDWD$&RPSDQKLDGHFLGLXQmRDGRWDUDQWHFLSDGDPHQWHQHQKXPDRXWUDQRUPD
LQWHUSUHWDomRRXDOWHUDomRTXHWHQKDPVLGRHPLWLGDVPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU

$QDWXUH]DHRLPSDFWRGHFDGDXPDGDVQRYDVQRUPDVHDOWHUDo}HVTXHVmRDSOLFiYHLVj
&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWRVDVHJXLU
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
&RQWLQXDomR

&3&,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2&3&,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,)56
VXEVWLWXLR&3& HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6 SDUDSHUtRGRVDQXDLV
FRPLQtFLRDSDUWLUGHGHMDQHLURGHUHXQLQGRWRGRVRVWUrVDVSHFWRVGD
FRQWDELOL]DomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRUHGXomRDR
YDORUUHFXSHUiYHOHFRQWDELOLGDGHGHKHGJH

$&RPSDQKLDDSOLFRXR&3&UHWURVSHFWLYDPHQWHFRPDGDWDGHDGRomRLQLFLDOGHGH
MDQHLURGH

$&RPSDQKLDUHDOL]RXXPDDYDOLDomRGRLPSDFWRGRQRYRSURQXQFLDPHQWRFRQIRUPH
GHVFULWRDVHJXLU

D  Classificação e mensuração

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXQHQKXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO
RXSDWULP{QLROtTXLGRDRDSOLFDUDVH[LJrQFLDVGHFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGR&3&
,)566HUiPDQWLGDDPHQVXUDomRDYDORUMXVWRWRGRVRVDWLYRVILQDQFHLURV
DWXDOPHQWHMiPDQWLGRVDYDORUMXVWR(PSUpVWLPRVEHPFRPRFRQWDVDUHFHEHUGH
FOLHQWHVVmRPDQWLGRVSDUDUHFROKHURVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHGmRGDURULJHPD
IOX[RVGHFDL[DTXHUHSUHVHQWHPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURV
$VVLPD&RPSDQKLDPDQWHYHDPHQVXUDomRGHVVHVDWLYRVILQDQFHLURVSHORFXVWR
DPRUWL]DGR

E  Perdas por redução do valor recuperável (“Impairment”)

$$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXTXHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHVHXFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVH
HQTXDGUDPQRH[SHGLHQWHSUiWLFRSUHYLVWRSHOR&3&,)56SDUDDDGRomRGHXPD
PDWUL]GHSURYLV}HVSDUDSHUGDV&RPEDVHQDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDVD
&RPSDQKLDDWXDOL]RXVXDPDWUL]GHSURYLV}HVHLGHQWLILFRXXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYR
GHFRUUHQWHGDDGRomRGRFRQFHLWRGHSHUGDHVSHUDGDSUHYLVWRQR&3&,)56SDUD
DSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHSHUGDHVSHUDGD2VHIHLWRVGHVWDDGRomRHVWmRGHVFULWRV
QD1RWDLWHP E 
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR




3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
&RQWLQXDomR

&3&,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

F  Contabilidade de hedge

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXLPSDFWRQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDORXSDWULP{QLROtTXLGR
XPDYH]TXHQmRSRVVXLRSHUDo}HVGHFRQWDELOLGDGHGHKHGJH

&3&5HFHLWDGH&RQWUDWRFRP&OLHQWHV

2&3&HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,)56VXEVWLWXLR&3& 5 &RQWUDWRV
GH&RQVWUXomR HTXLYDOHQWHjQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6 &3&5HFHLWDV HTXLYDOHQWH
jQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6 HLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDVHVHDSOLFDFRPH[FHo}HV
OLPLWDGDVDWRGDVDVUHFHLWDVGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH2&3&HVWDEHOHFH
XPPRGHORGHFLQFRHWDSDVSDUDFRQWDELOL]DUDUHFHLWDSURYHQLHQWHGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
HH[LJHTXHDUHFHLWDVHMDUHFRQKHFLGDHPXPYDORUTXHUHIOLWDDFRQWUDSUHVWDomRTXHD
HQWLGDGHHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGHEHQVRXVHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH

2&3&H[LJHTXHDVHQWLGDGHVH[HUoDPMXOJDPHQWROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRWRGRVRV
IDWRVHFLUFXQVWkQFLDVUHOHYDQWHVDRDSOLFDUFDGDHWDSDGRPRGHORDFRQWUDWRVFRPVHXV
FOLHQWHV$QRUPDWDPEpPHVSHFLILFDDFRQWDELOL]DomRGRVFXVWRVLQFUHPHQWDLVGHREWHQomR
GHXPFRQWUDWRHRVFXVWRVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDRFXPSULPHQWRGHXPFRQWUDWR$OpP
GLVVRDQRUPDH[LJHGLYXOJDo}HVPDLVGHWDOKDGDV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWrPSRUDWLYLGDGHSUHSRQGHUDQWHDSUHVWDomRGHVHUYLoRV
ILVLRWHUDSrXWLFRVQDiUHDGHGHSLODomRDODVHUHVWpWLFDIDFLDOHHVWpWLFDFRUSRUDOPHGLDQWHD
IRUPDOL]DomRFRQWUDWXDOMXQWRDRVFOLHQWHV2VWySLFRVDYDOLDGRVIRUDP

Prestação de serviços de depilação - reconhecimento da venda de serviços mediante
atendimento da obrigação de desempenho

&RPEDVHHPSDUHFHUWpFQLFRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVmRQHFHVViULDVHPPpGLDFLQFR
VHVV}HVSDUDDOFDQoDUUHVXOWDGRVFRPGHHILFiFLDQRVWUDWDPHQWRVDGTXLULGRVSDUD
GLPLQXLomRGRVSHORV/HYDQGRDLQGDHPFRQVLGHUDomRIDWRUHVH[WHUQRVHQWHQGHVHTXH
WUrVVHVV}HVDGLFLRQDLVVHULDPVXILFLHQWHVSDUDXPUHVXOWDGRGHGHHILFiFLD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
&RQWLQXDomR

&3&5HFHLWDGH&RQWUDWRFRP&OLHQWHV&RQWLQXDomR

Prestação de serviços de depilação - reconhecimento da venda de serviços mediante
atendimento da obrigação de desempenho&RQWLQXDomR

'HVVDIRUPDDUHFHLWDpFRQWDELOL]DGDHPGXDVHWDSDV REULJDomRGHGHVHPSHQKR
DSOLFiYHO 

• GRYDORUGRFRQWUDWRILUPDGRpUHFRQKHFLGRHPGLDV SHUtRGRPpGLRGH
UHDOL]DomRGDVFLQFRVHVV}HV GHIRUPDOLQHDUHUHJLVWUDGRVSHORFULWpULRSURUDWDGLD



• GRYDORUGRFRQWUDWRILUPDGRpUHFRQKHFLGRHPGLDV SHUtRGRPpGLRGHUHDOL]DomR
GDVWUrVVHVV}HVDGLFLRQDLV DSyVRHQFHUUDPHQWRGRSUD]RWRWDOGRLWHPDFLPDGHIRUPD
OLQHDUHUHJLVWUDGRVSHORFULWpULRSURUDWDGLD

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVSHUDPTXHRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDRFRUUDDR
ORQJRGRWHPSRJHUDOPHQWHSRURFDVLmRGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHGHSLODomRRTXHMi
RFRUUHDWXDOPHQWH

2XWUDVDYDOLDo}HVFRQVLGHUDGDV

Direitos de cancelamento

$WXDOPHQWHFRQIRUPHSROtWLFDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHPFDVRGH
FDQFHODPHQWRpGHYROYLGRDRVFOLHQWHVGRYDORUGDVVHVV}HVQmRUHDOL]DGDV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRIRUQHFHPJDUDQWLDV

'HDFRUGRFRPR&3&,)56GHYLGRDRIDWRGDH[LVWrQFLDGDSUHUURJDWLYDGH
FDQFHODPHQWRSRUSDUWHGRVFOLHQWHVDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDGRFOLHQWHpYDULiYHO$
$GPLQLVWUDomRGHFLGLXXVDURPpWRGRGRYDORUHVSHUDGRSDUDHVWLPDURVPRQWDQWHVTXH
VHUmRGHYROYLGRVSRUTXHHVWHPpWRGRSUHYrPHOKRURPRQWDQWHGHFRQWUDSUHVWDomRYDULiYHO
DTXHD&RPSDQKLDWHUiGLUHLWR$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSOLFDUDPRVUHTXLVLWRV
GR&3&,)56VREUHDUHVWULomRGHHVWLPDWLYDVGHFRQWUDSUHVWDomRYDULiYHOSDUD
GHWHUPLQDURPRQWDQWHGDFRQWUDSUHVWDomRYDULiYHOTXHSRGHVHULQFOXtGRQRSUHoRGD
WUDQVDomR$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQFOXtUDPTXHQmRKRXYHLPSDFWRV
UHOHYDQWHVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPUHODomRj
HVVHDVVXQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVDSOLFDGRVSHODSULPHLUDYH]HP
&RQWLQXDomR

&3&5HFHLWDGH&RQWUDWRFRP&OLHQWHV&RQWLQXDomR

Prestação de serviços de depilação - reconhecimento da venda de serviços mediante
atendimento da obrigação de desempenho&RQWLQXDomR

Reconhecimento de adiantamentos recebidos de clientes
*HUDOPHQWHD&RPSDQKLDUHFHEHDGLDQWDPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHVHXVFOLHQWHV UHFHLWD
GLIHULGD UHIHUHQWHVDOGRGHFRQWUDWRVDVVLQDGRVFXMDVVHVV}HVDLQGDQmRIRUDP
H[HFXWDGDVSHORVFOLHQWHV'HDFRUGRFRPR&3&,)56D&RPSDQKLDGHYH
GHWHUPLQDUVHH[LVWHXPFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRHPVHXVFRQWUDWRV$
&RPSDQKLDXWLOL]RXRH[SHGLHQWHSUiWLFRSUHYLVWRQR&3&,)56TXHGHWHUPLQDTXH
QmRKiDQHFHVVLGDGHGHDYDOLDUDH[LVWrQFLDGHFRPSRQHQWHILQDQFHLURVLJQLILFDWLYRVHRV
FRQWUDWRVSRVVXHPSUD]RGHUHFHELPHQWRLQIHULRUDPHVHV2SUD]RPpGLRGRVFRQWUDWRV
JLUDHPWRUQRGHQRYHPHVHV

3URQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXDVVXQWRVOLJDGRVDSURQXQFLDPHQWRVQRYRVRXUHYLVDGRVPDV
DLQGDQmRYLJHQWHVDWpDGDWDGHHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVTXHSRVVDPWHU
XPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

$&RPSDQKLDSUHWHQGHDGRWDUWDLVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVQRYDVHDOWHUDGDVVHDSOLFiYHO
TXDQGRHQWUDUHPHPYLJRU

2XWUDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVVHDSOLFDPSHODSULPHLUDYH]HPPDVQmR
DSUHVHQWDPQRHQWDQWRLPSDFWRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDGHFLGLXQmRDGRWDUDQWHFLSDGDPHQWHQHQKXPD
RXWUDQRUPDLQWHUSUHWDomRRXDOWHUDomRTXHWHQKDPVLGRHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV




$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomRIDoD
MXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVHDGRWHSUHPLVVDVTXHDIHWDPRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDV
GHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVEHPFRPDVGLYXOJDo}HVGHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVQDGDWDEDVH
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV&RQWLQXDomR




&RQWXGRDLQFHUWH]DUHODWLYDDHVVDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVSRGHULDOHYDUDUHVXOWDGRVTXH
UHTXHLUDPXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRXSDVVLYRDIHWDGRHPSHUtRGRV
IXWXURV

$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DVQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDV
LPSRUWDQWHVIRQWHVGHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFRVLJQLILFDWLYR
GHFDXVDUXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRH[HUFtFLR
VRFLDOVmRGLVFXWLGDVDVHJXLU

3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRRX
XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRUHQWUHRYDORUMXVWR
OtTXLGRGDVGHVSHVDVGHYHQGDHRYDORUHPXVR2FiOFXORGRYDORUMXVWROtTXLGRGDVGHVSHVDV
GHYHQGDpEDVHDGRHPLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGHYHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRX
SUHoRVGHPHUFDGRPHQRVDVGHVSHVDVGHYHQGD2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQR
PRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VIOX[RVGHFDL[DGHULYDPGRRUoDPHQWRSDUDRV
SUy[LPRVFLQFRDQRVHQmRLQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRPDVTXDLVD&RPSDQKLD
DLQGDQmRWHQKDVHFRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRVIXWXURVVLJQLILFDWLYRVTXHPHOKRUDUmRDEDVH
GHDWLYRVGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORUUHFXSHUiYHOpVHQVtYHOjWD[DGH
GHVFRQWRXWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHPFRPRRVUHFHELPHQWRVGHFDL[D
IXWXURVHVSHUDGRVHjWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUDILQVGHH[WUDSRODomR$VSULQFLSDLV
SUHPLVVDVXWLOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDURYDORUUHFXSHUiYHOGDVGLYHUVDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGH
FDL[DLQFOXLQGRDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHVmRGHWDOKDGDVQD1RWD

3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDFRQWDVDUHFHEHUHDWLYRVGHFRQWUDWR

$&RPSDQKLDXWLOL]DXPDPDWUL]GHSURYLVmRSDUDFDOFXODUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUD
FRQWDVDUHFHEHUHDWLYRVGHFRQWUDWR$VWD[DVGHSURYLVmRDSOLFDGDVVmREDVHDGDVHPGLDVGH
DWUDVRSDUDDJUXSDPHQWRVGHYiULRVVHJPHQWRVGHFOLHQWHVTXHDSUHVHQWDPSDGU}HVGHSHUGD
VHPHOKDQWHV FRPRSRUH[HPSORSRUUHJLmRJHRJUiILFDWLSRGHVHUYLoRSUHVWDGRRXWLSRGH
FOLHQWHHULVFRGHFUpGLWRHQWUHRXWUDV 

$PDWUL]GHSURYLVmREDVHLDVHLQLFLDOPHQWHQDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDREVHUYDGDVSHOD
&RPSDQKLDHFRQWURODGDV$&RPSDQKLDUHYLVDDPDWUL]GHIRUPDSURVSHFWLYDSDUDDMXVWiODGH
DFRUGRFRPDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDGHFUpGLWR3RUH[HPSORVHKiH[SHFWDWLYDGH
GHWHULRUDomRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSUHYLVWDVQRSUy[LPRDQRDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDV
VmRDMXVWDGDV(PWRGDVDVGDWDVGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFD
REVHUYDGDVVmRDWXDOL]DGDVHDVPXGDQoDVQDVHVWLPDWLYDVSURVSHFWLYDVVmRDQDOLVDGDV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV&RQWLQXDomR




3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDFRQWDVDUHFHEHUHDWLYRVGHFRQWUDWR
&RQWLQXDomR

$DYDOLDomRGDFRUUHODomRHQWUHDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDREVHUYDGDVDVFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVSUHYLVWDVHDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRXPDHVWLPDWLYDVLJQLILFDWLYD$
TXDQWLGDGHGHSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVpVHQVtYHODPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHQDV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSUHYLVWDV$H[SHULrQFLDKLVWyULFDGHSHUGDGHFUpGLWRGD&RPSDQKLDHD
SUHYLVmRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVWDPEpPSRGHPQmRUHSUHVHQWDURSDGUmRUHDOGRFOLHQWHQR
IXWXUR$VLQIRUPDo}HVVREUHDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVREUHDVFRQWDVDUHFHEHUHDWLYRV
GHFRQWUDWRGD&RPSDQKLDHVWmRGLYXOJDGDVQD1RWD

,PSRVWRV

([LVWHPLQFHUWH]DVFRPUHODomRjLQWHUSUHWDomRGHUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVFRPSOH[RVHDRYDORU
HpSRFDGHUHVXOWDGRVWULEXWiYHLVIXWXURV$&RPSDQKLDFRQVWLWXLSURYLV}HVFRPEDVHHP
HVWLPDWLYDVFDEtYHLVSDUDHYHQWXDLVFRQVHTXrQFLDVGHDXGLWRULDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHV
ILVFDLVGDVUHVSHFWLYDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD2YDORUGHVVDVSURYLV}HVEDVHLDVHHPYiULRV
IDWRUHVFRPRH[SHULrQFLDGHDXGLWRULDVILVFDLVDQWHULRUHVHLQWHUSUHWDo}HVGLYHUJHQWHVGRV
UHJXODPHQWRVWULEXWiULRVSHODHQWLGDGHWULEXWiYHOHSHODDXWRULGDGHILVFDOUHVSRQViYHO(VVDV
GLIHUHQoDVGHLQWHUSUHWDomRSRGHPVXUJLUQXPDDPSODYDULHGDGHGHDVVXQWRVGHSHQGHQGRGDV
FRQGLo}HVYLJHQWHVQRUHVSHFWLYRGRPLFtOLRGD&RPSDQKLD

3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLVmRSDUDFDXVDVWULEXWiULDVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVTXDQGR
DSOLFiYHLV$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVD
KLHUDUTXLDGDVOHLVDVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXD
UHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$V
SURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLV
FRPRSUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLV
LGHQWLILFDGDVFRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV

$WLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO

2WUDWDPHQWRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRHPDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOLQFOXLDUHDOL]DomRGH
HVWLPDWLYDVSDUDGHWHUPLQDURSHUtRGRGHYLGD~WLOSDUDHIHLWRVGHVXDGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$GHWHUPLQDomRGDVYLGDV~WHLVUHTXHUHVWLPDWLYDVHPUHODomRjHYROXomRWHFQROyJLFDHVSHUDGDH
DRVXVRVDOWHUQDWLYRVGRVDWLYRV$VKLSyWHVHVUHODFLRQDGDVDRDVSHFWRHVHXGHVHQYROYLPHQWR
IXWXURLPSOLFDPHPXPJUDXVLJQLILFDWLYRGHDQiOLVHQDPHGLGDHPTXHRPRPHQWRHDQDWXUH]D
GDVIXWXUDVPXGDQoDVWHFQROyJLFDVVmRGHGLItFLOSUHYLVmR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV&RQWLQXDomR




$WLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO&RQWLQXDomR

4XDQGRXPDGHVYDORUL]DomRpLGHQWLILFDGDQRYDORUGRDWLYRLPRELOL]DGRpUHJLVWUDGRXPDMXVWH
GRYDORUQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR$GHWHUPLQDomRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUDU
XPDSHUGDSRUGHVYDORUL]DomRLPSOLFDQDUHDOL]DomRGHHVWLPDWLYDVTXHLQFOXHPHQWUHRXWUDVD
DQiOLVHGDVFDXVDVGDSRVVtYHOGHVYDORUL]DomREHPFRPRRPRPHQWRHRPRQWDQWHHVSHUDGR
GHVWD6mRWDPEpPFRQVLGHUDGRVIDWRUHVFRPRDREVROHVFrQFLDWHFQROyJLFDDVXVSHQVmRGH
GHWHUPLQDGRVVHUYLoRVHRXWUDVPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVTXHGHPRQVWUDPDQHFHVVLGDGHGH
UHJLVWUDUXPDSRVVtYHOGHVYDORUL]DomR

9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

4XDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVDSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOQmR
SXGHUVHUREWLGRGHPHUFDGRVDWLYRVHVWHpGHWHUPLQDGRXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHDYDOLDomR
LQFOXLQGRRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VGDGRVSDUDHVVHVPpWRGRVVHEDVHLDP
QDTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRTXDQGRSRVVtYHO&RQWXGRTXDQGRLVVRQmRIRUYLiYHOXP
GHWHUPLQDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRpUHTXHULGRSDUDHVWDEHOHFHURYDORUMXVWR2MXOJDPHQWRLQFOXL
FRQVLGHUDo}HVVREUHRVGDGRVXWLOL]DGRVFRPRSRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]ULVFRGHFUpGLWRH
YRODWLOLGDGH0XGDQoDVQDVSUHPLVVDVVREUHHVVHVIDWRUHVSRGHULDPDIHWDURYDORUMXVWR
DSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

'HWHUPLQDomRGRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRGHFRQWUDWRVTXHSRVVXDPFOiXVXODVGHRSomR
GHUHQRYDomRRXUHVFLVmR &RPSDQKLDFRPRDUUHQGDWiULD 

$&RPSDQKLDGHWHUPLQDRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRFRPRRSUD]RFRQWUDWXDOQmRFDQFHOiYHO
MXQWDPHQWHFRPRVSHUtRGRVLQFOXtGRVHPHYHQWXDORSomRGHUHQRYDomRQDPHGLGDHPTXHHVVD
UHQRYDomRVHMDDYDOLDGDFRPRUD]RDYHOPHQWHFHUWDHFRPSHUtRGRVFREHUWRVSRUXPDRSomRGH
UHVFLVmRGRFRQWUDWRQDPHGLGDHPTXHWDPEpPVHMDDYDOLDGDFRPRUD]RDYHOPHQWHFHUWD

$&RPSDQKLDSRVVXLYiULRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRTXHLQFOXHPRSo}HVGHUHQRYDomRH
UHVFLVmR$&RPSDQKLDDSOLFDMXOJDPHQWRDRDYDOLDUVHpUD]RDYHOPHQWHFHUWRVHGHYHRXQmR
H[HUFHUDRSomRGHUHQRYDURXUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWR1HVVDDYDOLDomRFRQVLGHUDWRGRVRV
IDWRUHVUHOHYDQWHVTXHFULDPXPLQFHQWLYRHFRQ{PLFRSDUDRH[HUFtFLRGDUHQRYDomRRXGD
UHVFLVmR$SyVDPHQVXUDomRLQLFLDOD&RPSDQKLDUHDYDOLDRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHKRXYHU
XPHYHQWRVLJQLILFDWLYRRXPXGDQoDQDVFLUFXQVWkQFLDVTXHHVWHMDVREVHXFRQWUROHHDIHWDUiVXD
FDSDFLGDGHGHH[HUFHURXQmRH[HUFHUDRSomRGHUHQRYDURXUHVFLQGLU SRUH[HPSORUHDOL]DomR
GHEHQIHLWRULDVRXFXVWRPL]Do}HVVLJQLILFDWLYDVQRDWLYRDUUHQGDGR 0XGDQoDVRXUHDYDOLDo}HV
GRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRSRGHPDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVVDOGRVUHPDQHVFHQWHVGHDWLYRSRU
GLUHLWRGHXVRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV&RQWLQXDomR


$UUHQGDPHQWRV(VWLPDWLYDGDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRV


$&RPSDQKLDQmRSRVVXLLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDGHWHUPLQDUSURQWDPHQWHDWD[DGHMXURV
LPSOtFLWDQRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRVHSRUWDQWRFRQVLGHUDDVXDWD[DGHLQFUHPHQWDOVREUH
HPSUpVWLPRVSDUDPHQVXUDURVSDVVLYRVGRDUUHQGDPHQWR$WD[DLQFUHPHQWDOpDWD[DGHMXURV
TXHD&RPSDQKLDWHULDTXHSDJDUDRSHGLUHPSUHVWDGRSRUSUD]RVHPHOKDQWHHFRPJDUDQWLD
VHPHOKDQWHRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDREWHURDWLYRFRPYDORUVLPLODUDRDWLYRGHGLUHLWRGH
XVRHPDPELHQWHHFRQ{PLFRVLPLODU'HVVDIRUPDHVVDDYDOLDomRUHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomR
FRQVLGHUHHVWLPDWLYDVTXDQGRQmRKiWD[DVREVHUYiYHLVGLVSRQtYHLVRXTXDQGRHODVSUHFLVDPVHU
DMXVWDGDVSDUDUHIOHWLURVWHUPRVHFRQGLo}HVGHXPDUUHQGDPHQWR$&RPSDQKLDHVWLPDDWD[D
LQFUHPHQWDOXVDQGRGDGRVREVHUYiYHLV FRPRWD[DVGHMXURVGHPHUFDGR TXDQGRGLVSRQtYHLVH
FRQVLGHUDQHVWDHVWLPDWLYDDVSHFWRVTXHVmRHVSHFtILFRVGR*UXSR FRPRRUDWLQJGHFUpGLWR
VSUHDGVKLVWyULFRVHPUHODomRDR&',QHJRFLDGRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRUH[HPSOR 


&RQVROLGDomRGHFRQWURODGDV


3DUDDOJXPDVFRQWURODGDVD&RPSDQKLDSRVVXLSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWH
LQIHULRUDPDLRULDDEVROXWD1HVVHVFDVRVD&RPSDQKLDHRVGHPDLVDFLRQLVWDVTXRWLVWDV
ILUPDUDPXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXRWLVWDVTXHUHJXODDFRQGXomRHGHFLVmRVREUHDVDWLYLGDGHV
UHOHYDQWHVGHVVDVFRQWURODGDV$$GPLQLVWUDomRH[HUFHMXOJDPHQWRVLJQLILFDWLYRSDUDGHWHUPLQDU
VHHVVHVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVTXRWLVWDVSRVVXHPFOiXVXODVTXHSHUPLWDPj&RPSDQKLD L 
H[HUFHUSRGHUVREUHDFRQWURODGD LL SRVVXLUH[SRVLomRHGLUHLWRVVREUHRVUHWRUQRVYDULiYHLV
GHFRUUHQWHVGHVHXHQYROYLPHQWRFRPDFRQWURODGDH LLL XWLOL]DUVHXSRGHUVREUHDFRQWURODGD
SDUDDIHWDURYDORUGHVHXVUHWRUQRV&OiXVXODVTXHFRQWHQKDPOLPLWDo}HVDHVVHSRGHUQmR
SHUPLWLULDPDFRQVROLGDomRGHVVDVFRQWURODGDV


(PGHGH]HPEURGHD$GPLQLVWUDomRQmRLGHQWLILFRXQHQKXPDVLWXDomRQRVDFRUGRVGH
DFLRQLVWDVTXRWLVWDVYLJHQWHVTXHLPSHoDRH[HUFtFLRGHFRQWUROHVREUHDVDWLYLGDGHVUHOHYDQWHV
GDVLQYHVWLGDVFXMRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRpLQIHULRUjPDLRULDDEVROXWD


5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD


'HYLGRjFDUDFWHUtVWLFDGHVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRVVXHP
REULJDo}HVGHGHVHPSHQKRTXHVHUHIHUHjUHDOL]DomRGDVVHVV}HVGHWUDWDPHQWRGHGHSLODomR
SHORVFOLHQWHVPHGLDQWHDFRQWUDWDomRGHSDFRWHVGHVHUYLoRV1RPRPHQWRGDFRQWUDWDomR
GHVVHVVHUYLoRVDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRUHODWLYRjVVHVV}HVQmRHVWmRFXPSULGDV$
UHFHLWDGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVpUHFRQKHFLGDVRPHQWHTXDQGRRVVHUYLoRVVmRHIHWLYDPHQWH
SUHVWDGRV$&RPSDQKLDH[HUFHMXOJDPHQWRSDUDGHWHUPLQDURSUD]RGHXWLOL]DomRGDVVHVV}HV
SHORVFOLHQWHV3DUDLVVRD$GPLQLVWUDomRGHVHQYROYHXXPPRGHORHVWDWtVWLFRSDUDHVWLPDUHVVH
SUD]RTXHFRPELQDSDGU}HVGHXWLOL]DomRGHVHVV}HVKLVWyULFDV4XDLVTXHUDOWHUDo}HV
VLJQLILFDWLYDVQRSUD]RGHXWLOL]DomRDIHWDPGHIRUPDUHOHYDQWHRSUD]RGHUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWDGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV&RQWLQXDomR

7UDQVDo}HVFRPSDJDPHQWRVEDVHDGRVHPDo}HV

$HVWLPDWLYDGRYDORUMXVWRGRVSDJDPHQWRVFRPEDVHHPDo}HVUHTXHUDGHWHUPLQDomRGR
PRGHORGHDYDOLDomRPDLVDGHTXDGRSDUDDFRQFHVVmRGHLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLVRTXH
GHSHQGHGRVWHUPRVHGDVFRQGLo}HVGDFRQFHVVmR,VVRUHTXHUWDPEpPDGHWHUPLQDomRGRV
GDGRVPDLVDGHTXDGRVSDUDRPRGHORGHDYDOLDomRLQFOXLQGRDYLGDHVSHUDGDGDRSomR
YRODWLOLGDGHHUHQGLPHQWRGHGLYLGHQGRVHFRUUHVSRQGHQWHVSUHPLVVDV$&RPSDQKLDPHQVXUDR
FXVWRGHWUDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPDo}HVFRPIXQFLRQiULRVEDVHDGRQRYDORUMXVWRGRV
LQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLVQDGDWDGDVXDRXWRUJD3DUDDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRGH
WUDQVDo}HVOLTXLGDGDVFRPDo}HVRXWRUJDGDVDHPSUHJDGRVQDGDWDGHFRQFHVVmR$
&RPSDQKLDXWLOL]DRPRGHORGH0RQWHFDUOR



 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D UHDSUHVHQWDGR 





&DL[DVHEDQFRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV










&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH















&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH











2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHVWmRUHSUHVHQWDGRVSRUDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHP&HUWLILFDGRVGH
'HSyVLWR%DQFiULR &'%V HVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[D
GHFXUWRSUD]RHQmRSDUDLQYHVWLPHQWRRXRXWURVILQV2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DSRGHPVHU
UHVJDWiYHLVFRPRSUySULRHPLVVRUDTXDOTXHUPRPHQWRVmRGHFXUWRSUD]RHQmRVRIUHPULVFR
GHPXGDQoDVGHYDORUHV

2VWtWXORVSRVVXHPUHQWDELOLGDGHFRPSDWtYHOFRPDYDULDomRGR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR &', HVmRPDQWLGRVMXQWRDLQVWLWXLo}HVGHSULPHLUDOLQKDHHP)XQGRVGH
LQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVFRPUHPXQHUDo}HVSUy[LPDVDR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR
&', (PGHGH]HPEURGHDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHP&'%HUDPUHPXQHUDGDVD
XPDWD[DHQWUHDGR&', DGR&',HPH DGR&',
 




254





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV UHDSUHVHQWDGR 

$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRUHFRQKHFLGDVDRYDORUWRWDOGDWUDQVDomRHDMXVWDGDVSHOD
SURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDVHQHFHVViULR$SURYLVmRpVXEVWDQFLDOPHQWH
FRQVWLWXtGDVREUHUHFHEtYHLVYHQFLGRVDOpPGHFRQWDVDUHFHEHUHVSHFtILFDVFRQVLGHUDGDVQmR
FREUiYHLV





3URYHQLHQWHGHYHQGDVSRUPHLRGH
$GPLQLVWUDGRUDVGHFDUW}HVGHFUpGLWR D
9HQGDGHIUDQTXLDV F 
&KHTXHV E 
6HUYLoRV UR\DOWLHV 
2XWURV
$MXVWHD9DORU3UHVHQWH
3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGD


$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH













&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH







 
 













 







D  9HQGDVDSUD]RFRPFDUW}HVGHFUpGLWRVmRUHFHELGDVHPSDUFHODVTXHQmRXOWUDSDVVDPPHVHV
E  9HQGDVDSUD]RFRPFKHTXHVVmRUHFHELGDVHPSDUFHODVTXHQmRXOWUDSDVVDPPHVHV'HVGHRDQRGHD&RPSDQKLD
RSWRXSRUQmRUHFHEHUFKHTXHFRPRIRUPDGHSDJDPHQWR
F  9HQGDVDSUD]RGHIUDQTXLDVVmRUHFHELGDVHPSDUFHODVTXHQmRXOWUDSDVVDPPHVHV


$LGDGHGRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHGHPDLVFRQWDVDUHFHEHUSRGHVHU
GHPRQVWUDGDFRQIRUPHVHJXH





$YHQFHU
7tWXORVYHQFLGRV
'HDGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
$FLPDGHGLDV
7RWDO
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GHGH]HPEURGH
























030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDQRH[HUFtFLRIRL




&RQVROLGDGR

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6DOGRHPGHGH]HPEURGHUHDSUHVHQWDGR
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmR
6DOGRHPGHGH]HPEURGHUHDSUHVHQWDGR
$GRomR&3&,)56SHUGDHVSHUDGD
$TXLVLomRHRX,QFRUSRUDomRGHFRQWURODGDV
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmR

5HFXSHUDomRGHFUpGLWRVYHQFLGRV
6DOGRHPGHGH]HPEURGHUHDSUHVHQWDGR

$TXLVLomRHRX,QFRUSRUDomRGHFRQWURODGDV
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmR
5HFXSHUDomRGHFUpGLWRVYHQFLGRV
6DOGRILQDOHPGHGH]HPEURGHUHDSUHVHQWDGR


$MXVWHDYDORUSUHVHQWH

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHIHWXDPRGHVFRQWRDYDORUSUHVHQWHGHVHXVUHFHEtYHLV
FRQVLGHUDQGRWD[DVGHMXURVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRPVHXSHUILOGHFUpGLWRRIHUHFLGRVDRV
FOLHQWHV$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVXWLOL]DUDPDWD[DGR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR &', SDUDRFiOFXORDYDORUSUHVHQWHGRVUHFHEtYHLVHPDEHUWRHPGHGH]HPEUR
GHH



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR 





,QYHVWLPHQWRV
3URYLVmRSDUDSHUGDVFRPLQYHVWLPHQWRV




&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$PRYLPHQWDomRGRLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
HVWiUHSUHVHQWDGDDEDL[R





<$03DUWLFLSDo}HV/WGD
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD D 
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
7RWDO









3URYLVmRSDUD
SHUGDV








7UDQVDo}HVFRP
DFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHV








5HVXOWDGRGH
HTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO




 




'LYLGHQGRV
UHFHELGRV


















$PRYLPHQWDomRGRLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
HVWiUHSUHVHQWDGDDEDL[R



<$03DUWLFLSDo}HV/WGD
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV
/WGD
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD D 
&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV
6$
0DIUD&HQWURGH%HOH]D
'HSLODomR/WGD
$/,6$'HSLODomRD/DVHU6$
&RVWD &XUYR(VWHWLFD6$
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/$6(568/6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV/WGD
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
7RWDO





$TXLVLomR
1RWD

5HVXOWDGRGH
HTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO

,QWHJUDOL]DomRGH ,QFRUSRUDomRGH
FDSLWDO
&RPSDQKLDV

'LYLGHQGRV
UHFHELGRV

 

7UDQVDo}HVFRP
DFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$PRYLPHQWDomRGRLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
HVWiUHSUHVHQWDGDDEDL[R




<$03DUWLFLSDo}HV/WGD
DWLYRV/WGD
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD D 
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$
0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD
$/,6$'HSLODomRD/DVHU6$
&RVWD &XUYR(VWHWLFD6$
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/$6(568/6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV
/WGD
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$87(VWpWLFD6$
())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSHXWLFRV
/WGD
(V/DVHU
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
(O&RPPHUFH3ODWDIRUPD'LJLWDO3DUD
,QWHUPHGLDFDR'H1HJRFLRV

7RWDO






 




 






$TXLVLomR
1RWD












&HVVmR

7UDQVIHUrQFLD
7UDQVDo}HV
5HVXOWDGRGH
GH
,QFRUSRUDomR
FRP
HTXLYDOrQFLD ,QWHJUDOL]DomR LQYHVWLPHQWRV
GH
'LYLGHQGRV DFLRQLVWDVQmR
SDWULPRQLDO
GHFDSLWDO
&RPSDQKLDV UHFHELGRV FRQWURODGRUHV 
1RWD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

2VXPiULRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDVHPSUHVDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVH
FROLJDGDVHVWiDSUHVHQWDGRDVHJXLU

 UHDSUHVHQWDGR 

/DVHUFRUS6HUY(VWpWLFRV/WGD
0Y&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6DQWD8UV~OD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
)ORU'R&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$WP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU(PEDUp6HUY(VWpWLFRV/WGD
(OFRUS5LR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
(O3DUWLFLSDo}HV6$
(O5LR6HUYLoRV'H'HSLODomR(VWHWLFD/WGD
8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
8/6HUYLoRV(VWpWLFRV(LUHOL
$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/DJRV/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
&XLDED/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
'UEP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
-DFDUHL6HUY(VWHWLFRV(LUHOL
*EP6HUYLFRV'H(VWHWLFD/WGD
(O3HGUD6HODGD6HUYLFRV'H(VWHWLFD/WGD
06HUYLFRV(VWHWLFRV/WGD
0PF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0P&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0SDF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0JP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0J&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0WJ&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HO&XLDEi&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
'\HO3RUWR9HOKR&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
'\HO9iU]HD*UDQGH&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
$FOR6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
9LOD9HOKD/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$OH[DQGULWH(VWpWLFD(/DVHU6$
9HUDQR'HSLODomR6$
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$
1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6D
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
(O&RPPHUFH3ODWDIRUPD'LJLWDO3DUD,QWHUPHGLDFDR'H1HJRFLRV
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&RVWD &XUYR(VWHWLFD/WGD
/HHZ6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
7HZ(VWHWLFD/WGD
0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$
$87(VWpWLFD6$
$EEUX]]HVH 0RXUD(VWHWLFD/WGD
(6/DVHU
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSHXWLFRV/WGD
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD




$WLYRV
FLUFXODQWHV

$WLYRVQmR
FLUFXODQWHV

3DVVLYRV
FLUFXODQWHV

3DVVLYRVQmR
FLUFXODQWHV

3DWULP{QLR
OtTXLGR

/XFUR SUHMXt]R 
OtTXLGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


 UHDSUHVHQWDGR 

/DVHUFRUS6HUY(VWpWLFRV/WGD
0Y&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6DQWD8UV~OD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
)ORU'R&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$WP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU(PEDUp6HUY(VWpWLFRV/WGD
(OFRUS5LR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/DVHU5LR(O6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
(O3DUWLFLSDo}HV6$
(O5LR6HUYLoRV'H'HSLODomR(VWHWLFD/WGD
8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
8/6HUYLoRV(VWpWLFRV(LUHOL
$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/DJRV/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
&XLDED/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
'UEP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$
1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6D
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
05/DVHU/WGD
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&RVWD &XUYR(VWHWLFD/WGD
/HHZ6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
7HZ(VWHWLFD/WGD
0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
<$03DUWLFLSDo}HV/WGD

$WLYRV
FLUFXODQWHV

$WLYRVQmR
FLUFXODQWHV

3DVVLYRV
FLUFXODQWHV

3DVVLYRVQmR
FLUFXODQWHV

3DWULP{QLR
OtTXLGR

/XFUR
SUHMXt]R 
OtTXLGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 UHDSUHVHQWDGR 

/DVHUFRUS6HUY(VWpWLFRV/WGD
0Y&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6DQWD8UV~OD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
)ORU'R&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$WP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LVD$/DVHU(PEDUp6HUY(VWpWLFRV/WGD
(OFRUS5LR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
05/DVHU/WGD
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
<$03DUWLFLSDo}HV/WGD
2UTXLGHDV6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&HQWHU&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&QHO6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&HQWHU3DXOLVWD(O6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
%HOD9LVWD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
5HERXoDV6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
)UHL&DQHFD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
,WDLP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
-DUGLQV(O6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$QGUDGH6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LJKW6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6WDPHO6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6DEDWLQD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0RUXPEL6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
%URRNOLQ3DXOLVWD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
1RYD0RUXPEL(O6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$UQROIR$]HYHGR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
3VHO6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6DQWDQD3DUN6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6FHO6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6PWHO6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
7DWXDSp6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
:HVW3OD]D&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

$WLYRV
FLUFXODQWHV

$WLYRVQmR
FLUFXODQWHV

3DVVLYRV
FLUFXODQWHV
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3DVVLYRVQmR
FLUFXODQWHV














































3DWULP{QLR
OtTXLGR






 






 

 
 

 



























/XFUR
SUHMXt]R 
OtTXLGR












 


 





 



























030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR




 7UDQVDo}HVFRPQmRFRQWURODGRUHV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDHIHWXRXXPDSRUWHQRYDORUGH5QD
HPSUHVD&RVWD &XUYR(VWpWLFD/WGDDXPHQWDQGRRFDSLWDOVRFLDOGDPHVPDGH5
SDUD5$LQWHJUDOL]DomRRFRUUHXDSHQDVSRUSDUWHGD030GHVVDIRUPDKRXYHD
GLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVVHQGRDVVLP&RPSDQKLD
DXPHQWRXDVXDSDUWLFLSDomRHPSDVVDQGRGHSDUD2YDORUGH5
JHUDGRSHODGLIHUHQoDHQWUHRWRWDODSRUWDGRHDSDUFHODDGTXLULGDDYDORUFRQWiELOIRUDP
UHJLVWUDGRVQRSDWULP{QLROLTXLGR

(PGHDJRVWRGHD&XULWLED/DVHU3DUWLFLSDo}HVTXHpXPGRVVyFLRVQmR
FRQWURODGRUHVGD:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³:LQQHUV´ HIHWXRXD
LQWHJUDOL]DomRGHXPDSRUWHGH5QHVVDFRQWURODGD(VVDWUDQVDomRJHURXXPJDQKR
GHSDUWLFLSDomRGH5 TXHFRUUHVSRQGHDGRPRQWDQWHGH5 RTXDOIRL
UHJLVWUDGRQRSDWULP{QLROtTXLGRSRUVHWUDWDUGHUHVXOWDGRGHRSHUDo}HVFRPDFLRQLVWDV
QmRFRQWURODGRUHV

(PGHQRYHPEURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD&RUSRUHRV6HUYLoRV
7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGD(/3DUWLFLSDo}HV6$
Do}HVRUGLQiULDVDXPHQWDQGRVXDSDUWLFLSDomRGHSDUDGRFDSLWDO
VRFLDO2YDORUGDWUDQVDomRIRLGH5VHQGRTXHRYDORUGH5JHUDGRSHOD
GLIHUHQoDHQWUHDFRQWUDSUHVWDomRSDJDHDSDUFHODDGTXLULGDDYDORUFRQWiELOIRUDP
UHJLVWUDGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRSRUVHWUDWDUGHUHVXOWDGRGHRSHUDo}HVFRPDFLRQLVWDV
QmRFRQWURODGRUHV

(PGHQRYHPEURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD&RUSRUHRV6HUYLoRV
7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGD'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV
6$Do}HVRUGLQiULDVFRUUHVSRQGHQWHVDGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD2
YDORUGDWUDQVDomRIRLGH5GRVTXDLV5IRUDPSDJRVGLUHWDPHQWHDRV
DFLRQLVWDVYHQGHGRUHVH5IRUDPDSRUWDGRVFRPRDXPHQWRGHFDSLWDOQDFRQWURODGD
HPGHMDQHLURGH(VVHDSRUWHJHURXXPDSHUGDQRPRQWDQWHGH5TXH
FRUUHVSRQGHjGLIHUHQoDHQWUHDFRQWUDSUHVWDomRDSRUWDGDHDSDUFHODGHSDUWLFLSDomRGD
&RPSDQKLDVREUHRVDWLYRVOtTXLGRVDYDORUFRQWiELO(VVHHIHLWRIRLUHJLVWUDGRQRSDWULP{QLR
OtTXLGRSRUVHWUDWDUGHUHVXOWDGRGHRSHUDo}HVFRPDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVSRUWDQWR
RDXPHQWRQRLQYHVWLPHQWRIRLGH5'RPRQWDQWHGH5IRUDPSDJRVQD
GDWDGHDTXLVLomRHRVDOGRUHPDQHVFHQWHIRLSDJRHPSDUFHODVTXHIRUDPOLTXLGDGRV
GXUDQWHRH[HUFtFLRGH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 7UDQVDo}HVFRPQmRFRQWURODGRUHV&RQWLQXDomR

$GLFLRQDOPHQWHHPGHDEULOGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD
&RUSRUHRV6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRVQmRFRQWURODGRUHVGD:LQQHUV&RUS
6HUYLoRV(VWpWLFRV6$Do}HVRUGLQiULDVFRUUHVSRQGHQWHVDGRFDSLWDOVRFLDO
GD&RPSDQKLD2YDORUGDWUDQVDomRIRLGH5TXHIRUDPSDJRVGHQWURGRSUySULR
H[HUFtFLRVHQGRTXHRYDORUGH5JHUDGRSHODGLIHUHQoDHQWUHDFRQWUDSUHVWDomR
SDJDHDSDUFHODDGTXLULGDDYDORUFRQWiELOIRUDPUHJLVWUDGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRSRUVH
WUDWDUVHGHUHVXOWDGRGHRSHUDo}HVFRPDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDDOLHQRXTXRWDVGD:LQQHUV&RUS
6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDSHORVHXYDORUGHFXVWR

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGRVQmRFRQWURODGRUHVGD:LQQHUV
&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDTXRWDVVyFLDVFRUUHVSRQGHQWHVDGRFDSLWDO
VRFLDOGD(PSUHVD2YDORUGDWUDQVDomRIRLGH5TXHIRUDPSDJRVGHQWURGR
SUySULRH[HUFtFLRVHQGRTXHRYDORUGH5JHUDGRVSHODGLIHUHQoDHQWUHD
FRQWUDSUHVWDomRSDJDHDSDUFHODDGTXLULGDGRYDORUFRQWiELOIRUDPUHJLVWUDGRVQR
SDWULP{QLROtTXLGRSRUVHWUDWDUVHGHUHVXOWDGRGHRSHUDo}HVFRPDFLRQLVWDQmR
FRQWURODGRU

$VWUDQVDo}HVDFLPDQmRDOWHUDPDVFRQGLo}HVSUHYLDVGHFRQWUROHGLUHWRRXLQGLUHWRGD
&RPSDQKLDVREUHHVWDVHPSUHVDV

 ,QFRUSRUDo}HV

(PGHQRYHPEURGHIRLDSURYDGDDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD030HQYROYHQGR
DLQFRUSRUDomRGHDOJXPDVHPSUHVDVKROGLQJVEHPFRPRDLQFRUSRUDomRUHYHUVDGHXPD
GDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD$UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDDSURYDGDSURSRUFLRQDUiD
UDFLRQDOL]DomRHVLPSOLILFDomRGDHVWUXWXUDVRFLHWiULDGDVHPSUHVDVSHUWHQFHQWHVDR*UXSR
WUD]HQGREHQHItFLRVGHRUGHPDGPLQLVWUDWLYDRSHUDFLRQDOHFRQ{PLFDHILQDQFHLUD

2DFHUYROtTXLGRGDVHPSUHVDVQDGDWDGHLQFRUSRUDomRHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU




<733DUWLFLSDo}HV/7'$ ³<73´ 
<$03DUWLFLSDo}HV/7'$ ³<$0´ 
$VSHQ5RDG3DUWLFLSDo}HV6$ 
7RWDO



$WLYRV
FLUFXODQWHV

$WLYRVQmR
FLUFXODQWHV















 ,QFRUSRUDomRUHYHUVD
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3DVVLYRV
WRWDLV






$FHUYROtTXLGR
LQFRUSRUDGR









030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 ,QFRUSRUDo}HV&RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDLQGLUHWDPHQWHDWUDYpVGDVVXDVFRQWURODGDV<73H<$0SRVVXtDFRQWUROH
VREUHDVHPSUHVDV(/)UDQFKLVLQJ7/)UDQFKLVLQJ5LR&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDH(/
&RPPHUFH&RPDLQFRUSRUDomRGD<73H<$0DVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
QHVWDVHPSUHVDVIRUDPWUDQVIHULGDVSDUDD&RPSDQKLD

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGH'H]HPEURGHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXD
DFLRQLVWD$VSHQRVGHWDOKHVHVWmRGHVFULWRVQD1RWD

(PGHMDQHLURGHIRLDSURYDGDDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD&RUSyUHRV
HQYROYHQGRDLQFRUSRUDomRGHGLYHUVDVVXEVLGLiULDV$UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDDSURYDGD
SURSRUFLRQDUiDUDFLRQDOL]DomRHVLPSOLILFDomRGDHVWUXWXUDVRFLHWiULDGDVHPSUHVDV
SHUWHQFHQWHVDR*UXSRWUD]HQGREHQHItFLRVGHRUGHPDGPLQLVWUDWLYDRSHUDFLRQDO
HFRQ{PLFDHILQDQFHLUD

2DFHUYROtTXLGRGDVHPSUHVDVQDGDWDGHLQFRUSRUDomRHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU

$WLYRV
FLUFXODQWHV



0RUXPEL6HUYLoRV(VWpWLFRV
)UHL&DQHFD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
2UTXLGHDV6HUYLoRV(VWpWLFRV
$UQROIR$]HYHGR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
7DWXDSp6HUYLoRV(VWpWLFRV
5HERXoDV6HUYLoRV(VWpWLFRV
6DEDWLQD6HUYLoRV(VWpWLFRV
%URRNOLQ3DXOLVWD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&HQWHU&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
:HVW3OD]D&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
6DQWDQD3DUN6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
/LJKW6HUYLoRV(VWpWLFRV
%HOD9LVWD6HUYLoRV(VWpWLFRV
&1(/6HUYLoRV(VWpWLFRV
36(/6HUYLoRV(VWpWLFRV
,WDLP6HUYLoRV(VWpWLFRV
607(/6HUYLoRV(VWpWLFRV
6&(/6HUYLoRV(VWpWLFRV
67$0(/6HUYLoRV(VWpWLFRV
$QGUDGH6HUYLoRV(VWpWLFRV
-DUGLQV(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
1RYD0RUXPEL(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&HQWHU3DXOLVWD(/6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
7RWDO
































264

$WLYRVQmR
FLUFXODQWHV

























3DVVLYRV
FLUFXODQWHV

























3DVVLYRVQmR
FLUFXODQWHV


























$FHUYROtTXLGR
LQFRUSRUDGR





























030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
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 ,QYHVWLPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 &HVVmRGHLQYHVWLPHQWRVHPSHUGDGHFRQWUROH

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDFHVVmRGH
VXDVSDUWLFLSDo}HVSDUDDFRQWURODGD&RUSRUHRV6HUYLoRV7HUDSHXWLFRV6$QDVLQYHVWLGDV
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$SRUWHGHFDSLWDODVHUHIHWXDGRQD
FRQWURODGD
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DRVQmRFRQWURODGRUHV
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*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD
GHWHUPLQDGRQDWUDQVDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

2iJLRDSXUDGRHPDTXLVLomRpDSUHVHQWDGRDVHJXLU


 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP

 (O3HGUD6HODGD6HUYLoRVGH(VWpWLFD/WGD (O3HGUD6HODGD 

(PGHMDQHLURGHDFRQWURODGDLQGLUHWD(/5LR6HUYLoRVGH'HSLODomR
(VWpWLFD/LPLWDGDDGTXLULXGDVTXRWDVGD(O3HGUD6HODGDFRPSDQKLDGH
FDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E






D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5IRLSDJRFRPRVHJXH

D  5SDJRGHIRUPDDQWHFLSDGDDRVYHQGHGRUHV
E  5QDGDWDGHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWR
F  5HPGHIHYHUHLURGHH
G  5HPGHPDUoRGH

 *%06HUYLoRVGH(VWpWLFD/WGD *%0 

(PGHMDQHLURGHDFRQWURODGDLQGLUHWD(/5LR6HUYLoRVGH'HSLODomR
(VWpWLFD/LPLWDGDDGTXLULXGDVTXRWDVGD*%0FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGR
FRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 *%06HUYLoRVGH(VWpWLFD/WGD *%0 &RQWLQXDomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E



 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5IRLSDJRFRPRVHJXH

D  5SDJRGHIRUPDDQWHFLSDGDDRVYHQGHGRUHV
E  5QDGDWDGHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWR
F  5HPGHIHYHUHLURGHH
G  5HPGHPDUoRGH

 1LQH0HPEHUV6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD 1LQH 

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD1LQH
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHTXRWLVWDVRQGH
IRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGH
GRVQmRFRQWURODGRUHVGD1LQH
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 1LQH0HPEHUV6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD 1LQH &RQWLQXDomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDV
VLQHUJLDVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$EDL[RHVWiGHPRQVWUDGDDFRPSRVLomRGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD

,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOQDDGTXLULGD
3DJDPHQWRDRVYHQGHGRUHV
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E







 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


$DEHUWXUDGRPRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGD
FRQWUDSUHVWDomRSDJDDRVYHQGHGRUHVQDGDWDGDDTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH
52SDJDPHQWRDRVYHQGHGRUHVpFRPRVHJXH

D  5QDGDWDGHIHFKDPHQWRGDWUDQVDomR PRQWDQWHMiSDJR H
E  5VHUiUHWLGRDWpTXHVHMDPOLTXLGDGDVTXDLVTXHULQGHQL]Do}HVGHYLGDV
SHODDGTXLULGDDWHUFHLURVFXMRIDWRJHUDGRUWHQKDVLGRDQWHVGDGDWDGH
IHFKDPHQWR(VVDSDUFHODIRLGHVFRQWDGDDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHQDPHOKRU
HVWLPDWLYDVREUHDGDWDGHSDJDPHQWRUHVXOWDQGRQRPRQWDQWHGH5





270





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $&/26HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD $&/2 

(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD$&/2
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHTXRWLVWDVRQGH
IRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGH
GRVQmRFRQWURODGRUHVGD$&/2

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
3DJDPHQWRDRVYHQGHGRUHV
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E







 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUDIRLSDJRHPGXDVSDUFHODVPHQVDLVH
FRQVHFXWLYDVHPGHIHYHUHLURHGHPDUoRGH
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $OH[DQGULWH(VWpWLFDH/DVHU/WGD0( $OH[DQGULWH 

(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD$OH[DQGULWH
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHTXRWLVWDVRQGH
IRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGH
GRVQmRFRQWURODGRUHVGD$OH[DQGULWH

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
3DJDPHQWRDRVYHQGHGRUHV
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR


$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E







 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR




2PRQWDQWHGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUDIRLSDJRHPGXDVSDUFHODVPHQVDLVH
FRQVHFXWLYDVHPGHIHYHUHLURHGHPDUoRGH
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 9HUDQR'HSLODomR/WGD 9HUDQR &RQWLQXDomR

(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD9HUDQR
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHTXRWLVWDVRQGH
IRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGH
GRVQmRFRQWURODGRUHVGD9HUDQR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
3DJDPHQWRDRVYHQGHGRUHV
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR


$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E











D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUDIRLSDJRHPGXDVSDUFHODVPHQVDLVH
FRQVHFXWLYDVHPGHIHYHUHLURHGHPDUoRGH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 '\HO&XLDEi&OtQLFDGH(VWpWLFD/WGD '\HO&XLDEi 

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGDVTXRWDVGD'\HO&XLDEiFRPSDQKLD
GHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDV
VLQHUJLDVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E






D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWD
GDDTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5GHYHUiVHUSDJRHPSDUFHODV
DQXDLVHLJXDLVVHQGRTXHD&RPSDQKLDMiHIHWXRXRSDJDPHQWRGDSULPHLUDH
VHJXQGDSDUFHODHPMDQHLURHGH]HPEURGHUHVSHFWLYDPHQWH2VDOGR
UHPDQHVFHQWHDSDJDUHVWiUHJLVWUDGRHPFRQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGDVTXRWDVGD'\HO&XLDEiFRPSDQKLD
GHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU







274





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 '\HO3RUWR9HOKR&OtQLFDGH(VWpWLFD/WGD '\HO3RUWR9HOKR &RQWLQXDomR

(PGH-DQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGDVTXRWDVGD'\HO3RUWR9HOKR
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E






D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR




2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5GHYHUiVHUSDJRQRSUD]RPi[LPRGH
PHVHVVHQGRTXHDWpGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDLQGDQmRHIHWXRX
QHQKXPSDJDPHQWR2PRQWDQWHDSDJDUHVWiUHJLVWUDGRHPFRQWDVDSDJDUDH[
DFLRQLVWDV

 '\HO9iU]HD*UDQGH&OtQLFDGH(VWpWLFD/WGD '\HO9iU]HD*UDQGH 

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGDVTXRWDVGD'\HO9iU]HD*UDQGH
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 '\HO9iU]HD*UDQGH&OtQLFDGH(VWpWLFD/WGD '\HO9iU]HD*UDQGH &RQWLQXDomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E



 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR




2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5RTXDOGHYHUiVHUSDJRHPSDUFHODV
DQXDLVHLJXDLVVHQGRTXHD&RPSDQKLDMiHIHWXRXRSDJDPHQWRGDSULPHLUDH
VHJXQGDSDUFHODHPMDQHLURHGH]HPEURGHUHVSHFWLYDPHQWH2VDOGR
UHPDQHVFHQWHDSDJDUHVWiUHJLVWUDGRHPFRQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV

9LOD9HOKD/DVHU/WGD 9LOD9HOKD 

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD9LOD9HOKD
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU

$&RPSDQKLDRSWRXSRUPHQVXUDUDSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVSHOD
SDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDODWXDOFRQIHULGDQRVPRQWDQWHVUHFRQKHFLGRVGRVSDVVLYRV
OtTXLGRVLGHQWLILFiYHLVGDDGTXLULGD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

9LOD9HOKD/DVHU/WGD 9LOD9HOKD &RQWLQXDomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
/LTXLGDomRGHP~WXRGRTXRWLVWDYHQGHGRUFRPDDGTXLULGD
3DJDPHQWRDRVYHQGHGRUHV
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR
$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E








 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR




$OLTXLGDomRGRP~WXRHRSDJDPHQWRDRVYHQGHGRUHVIRUDPHIHWXDGRVGXUDQWHQR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH




277





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

'/DVHU'HSLODomRH(VWpWLFD/WGDH'HUP'HSLODomRD/DVHU/WGD '/DVHUH
'HUP 

(PGHMXOKRGHDFRQWURODGDLQGLUHWD'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRVDGTXLULX
DWRWDOLGDGHGHDWLYRVYLQFXODGRVDRVHUYLoRGHGHSLODomRDODVHUEHPFRPR
DVVXPLX L RFRQWUDWRGHDOXJXHORQGHHVWiORFDOL]DGRILVLFDPHQWHDVRSHUDo}HV
GDVYHQGHGRUDV LL DWUDQVIHUrQFLDGRVIXQFLRQiULRVTXHSUHVWDYDPVHUYLoRV
HVWpWLFRVQDVYHQGHGRUDVH LLL DFDUWHLUDGHFOLHQWHVHFRQWUDWRVHPDEHUWRGH
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGDVYHQGHGRUDV2FRQMXQWRGRVLWHQVDGTXLULGRV
UHSUHVHQWDPDGHILQLomRGHXPQHJyFLRSUHYLVWRQR&3& 5 &RPELQDomRGH
1HJyFLRV3RUWDQWRHVVDWUDQVDomRIRLFRQWDELOL]DGDFRQVLGHUDQGRRHVFRSRH
GHWHUPLQDo}HVGHVVHSURQXQFLDPHQWR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2PRQWDQWHGH5UHIHUHQWHDFRQWUDSUHVWDomRSDJDIRLLQFOXtGDQRIOX[RGH
FDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHMiIRLLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGDSHOD
&RPSDQKLD

-DFDUHt6HUYLoRV(LUHOL -DFDUHt 

(PGHRXWXEURGHDFRQWURODGDLQGLUHWD8UEDQ/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV
6$DGTXLULXGDVTXRWDVGD-DFDUHtFRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGH
QR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRVWLYHVVH
RFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDD
UHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

-DFDUHt6HUYLoRV(LUHOL -DFDUHt &RQWLQXDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D 
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E



 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5GRTXDO5IRLSDJRQDGDWDGD
WUDQVDomRHRVDOGRUHPDQHVFHQWHGHYHUiVHUSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVH
VXFHVVLYDVDVHUHPDWXDOL]DGDVSHOR&',2VDOGRUHPDQHVFHQWHDSDJDUHVWi
UHJLVWUDGRHPFRQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV

06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD 0 

(PGHVHWHPEURGHDFRQWURODGDLQGLUHWD06HUYLFRV(VWHWLFRV/WGD
DGTXLULXGDVTXRWDVGD06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD 0 FRPSDQKLDGH
FDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E



 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD 0 &RQWLQXDomR

2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5GRTXDO5IRLSDJRQDGDWDGD
WUDQVDomRHRVDOGRUHPDQHVFHQWHGHYHUiVHUSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVH
VXFHVVLYDV2VDOGRUHPDQHVFHQWHDSDJDUHVWiUHJLVWUDGRHPFRQWDVDSDJDUDH[
DFLRQLVWDV

$87(VWpWLFD(LUHOL $87 

(PGH0DUoRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDDTXLVLomRGHGDVTXRWDVGD
$87(VWpWLFD(LUHOLFRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGD
GDPDUFD(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGH
TXRWLVWDVRQGHIRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGDSDUWLFLSDomR
UHPDQHVFHQWHGHGRVQmRFRQWURODGRUHVGD$87

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5SDUD
DUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOQDDGTXLULGD
3DJDPHQWRDRVYHQGHGRUHV
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR







$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E






,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD

D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD



E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

$87(VWpWLFD(LUHOL $87 &RQWLQXDomR

2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOpGH5GRTXDO5VHUiSDJRDRV
YHQGHGRUHVGDVHJXLQWHIRUPD

•QDGDWDGHIHFKDPHQWR
•GLDVDSyVDGDWDGHIHFKDPHQWRH



•GLDVDSyVDGDWDGHIHFKDPHQWR

2YDORUGH5FRUUHVSRQGHQWHDLQWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOQDDGTXLULGDIRL
HIHWXDGRGHQWURGRDQRGH

(VODVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ (6/$6(5 

(PGH-DQHLURGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDDTXLVLomRGHGDVTXRWDV
GD(VODVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR
%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURX
XPDFRUGRGHTXRWLVWDVRQGHIRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDGDSDUWLFLSDomR
UHPDQHVFHQWHGHGRVQmRFRQWURODGRUHVGD(6/$6(5

$WUDQVDomRUHVXOWRXHPJDQKRXGHFRPSUDYDQWDMRVDQRYDORUGH5TXH
DIHWRXRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQDFRQWDGHRXWUDVUHFHLWDV

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRDDGTXLULGDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDV
GH5HSUHMXt]RDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRDDGTXLULGDWHULDFRQWULEXtGRHP5
SDUDDUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

(VODVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ (6/$6(5 &RQWLQXDomR

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOQDDGTXLULGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUGDFRQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD D
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR E







 



,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD

D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGDFRQWURODGRUD
E  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRGRFRQVROLGDGR


2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGDDTXLVLomR
TXHFRUUHVSRQGHDLQWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOTXHIRLHIHWXDGRQDDGTXLULGDHP
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$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWURVDWLYRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
,QYHVWLPHQWR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYR

3DVVLYR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHV
5HFHLWDGLIHULGD
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
3URYLVmRSDUDGHVPDQWHODPHQWR
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWURVSDVVLYRV
7RWDOSDVVLYR

7RWDOGRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRVDRYDORUMXVWR

1RWD


































8UEDQ












$\RXE
























(/
3DUWLFLSDo}HV






















'5%0


























)OR
























$3/
























$/LVD
























0,*6

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP

2YDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVLGHQWLILFiYHLVQDGDWDGDDTXLVLomRGHFDGDDTXLVLomRpDSUHVHQWDGRDVHJXLU


 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 
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0DLVYDOLDGHDWLYRLPRELOL]DGR
7D[DGHIUDQTXLD
.H\0RQH\
5HFHLWDGLIHULGD


D




2VDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHRVSDVVLYRVLGHQWLILFDGRVHPFDGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVSRVVXHPRVVHJXLQWHV
SUD]RVGHDPRUWL]DomRHPDQRV




1RWD

&RQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
3DUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV
 $FHUYROtTXLGRDGTXLULGRQDGDWDGHDTXLVLomR
$SRUWHGHFDSLWDODVHUHIHWXDGRQDFRQWURODGD
2SomRGH&RPSUDH9HQGD
3DUWHGRDSRUWHGHFDSLWDOTXHSHUWHQFHDRVQmRFRQWURODGRUHV
ÈJLRGHWHUPLQDGRQDWUDQVDomR
*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDGHWHUPLQDGRQDWUDQVDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

2iJLRDSXUDGRHPDTXLVLomRpDSUHVHQWDGRDVHJXLU


 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $\RXE $\RXE6$ ³$\RXE´ 

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD$\RXE $\RXE6$
FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVRQGH
IRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHGRV
QmRFRQWURODGRUHVGD$\RXE

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

$WUDQVDomRUHVXOWRXHPXPJDQKRGHFRPSUDYDQWDMRVDQRYDORUGH5TXH
DIHWRXGLUHWDPHQWHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQDFRQWDGHRXWUDVUHFHLWDVR,5
UHFRQKHFLGRVREUHDRSHUDomRIRLGH5

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD$\RXEFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRVWLYHVVH
RFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRD$\RXEWHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDDUHFHLWD
GRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR


$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
,QWHJUDOL]DomRFDSLWDOQDGDWDGHDTXLVLomR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D


D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $\RXE $\RXE6$ ³$\RXE´ &RQWLQXDomR

2YDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRSDUDDTXLVLomRGDSDUWLFLSDomRQDVDGTXLULGDV
FRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRLHIHWXDGR
FRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDVSHOD
DGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR2VDOGRSHQGHQWHGHLQWHJUDOL]DomRHPGH
GH]HPEURGHIRLWRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGRHP
•5SDJRVLQWHJUDOPHQWHHPGLQKHLURjYLVWD

 8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³8UEDQ´ 

(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD8UEDQ/DVHU6HUYLoRV
(VWpWLFRV6$FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOIUDQTXLDGDPDUFD
(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVRQGH
IRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHGRV
QmRFRQWURODGRUHVGD8UEDQ

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

$WUDQVDomRUHVXOWRXHPXPJDQKRGHFRPSUDYDQWDMRVDQRYDORUGH5TXH
DIHWRXGLUHWDPHQWHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQDFRQWDGHRXWUDVUHFHLWDVR
LPSRVWRGLIHULGRSDVVLYRUHFRQKHFLGRVREUHHVWDDRSHUDomRIRLGH5

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³8UEDQ´ &RQWLQXDomR

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD8UEDQFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRD8UEDQWHULDFRQWULEXtGRHP5SDUD
DUHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
9DORUSDUFHODVDSDJDUDYDORUMXVWR
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
,QWHJUDOL]DomRFDSLWDOQDGDWDGHDTXLVLomR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D 










 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDVSHOD
DGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR(VWHYDORUIRLLQWHJUDOPHQWHDSRUWDGRDWpGH
GH]HPEURGHQmRUHVWDQGRVDOGRVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWR
•5SDJRVLQWHJUDOPHQWHHPGLQKHLURjYLVWD
•5DSDJDUHPSDUFHODVWULPHVWUDLVYHQFHQGRD~OWLPDHPMDQHLURGH
2VDOGRSHQGHQWHGHSDJDPHQWRDMXVWDGRDYDORUSUHVHQWHHPGHGH]HPEURGH
pGH5 9LGH1RWD 
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR




 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 (/3DUWLFLSDo}HV6$ ³(/3DUWLFLSDo}HV´ 

(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV6HUYLoRV
7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD(/3DUWLFLSDo}HVFRPSDQKLD
GHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOIUDQTXLDGDPDUFD(VSDoRODVHU1DPHVPD
GDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGRGHTXRWLVWDVRQGHIRLHVWDEHOHFLGDXPD
RSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHGRVQmR
FRQWURODGRUHVGD(/3DUWLFLSDo}HV

$&RPSDQKLDRSWRXSRUPHQVXUDUDSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVSHOD
SDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDODWXDOFRQIHULGDQRVPRQWDQWHVUHFRQKHFLGRVGRVSDVVLYRV
OtTXLGRVLGHQWLILFiYHLVGDDGTXLULGD

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDV
VLQHUJLDVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]R

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD(/3DUWLFLSDo}HVFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRP
OXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRVWLYHVVHRFRUULGR
QRLQtFLRGRH[HUFtFLRD(/3DUWLFLSDo}HVWHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDROXFUR
OtTXLGRFRQVROLGDGRGDVRSHUDo}HV
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP²&RQWLQXDomR

 (/3DUWLFLSDo}HV6$ ³(/3DUWLFLSDo}HV´ &RQWLQXDomR

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HV
3DJDPHQWRGHYLGRDRVYHQGHGRUHV
'HVFRQWRDYDORUSUHVHQWH
Earn-out (b)
2SomRGHFRPSUD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
3DJDPHQWRGHYLGRDRVYHQGHGRUHVDYDORUSUHVHQWH
,QWHJUDOL]DomRFDSLWDOQDGDWDGHDTXLVLomR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D 




 











D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
E  2FiOFXORGH³(DUQRXW´IRLHIHWXDGRFRPEDVHGHSURMHo}HVGR(%,7'$GHFDGDORMDHIHWXDGDVSHOD
DGPLQLVWUDomR


2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRHPSDUFHODVGHQRYDVDo}HV
RUGLQiULDVHPLWLGDVSHODDGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoR
GDVDo}HVGD&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR(VWHYDORUIRLLQWHJUDOPHQWH
DSRUWDGRDWpGHGH]HPEURGHQmRUHVWDQGRVDOGRVSHQGHQWHVGH
SDJDPHQWR
•5SDJRVLQWHJUDOPHQWHHPGLQKHLURjYLVWD
•5DSDJDUHPGHRXWXEURGHGDWDGRSULPHLURDQLYHUViULRGR
DFRUGRGHDFLRQLVWDVHVWHYDORUGHYHUiVHUDFUHVFLGRGR&',GHVGHDGDWDGD
DVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVDWpDGDWDGRHIHWLYR
SDJDPHQWR2VDOGRSHQGHQWHGHSDJDPHQWRHPGHGH]HPEURGHpIRL
LQWHJUDOPHQWHSDJRHP
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR




 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP²&RQWLQXDomR

 (/3DUWLFLSDo}HV6$ ³(/3DUWLFLSDo}HV´ &RQWLQXDomR

)RLUHFRQKHFLGRQDGDWDGHDTXLVLomRYDORUGHFRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWH
UHIHUHQWHDSDJDPHQWRDGLFLRQDOFRPEDVHHPGHWHUPLQDGRVtQGLFHVGH
SHUIRUPDQFHQRYDORUGH52SURFHVVRGHDYDOLDomRGDFRQWUDSUHVWDomR
FRQWLQJHQWHIRLFRQFOXtGRGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRGHUHVXOWDQGRQR
SDJDPHQWRGH5$GLIHUHQoDGH5IRLDMXVWDGDFRQWUDRiJLRVHJXLQGR
RSHUtRGRGHPHQVXUDomRGHPHVHVSUHYLVWRQR&3& 5 &RPELQDomRGH
1HJyFLRV

 '5%06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³'5%0´ 

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVXDFRQWURODGD&RUSRUpRV
6HUYLoRV7HUDXSHWLFRV6$DGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD'5%06HUYLoRV
(VWpWLFRV/WGDIUDQTXLDGDPDUFD7RWDOODVHU$'5%0SRVVXLGXDVXQLGDGHVQR
LQWHULRUGH6mR3DXORHDVORMDVVHUmRFRQYHUWLGDVHPIUDQTXLDGDPDUFD
(VSDoRODVHU

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD'5%0FRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HSUHMXt]RDQWHVGRVWULEXWRVGH5





290





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 '5%06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³'5%0´ &RQWLQXDomR

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D







 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


2YDORUGDWUDQVDomRIRLGH5WRWDOPHQWHSDJRVGHQWURGRSUySULRH[HUFtFLR
GH

 )OR6HUYLoRVGH(VWpWLFD(LUHOL ³)OR´ 

(PGHMXOKRGHDFRQWURODGDLQGLUHWD(/3DUWLFLSDo}HVDWUDYpVGHVXD
FRQWURODGDGLUHWD(/5,26HUYLoRVGH'HSLODomR(VWpWLFD/WGDDGTXLULXRVDWLYRVH
SDVVLYRVRSHUDFLRQDLVGD)OR6HUYLoRVGH(VWpWLFD(LUHOLIUDQTXLDGDPDUFD
(VSDoRODVHU$WUDQVDomRIRLFDUDFWHUL]DGDFRPR&RPELQDomRGH1HJyFLRVXPD
YH]TXHRVDWLYRVDGTXLULGRVHRVSDVVLYRVDVVXPLGRVFRQVWLWXHPXPQHJyFLR

$(/3DUWLFLSDo}HVRSWRXSRUPHQVXUDUDSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQD
DGTXLULGDDRYDORUMXVWR

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHXPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR












291





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 )OR6HUYLoRVGH(VWpWLFD(LUHOL ³)OR´ &RQWLQXDomR

&RQWUDSUHVWDomRGHFRPSUD
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D











D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5SDJRVLQWHJUDOPHQWHHPGLQKHLURjYLVWD
•5DSDJDUHPSDUFHODVPHQVDLVYHQFHQGRD~OWLPDHPMXOKRGH
(VVHVDOGRUHPDQHVFHQWHIRLWRWDOPHQWHOLTXLGDGRGXUDQWHRH[HUFtFLRGH




 $3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$ ³$3/´ 

(PGHMXOKRGH$&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD$3/
3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLO
IUDQTXLDGDPDUFD(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLDFHOHEURXXPDFRUGR
GHDFLRQLVWDVRQGHIRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGHYHQGDGD
SDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHGRVQmRFRQWURODGRUHVGD$3/

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDV
VLQHUJLDVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$ ³$3/´ &RQWLQXDomR

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD$3/FRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRD$3/WHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDD
UHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5  SDUDRSUHMXt]RGDVRSHUDo}HV

Contraprestação de compra
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
9DORUSDUFHODVDSDJDUDYDORUMXVWR
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

Análise do fluxo de caixa da aquisição
9DORUSDJRjYLVWDHPGLQKHLUR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D 










 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDV
SHODDGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR(VWHYDORUIRLLQWHJUDOPHQWHDSRUWDGRDWpGH
GH]HPEURGH
•5SDJRVLQWHJUDOPHQWHHPGLQKHLURjYLVWD
•5DSDJDUHPGHMXQKRGHGDWDGRSULPHLURDQLYHUViULRGRDFRUGR
GHDFLRQLVWDVHVWHYDORUGHYHUiVHUDFUHVFLGRGR&',GHVGHDGDWDGDDVVLQDWXUD
GRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWR2
VDOGRSHQGHQWHGHSDJDPHQWRDMXVWDGRDYDORUSUHVHQWHHPGHGH]HPEURGH
pGH5 9LGH1RWD 
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $/,6$'HSLODomRD/DVHU6$ ³$/LVD´ 

(PGHMXOKRGH$&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD$/LVD
'HSLODomRD/DVHU6$FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOIUDQTXLD
GDPDUFD7RWDOODVHU$$/LVDSRVVXLXPDXQLGDGHQRLQWHULRUGH6mR3DXORHDORMD
IRLFRQYHUWLGDHPIUDQTXLDGDPDUFD(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLD
FHOHEURXXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVRQGHIRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDGD
SDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHGRVQmRFRQWURODGRUHVGD$/LVD


$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUHHVWH
YDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD$/LVDFRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HSUHMXt]RDQWHVGRVWULEXWRVGH5  6HDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
WLYHVVHRFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRD$/LVDWHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDD
UHFHLWDGRFRQVROLGDGRH5SDUDRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HV

Contraprestação de compra
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
,QWHJUDOL]DomRDUHDOL]DU
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

Análise do fluxo de caixa da aquisição
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D 


D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 $/,6$'HSLODomRD/DVHU6$ ³$/LVD´ &RQWLQXDomR

2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDVSHOD
DGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR(VWHYDORUQmRIRLLQWHJUDOPHQWHDSRUWDGRDWp
GHGH]HPEURGHUHVWDQGR5GHVDOGRVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWR

 0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³0,*6´ 

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD0,*6
6HUYLoRV(VWpWLFRV6$FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOIUDQTXLD
GDPDUFD7RWDOODVHU$0,*6SRVVXLGXDVXQLGDGHVQRLQWHULRUGH6mR3DXORHDV
ORMDVIRUDPFRQYHUWLGDHPIUDQTXLDGDPDUFD(VSDoRODVHU

$&RPSDQKLDRSWRXSRUPHQVXUDUDSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGD
DRYDORUMXVWR





$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

$&RPSDQKLDREWHYHXPJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDQRPRQWDQWHGH5QHVVD
DTXLVLomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUHHVWH
YDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD0,*6FRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRVWLYHVVH
RFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRD0,*6WHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDDUHFHLWDGR
FRQVROLGDGRH5SDUDROXFURGDVRSHUDo}HV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³0,*6´ &RQWLQXDomR

Contraprestação de compra
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
,QWHJUDOL]DomRDUHDOL]DU
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

Análise do fluxo de caixa da aquisição
,QWHJUDOL]DomRFDSLWDOQDGDWDGHDTXLVLomR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D 








 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDVSHOD
DGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR(VWHYDORUQmRIRLLQWHJUDOPHQWHDSRUWDGRDWp
GHGH]HPEURGHUHVWDQGR5GHVDOGRVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWR

 7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³7-70´ 

(PGHVHWHPEURGH$&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD7-70
6HUYLoRV(VWpWLFRV6$FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOIUDQTXLD
GDPDUFD7RWDOODVHU$7-70SRVVXLXPDXQLGDGHQRLQWHULRUGH6mR3DXORHDORMD
IRLFRQYHUWLGDHPIUDQTXLDGDPDUFD(VSDoRODVHU1DPHVPDGDWDD&RPSDQKLD
FHOHEURXXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVRQGHIRLHVWDEHOHFLGDXPDRSomRGHFRPSUDHGH
YHQGDGDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHGHGRVQmRFRQWURODGRUHVGD7-70





$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

 7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³7-70´ &RQWLQXDomR

2YDORUQRPLQDOEUXWRGRVUHFHEtYHLVDGTXLULGRVQDGDWDGDDTXLVLomRFRQVLGHUDGRV
SHORYDORUMXVWRpGH5GHFXUWRSUD]RHQmRKiH[SHFWDWLYDGHSHUGDVREUH
HVWHYDORU

'HVGHDGDWDGDDTXLVLomRD7-70FRQWULEXLXSDUDRFRQVROLGDGRFRPUHFHLWDVGH
5HOXFURDQWHVGRVWULEXWRVGH56HDFRPELQDomRGHQHJyFLRVWLYHVVH
RFRUULGRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRD7-70WHULDFRQWULEXtGRHP5SDUDDUHFHLWDGR
FRQVROLGDGRH5  SDUDRSUHMXt]RGDVRSHUDo}HV

Contraprestação de compra
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
,QWHJUDOL]DomRDUHDOL]DU
2SomRGHFRPSUDHYHQGD
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

Análise do fluxo de caixa da aquisição
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR D







 



D  ,QFOXtGRQRIOX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR




2YDORUWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRDQWHVGRDMXVWHDYDORUSUHVHQWHGDVSDUFHODVD
YHQFHUFRQIRUPHFRQWUDWRILUPDGRIRLGH5VHQGRTXHRSDJDPHQWRIRL
HIHWXDGRFRPRVHJXH

•5PHGLDQWHLQWHJUDOL]DomRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDVSHOD
DGTXLULGD2YDORUMXVWRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHDRSUHoRGDVDo}HVGD
&RPSDQKLDQDGDWDGDDTXLVLomR(VWHYDORUQmRIRLLQWHJUDOPHQWHDSRUWDGRDWp
GHGH]HPEURGHUHVWDQGR5GHVDOGRVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP&RQWLQXDomR

&RVWD &XUYR(VWpWLFD/WGD ³&RVWD &XUYR´ &RQWLQXDomR

(PGH-DQHLURGH$&RPSDQKLDFRQFOXLXDDTXLVLomRGHGRFDSLWDO
VRFLDOGD&RVWD &XUYR(VWpWLFD/WGDFRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR
%UDVLOIUDQTXLDGDPDUFD(VSDoRODVHU

$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGH
GHGH]HPEURGHIRLIHLWDFRPEDVHHPDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGRVDWLYRVH
SDVVLYRVQDGDWDGDDTXLVLomR

$WUDQVDomRUHVXOWRXHPXPJDQKRGHFRPSUDYDQWDMRVDQRYDORUGH5TXH
DIHWRXGLUHWDPHQWHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQDFRQWDGHRXWUDVUHFHLWDV

Contraprestação de compra
,QWHJUDOL]DomRGHDo}HVHPLWLGDV
7RWDOGDFRQWUDSUHVWDomR

$QiOLVHGROX[RGHFDL[DGDDTXLVLomR
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDOQDGDWDGHDTXLVLomR
&DL[DDGTXLULGRGDFRQWURODGRUD
)OX[RGHVDtGDGHFDL[DOtTXLGR












1mRKiDWLYRVLQWDQJtYHLVHSDVVLYRVLGHQWLILFDGRVQDFRPELQDomRGHQHJyFLRV

 $TXLVLo}HVRFRUULGDVHP

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDREWHYHFRQWUROHGDV
LQYHVWLGDV/DVHUFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD/LVDD/DVHU(PEDUp6HUYLoRV(VWpWLFRV
/WGD09&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDH5LRFRUS
6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

7DLVWUDQVDo}HVQmRHQYROYHUDPFRQWUDSUHVWDomRHPWURFDGRFRQWUROHGDVDGTXLULGDVH
QmRKRXYHDOWHUDomRQDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD$FRQWDELOL]DomRGRVDWLYRVOtTXLGRV
DGTXLULGRVIRLIHLWDFRPEDVHQXPDDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVQDGDWD
EDVHGHDTXLVLomRQmRWHQGRVLGRLGHQWLILFDGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVQDGDWDGHDTXLVLomRGR
FRQWUROH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR 



 &RPELQDomRGHQHJyFLRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

 2SomRGHFRPSUDGHSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHV3XWDQG&DOO2SWLRQV

$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVILUPDGRVFRPRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGH
GHWHUPLQDGDVFRQWURODGDVTXHLQFOXHPRSo}HVGHFRPSUDHYHQGDUHIHUHQWHDSDUWLFLSDomR
UHPDQHVFHQWHQmRGHWLGDSHOD&RPSDQKLD$DYDOLDomRGHVWDVFRQGLo}HVGHVVDVRSo}HV
VXDYDORUL]DomRLQLFLDOHPRYLPHQWDo}HVVXEVHTXHQWHVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU

9DORUMXVWRQD *DQKR SHUGD 
&RQWURODGD
'DWDGDHPLVVmR GDWDGDHPLVVmR
YDORUMXVWR




(PLVVmRVLPXOWkQHDGHRSo}HVGHFRPSUD
HYHQGDVREUHDSDUWLFLSDomRGHQmR
FRQWURODGRUHVQRPRPHQWRGD
FRPELQDomRGHQHJyFLRV



$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$



7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$



(O5LR3DUWLFLSDo}HV6$



$87(VWpWLFD6$

 

9HUDQR'HSLODomR6$



$FOR6HUYLoRV(VWpWLFRV6$



$OH[DQGULWH(VWpWLFD(/DVHU6$



1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6D

2XWUDVHPLVV}HVGHRSo}HVGHFRPSUDH
YHQGDVREUHDGHQmRFRQWURODGRUHV
'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
Total opções de compra e venda


(PLVVmRGHRSo}HVGHFRPSUDVREUHD
SDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQR
PRPHQWRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
&RVWD &XUYR(VWpWLFD/WGD
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
8UEDQ/DVHU6HUYLoR(VWpWLFRV6$
$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$/LVD'HSLODomRD/DVHU6$
(6/DVHU6$

2XWUDVRSo}HVGHFRPSUD
(/%DKLD

2XWUDVHPLVV}HVGHRSo}HVGHFRPSUD
VREUHQmRFRQWURODGRUHV
:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$

Total opções de compra

6DOGR


*DQKR SHUGD 
YDORUMXVWR


6DOGR



 
 
 










 








 













































 






















 











































 












$VLQIRUPDo}HVVREUHDPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDFiOFXORGDVRSo}HVDFLPDEHPFRPRRV
LQSXWVQmRREVHUYiYHLVVLJQLILFDWLYRVQDDYDOLDomRGRYDORUMXVWRHVWmRLQFOXtGRVQD1RWD
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7D[DGHGHSUHFLDomR

&XVWRRXDYDOLDomR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$GLo}HV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$GLo}HV
7UDQVIHUHQFLDV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
7UDQVIHUHQFLDV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

9DORUOtTXLGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH




































&RPSXWDGRUHV
HSHULIpULFRV




%HQIHLWRULDV
SURSULHGDGH
GHWHUFHLURV

(TXLSDPHQWR
HOHWU{QLFR



























&RQWURODGRUD





















8WHQVtOLRVH
HTXLSDPHQWRV






















7RWDO
LPRELOL]DGR


2LPRELOL]DGRpUHJLVWUDGRSHORFXVWRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRGHGX]LGRGDGHSUHFLDomRDFXPXODGD$GHSUHFLDomRpFDOFXODGD
SHORPpWRGROLQHDUHOHYDHPFRQVLGHUDomRDH[SHFWDWLYDGHYLGD~WLOGRVEHQVFRQIRUPHLQGLFDGDDVHJXLU


 ,PRELOL]DGR UHDSUHVHQWDGR 


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



030&RUSyUHRV6$
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%HQIHLWRULDV
SURSULHGDGH
GHWHUFHLURV










 
 


















































































(TXLSDPHQWRV
GHODVHU
D

&RPSXWDGRUHV
HSHULIpULFRV










































,QVWDODo}HV
D









































0yYHLVH
XWHQVtOLRV


















 























 



 
 




9HtFXORV










































(TXLSDPHQWR
HOHWU{QLFR










































8WHQVtOLRVH
HTXLSDPHQWRV










































,PyYHLV










































3URYLVmRSDUD
GHVPDQWHOD
PHQWR L









































3URYLVmR
SDUDEDL[DGH
LPRELOL]DGR



 






 

 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






 



 





7RWDO
LPRELOL]DGR

1DSURYLVmRSDUDJDVWRVFRPGHVPDQWHODPHQWRHVWiUHJLVWUDGRRFXVWRGHUHVWDXUDomRGRVLPyYHLVDOXJDGRVRQGHIXQFLRQDPDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD(VVHVFXVWRVVXUJHPGDREULJDomRFRQWUDWXDOGD&RPSDQKLDHPGHYROYHUHVVHV
ORFDLVQDVPHVPDVFRQGLo}HVQDVTXDLVIRUDPDOXJDGRV2VPHVPRVVmRDPRUWL]DGRVSHORSUD]RHVWLPDGRGHYLJrQFLDGRFRQWUDWRGHDOXJXHO&RPDDGRomRGR&3& 5 ,)56WDQWRRFXVWRTXDQWRDGHSUHFLDomRDFXPXODGDIRUDP
UHFODVVLILFDGRVSDUDDWLYRSRUGLUHLWRGHXVR

5HDSUHVHQWDGR 
7D[DGHGHSUHFLDomR

&XVWRRXDYDOLDomR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$GLo}HV
%DL[DV
6DOGRVHPGHMDQHLURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$GLo}HV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
%DL[DV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$GLo}HV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV'LUHLWR
GH8VR
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
%DL[DV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
'HSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
6DOGRVHPGHMDQHLURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
'HSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
%DL[DV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
'HSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV'LUHLWR
GH8VR
%DL[D
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

9DORUOtTXLGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH



 ,PRELOL]DGR UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



030&RUSyUHRV6$









030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 ,QWDQJtYHO UHDSUHVHQWDGR 

2VDOGRGHLQWDQJtYHOGR&RQVROLGDGRHVWiFRPSRVWRGDVHJXLQWHIRUPD


&XVWRRXDYDOLDomR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$GLo}HV
%DL[DV F 
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$GLo}HV
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$GLo}HV
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$PRUWL]DomR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$PRUWL]DomRGRH[HUFtFLR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$PRUWL]DomRGRH[HUFtFLR
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$TXLVLomRGH&RQWURODGDV
$PRUWL]DomRGRH[HUFtFLR
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDVHQWUHFRQWDV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
9DORUOtTXLGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

0DUFDVH
SDWHQWHV














 













 


 





/LFHQoDV
GHXVR

6RIWZDUH

0DLVYDOLDGH
0DUFD
ÈJLRSRU
UHQWDELOLGDGH FRQWUDWRGH (VSDoRODVHU
IUDQTXLD
IXWXUD E
D
















































































































































































0DLVYDOLD
QmR
FRPSHWLomR




























 


 





3URYLVmR
GHEDL[DGH
LQWDQJtYHO

7RWDO
LQWDQJtYHO








































































D

5HIHUHVHjDWLYRLGHQWLILFDGRFRPRSDUWHGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVGD(/)UDQFKLVLQJ/WGDHGD7/)UDQFKLVLQJ/WGDQRPRQWDQWHGH5UHIHUHQWHD0DUFD(VSDoRODVHU$YLGD
~WLOGD0DUFD(VSDoRODVHUpGHDQRV

E

2YDORUFRUUHVSRQGHDRYDORUGRiJLRJHUDGRQDVDTXLVLo}HVFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD

F

2YDORUFRUUHVSRQGHDSURYLVmRSDUDSHUGDGRYDORUUHFXSHUiYHOGDPDUFD7RWDOODVHUHPGHFRUUrQFLDGDGHVFRQWLQXLGDGHGDPDUFD


$WLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGDGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVDRORQJRGDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHDYDOLDGRV
HPUHODomRjSHUGDSRUYDORUUHFXSHUiYHODWD[DGHDPRUWL]DomRSUDWLFDGDpGHDD

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXLQGLFDGRUHVGHQmRUHFXSHUDomRGHDWLYRVGXUDQWHRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHH

2iJLRDGTXLULGRSRUPHLRGHFRPELQDomRGHQHJyFLRVpDORFDGRDFDGDXPDGDV8*&VSDUD
WHVWHGHLPSDLUPHQW
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 ,QWDQJtYHO UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

2SURFHVVRGHGHWHUPLQDomRGRYDORUHPXVRHQYROYHXDXWLOL]DomRGHSUHPLVVDVMXOJDPHQWRVH
HVWLPDWLYDVVREUHRVIOX[RVGHFDL[DWDLVFRPRWD[DVGHFUHVFLPHQWRGDVUHFHLWDVFXVWRVH
GHVSHVDVHVWLPDWLYDVGHLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLURIXWXURVSHUSHWXLGDGHHWD[DGH
GHVFRQWR7DOHQWHQGLPHQWRHVWiGHDFRUGRFRPRSDUiJUDIRGR&3&55HGXomRGR
9DORU5HFXSHUiYHOGH$WLYRV7RGDVDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVHVWmRGHVFULWDVDEDL[R

8QLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[D/DVHU

$VSUHPLVVDVDEDL[RIRUDPXWLOL]DGDVSDUDWRGDVDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DFODVVLILFDGDVQR
VHJPHQWRRSHUDFLRQDO/DVHU(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDLGHQWLILFRX8*&V
QHVWHVHJPHQWR HPGHGH]HPEURGH 

L  7D[DGHGHVFRQWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURDD DDHP 6HJXQGRD
DYDOLDomRGD$GPLQLVWUDomRHVWHpXPSHUFHQWXDOTXHUHIOHWHRFXVWRGHFDSLWDOSRQGHUDGR
LL  3URMHomRGHIOX[RGHFDL[DSDUDDQRVFRPWD[DGHSHUSHWXLGDGHGHDD
LLL  &UHVFLPHQWRGHUHFHLWDQRSHUtRGRGHDDWD[DGHFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDGHHP
PpGLDDD DDHP IRLHVWLPDGDFRPEDVHQDEDVHKLVWyULFDGHYHQGDVSDUD
FDGDORMDHWDPEpPQRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRSDUDFDGDUHJLmR
LY  (YROXomRGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOOHYDHPFRQVLGHUDomRDPDUJHPKLVWyULFDGDHPSUHVD
HVWLPDWLYDGHLQIODomRGRVSULQFLSDLVFXVWRVHGHVSHVDVHGLVVtGLRWUDEDOKLVWD
Y  ,QYHVWLPHQWRVFRQVLGHUDGRVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDFDSWDomRGHQRYRVFOLHQWHV

3UHPLVVDVFRPLPSDFWRUHOHYDQWHXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRYDORUHPXVR

2FiOFXORGRUHFXSHUiYHOpPDLVVHQVtYHOjVVHJXLQWHVSUHPLVVDV

L  7D[DGHGHVFRQWR



LL  &UHVFLPHQWRQDSHUSHWXLGDGH

7D[DGHGHVFRQWR

$WD[DGHGHVFRQWRUHSUHVHQWDDDYDOLDomRGHULVFRQRDWXDOPHUFDGR2FiOFXORGDWD[DGH
GHVFRQWRpEDVHDGRHPFLUFXQVWkQFLDVHVSHFLILFDVGD&RPSDQKLDVHQGRGHULYDGDGRVFXVWRVGH
FDSLWDOPpGLRSRQGHUDGR



303





030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 ,QWDQJtYHO UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

&UHVFLPHQWRQDSHUSHWXLGDGH

$HVWLPDWLYDIRLEDVHDGDSULQFLSDOPHQWHHP

L  5HVXOWDGRVKLVWyULFRVREWLGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
LL  ([SHFWDWLYDGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRHPIXQomRGHDXPHQWRGHYROXPHWULDGDVRSHUDo}HV
DWXDLVHUHDMXVWHGHSUHoRFRPEDVHQDLQIODomRSURMHWD ,3&$GRSHUtRGR 

1mRKRXYHUHJLVWURGHSHUGDVSRULPSDLUPHQWQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
SDUDQmRKDYLDiJLRDGTXLULGRSRUPHLRGHFRPELQDomRGHQHJyFLRVSDUDHVVH
VHJPHQWR

8QLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D)UDQTXLDV (/)UDQFKLVLQJ 

L  7D[DGHGHVFRQWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURDD DDHPHDD
HP 6HJXQGRDDYDOLDomRGD$GPLQLVWUDomRHVWHpXPSHUFHQWXDOTXHUHIOHWHRFXVWR
GHFDSLWDOSRQGHUDGR
LL  3URMHomRGHIOX[RGHFDL[DSDUDDQRVFRPWD[DGHSHUSHWXLGDGHGHDD
LLL  &UHVFLPHQWRGHUHFHLWDQRSHUtRGRGHDDWD[DGHFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDGHHP
PpGLDDD DDHP IRLHVWLPDGDFRPEDVHQDEDVHKLVWyULFDGHYHQGDVSDUD
FDGDORMDHWDPEpPQRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRSDUDFDGDUHJLmR
LY  (YROXomRGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOOHYDHPFRQVLGHUDomRDPDUJHPKLVWyULFDGDHPSUHVD
HVWLPDWLYDGHLQIODomRGRVSULQFLSDLVFXVWRVHGHVSHVDVHGLVVtGLRWUDEDOKLVWD
Y  ,QYHVWLPHQWRVFRQVLGHUDGRVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDFDSWDomRGHQRYRVFOLHQWHV

3UHPLVVDVFRPLPSDFWRUHOHYDQWHXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRYDORUHPXVR

2FiOFXORGRUHFXSHUiYHOpPDLVVHQVtYHOjVVHJXLQWHVSUHPLVVDV

L  7D[DGHGHVFRQWR



LL  &UHVFLPHQWRQDSHUSHWXLGDGH

7D[DGHGHVFRQWR

$WD[DGHGHVFRQWRUHSUHVHQWDDDYDOLDomRGHULVFRQRDWXDOPHUFDGR2FiOFXORGDWD[DGH
GHVFRQWRpEDVHDGRHPFLUFXQVWkQFLDVHVSHFLILFDVGD&RPSDQKLDVHQGRGHULYDGDGRVFXVWRVGH
FDSLWDOPpGLRSRQGHUDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



 ,QWDQJtYHO UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

&UHVFLPHQWRQDSHUSHWXLGDGH

$HVWLPDWLYDIRLEDVHDGDSULQFLSDOPHQWHHP

LLL  5HVXOWDGRVKLVWyULFRVREWLGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
LY  ([SHFWDWLYDGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRHPIXQomRGHDXPHQWRGHYROXPHWULDGDVRSHUDo}HV
DWXDLVHUHDMXVWHGHSUHoRFRPEDVHQDLQIODomRSURMHWD ,3&$GRSHUtRGR 

1mRKRXYHUHJLVWURGHSHUGDVSRULPSDLUPHQWQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
H

Análise de sensibilidade

&RQIRUPHGHVFULWRQD1RWDDSDQGHPLDGR&29,'DIHWRXGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRVHJXQGRWULPHVWUHGH$SHVDUGHVHWUDWDUGHXPHYHQWR
VXEVHTXHQWHTXHQmRJHUDDMXVWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHD$GPLQLVWUDomRGHVHQYROYHXXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHRQGH
LQFRUSRURXjVSURMHo}HVDQWHULRUPHQWHHIHWXDGDVRVLPSDFWRVILQDQFHLURVMiFRQKHFLGRVQR
VHJXQGRWULPHVWUHWDLVFRPRUHGXomRGDUHFHLWDFXVWRVFRPGHPLVV}HVHUHGXo}HVGHIROKDGH
SDJDPHQWREDVHDGRHPPHGLGDVDQXQFLDGDVSHODVDXWRULGDGHVIHGHUDLV&RPRUHVXOWDGRGHVVD
DQiOLVHRYDORUHPXVRGRVDWLYRVFRQWLQXDDFLPDGRYDORUFRQWiELOUHJLVWUDGR
 &RQWUDWRRQHURVR

5HIHUHVHjSDVVLYRLGHQWLILFDGRFRPRSDUWHGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVGD(/)UDQFKLVLQJ
/WGDHGD7/)UDQFKLVLQJ/WGDUHIHUHQWHDRDFRUGRGHQmRSDJDPHQWRGHUR\DOWLHVSRU
GHWHUPLQDGDVHPSUHVDVGRJUXSRQDGDWDGHDTXLVLomRGDSHOD030

2PRQWDQWHRULJLQDOLGHQWLILFDGRIRLGH5FRPSUD]RGHDPRUWL]DomRGHDQRV2
WRWDOGDDPRUWL]DomRUHJLVWUDGDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5 5H5HPHUHVSHFWLYDPHQWH 



'LUHLWRGHXVRHDUUHQGDPHQWRV UHDSUHVHQWDGR 

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGHGLYHUVRVLPyYHLVTXH
VmRXWLOL]DGRVSDUDDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHGHSLODomRGHVHXVFOLHQWHV2VSUD]RVGH
DUUHQGDPHQWRGHVVHVLPyYHLVYDULDPHQWUHDDQRV$VREULJDo}HVGD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVQRVWHUPRVGHVHXVDUUHQGDPHQWRVVmRDVVHJXUDGDVSHODWLWXODULGDGHGRDUUHQGDGRU
VREUHRVDWLYRVDUUHQGDGRV([LVWHPYiULRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRTXHFRQWHPSODPRSo}HV
GHUHQRYDomRHGHUHVFLVmRDOpPGHSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



'LUHLWRGHXVRHDUUHQGDPHQWRV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVWDPEpPSRVVXLDOJXQVDUUHQGDPHQWRVGHHTXLSDPHQWRVGH
HVFULWyULRGHEDL[RYDORUHFRPSUD]RGHGXUDomRLQIHULRUDPHVHVWDLVFRPRLPSUHVVRUDVSRU
H[HPSOR3DUDHVVHVFDVRVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDSOLFDPDVLVHQo}HVGH
UHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]RHDUUHQGDPHQWRGHDWLYRVGHEDL[RYDORU

&RPSDQKLDSRVVXLVRPHQWHXPFRQWUDWRHPTXHDWXDFRPRVXEDUUHQGDGRUDILUPDGRSHOD
FRQWURODGD(O5LR6HUYLoRVGH'HSLODomR(VWpWLFD/WGDFXMRDOXJXHOPHQVDOpGH5PLO2
&3& 5 ,)56QmRJHURXLPSDFWRSDUDR~QLFRFRQWUDWRHPTXHD&RPSDQKLDDWXDFRPR
DUUHQGDGRUD

$VHJXLUHVWmRRVYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRGHLPyYHLVUHFRQKHFLGRVHDV
PRYLPHQWDo}HVGXUDQWHRH[HUFtFLRGH



$GRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGH
5HFODVVLILFDomRGHSURYLVmRSDUDGHVPDQWHODPHQWR
$GLo}HV
$TXLVLo}HVGHHPSUHVDV
$PRUWL]DomR
5HPHQVXUDomR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH

&RQVROLGDGR





 




$EDL[RVmRDSUHVHQWDGRVRVYDORUHVFRQWiEHLVGRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHDV
PRYLPHQWDo}HVGXUDQWHRH[HUFtFLR



&RQVROLGDGR



$GRomRLQLFLDOHPGHMDQHLURGH
$GLo}HV
$TXLVLo}HVGHHPSUHVDV D 
-XURV
5HPHQVXUDomR
3DJDPHQWRV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

$UUHQGDPHQWR










&RQVROLGDGR
3URYLVmRSDUD
GHVPDQWHODPHQWR




 







D  1DFRPELQDomRGHQHJyFLRVGDVHPSUHVDV³06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD´H³-DFDUHL6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD´RFRUULGRHPGH
6HWHPEURGHHGH2XWXEURGHUHVSHFWLYDPHQWHQREDODQoRGHDTXLVLomRGHVVDVHPSUHVDVMiHVWDYDUHJLVWUDGRR
HIHLWRGDDGRomRGDQRUPDHPGH-DQHLURGHMXQWDPHQWHFRPDDPRUWL]DomRGRSHUtRGRFRUUHVSRQGHQWHDWpDGDWDGH
DTXLVLomR


1mRKiFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRILUPDGRVSHOD&RQWURODGRUD
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YDULiYHLVWRWDOL]DUDP5QRFRQVROLGDGR

,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLV2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q



3DUDHIHWXDURGHVFRQWRDYDORUSUHVHQWHGHDUUHQGDPHQWRVDSDJDUD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVXWLOL]DUDPDWD[DGHMXURVLQFUHPHQWDOQRPLQDO2VFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRGDV
FRQWURODGDVWrPVXEVWDQFLDOPHQWHVHXVIOX[RVGHSDJDPHQWRVLQGH[DGRVSRUtQGLFHV
LQIODFLRQiULRV3DUDDWHQGHUDVRULHQWDo}HVGD&90HPVHX2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q
DVFRQWURODGDVFDOFXODUDPSDUDILQVGHGLYXOJDomRRVVDOGRVGHDUUHQGDPHQWR
FRQVLGHUDQGRDWD[DVGHMXURVLQFUHPHQWDOUHDO1HVVHFiOFXORRVDOGRGRSDVVLYRIRLPHQVXUDGR
SHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVHVSHUDGRVDWpRILPGHFDGDFRQWUDWR
LQFRUSRUDQGRDLQIODomRIXWXUDSURMHWDGDHGHVFRQWDQGRSHODWD[DLQFUHPHQWDOGHILQDQFLDPHQWR
RXVHMDDWD[DGHMXURVQRPLQDO$FRPSDUDomRRVVDOGRVGHDUUHQGDPHQWRVGHVFRQWDGRVSHOD
WD[DGHMXURVQRPLQDO FRQWDELOL]DGR HWD[DGHMXURVUHDOHVWiDEDL[RGHPRQVWUDGDQDGDWDEDVH
GHGHGH]HPEURGH2FHQiULRFRQVLGHUDDSURMHomRGRIOX[RFRPLQIODomRHRFHQiULR
FRQVLGHUDDSURMHomRGRIOX[RVHPLQIODomR &3& 5 ,)56,)56 
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6DQWDQGHU
%UDGHVFR
%UDGHVFR
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&DSLWDOGH*LUR
&DSLWDOGH*LUR
&DSLWDOGH*LUR
&DSLWDOGH*LUR
/HDVLQJ)LQDQFHLUR
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'H]
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DDP
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&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
&LUFXODQWH 1mRFLUFXODQWH
7RWDO













































L  $&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRQDPRGDOLGDGHMXQWRDR%DQFR,WD~GHQRPLQDGRVHP86HSDUDPLWLJDUR
ULVFRGHYDULDomRFDPELDOFHOHEURXFRQWUDWRVGHVZDSSDUDSURWHomRGHWD[DGHFkPELRFRPDPHVPDLQVWLWXLomRILQDQFHLUD
DWUHODGDDRVPHVPRVSUD]RVHYDORUHVGDRSHUDomRRULJLQDOSDUDDQXODUTXDOTXHUH[SRVLomRFDPELDOFRQYHUWHQGRRVHQFDUJRV
ILQDQFHLURVHPMXURVSUpIL[DGRVGHDRDQR
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'HErQWXUHV
&XVWRVGHFDSWDomR




GH]



GHGH]HPEURGH
&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
7RWDO
DP











 





'HErQWXUHV
&XVWRVGHFDSWDomR






GH]



DP



GHGH]HPEURGH
&LUFXODQWH
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(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDILUPRXDSULPHLUDHPLVVmRGHGHErQWXUHVQRYDORUGH
5FRQIRUPH³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD3ULPHLUD(PLVVmRGH'HErQWXUHV
6LPSOHV1mR&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLHFRP*DUDQWLD5HDOFRP*DUDQWLD)LGHMXVVyULD
$GLFLRQDOHP6pULHÒQLFDSDUD'LVWULEXLomR3~EOLFDFRP(VIRUoRV5HVWULWRVGH'LVWULEXLomRGD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$´FHOHEUDGRHQWUHD(PLVVRUDHR%DQFR6DQWDQGHU6$

)RUDPHPLWLGDVGHErQWXUHVFRPYDORUQRPLQDOXQLWiULRGH5 GH]PLOUHDLV H
WHUmRSUD]RGHDQRVDFRQWDUGDGDWDGHHPLVVmR GHGH]HPEURGH YHQFHQGRVH
SRUWDQWRHPGHGH]HPEURGH
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LQWHJUDOL]DomR
LQWHJUDOL]DomR
LQWHJUDOL]DomR




'DWD





4XDQWLGDGH
GHGHErQWXUHV






29DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHVVHUiSDJRHPSDUFHODVWULPHVWUDLVVHPSUHQRGLD
GRVPHVHVGHPDUoRMXQKRVHWHPEURHGH]HPEURGHFDGDDQRFRPPHVHVGHFDUrQFLD

6REUHRVDOGRGHYHGRUGRYDORUQRPLQDOXQLWiULRGHFDGDXPDGDVGHErQWXUHVLQFLGLUmRMXURV
SUHIL[DGRVHTXLYDOHQWHVDDRDQRGHVGHDUHVSHFWLYDSULPHLUDGDWDGHLQWHJUDOL]DomR

2VUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVSRUPHLRGD(PLVVmRVHUmRGHVWLQDGRVSDUD L OLTXLGDomRLQWHJUDO
GRILQDQFLDPHQWRFRQWUDWDGRMXQWRDR%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$&D\PDQ%UDQFKFRQWUDWR
Q*H LL DTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGH
IUDQTXHDGRVVHMDPHODVPDMRULWiULDVRXPLQRULWiULDVEHPFRPRTXDLVTXHURXWURVFXVWRV
UHODFLRQDGRVDWDODTXLVLomR

2FRQWUDWRGHHPLVVmRGHGHErQWXUHVSUHYrRFXPSULPHQWRGRVHJXLQWHFRPSURPLVVR
³FRYHQDQWV´ L 'tYLGDOtTXLGD(%,7'$DMXVWDGRGDVFRPSDQKLDVHPTXH,QWHUYHQLHQWH
*DUDQWLGRUDGHWHQKDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGDVDo}HV(%,7'$SURYHQLHQWHGD
RSHUDomRGHIUDQTXLDVLJXDORXLQIHULRUDYH]HVLL 'tYLGDOtTXLGD(%,7'$DMXVWDGR
FRQVROLGDGRGDHPSUHVDJDUDQWLGRUDLJXDORXLQIHULRUDYH]HV

(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPDVFOiXVXODVGH
FRPSURPLVVR
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2UGLQiULR,53-&6//3,6H&2),16
2UGLQiULR,166
3(57,53-&6//3,6H&2),16
6LPSOHV1DFLRQDO
6LPSOLILFDGR,53-&6//3,6H&RILQV
'tYLGD$WLYD
727$/

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQVROLGDGR






































2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRVGDVSDUFHODVQmRFLUFXODQWHVGRVSDUFHODPHQWRVGHLPSRVWRVp
FRQIRUPHDVHJXLU












GHDDQRV
GHDDQRV
GHDDQRV
PDLVGHDQRV
7RWDO




3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV UHDSUHVHQWDGR 




(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHUDPSDUWHV
HQYROYLGDVHPSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVHPDQGDPHQWRHHVWiGLVFXWLQGRHVVDVTXHVW}HV
WDQWRQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDFRPRQDMXGLFLDODVTXDLVTXDQGRDSOLFiYHLVVmRDPSDUDGDVSRU
GHSyVLWRVMXGLFLDLV LQFOXtGRHPRXWUDVFRQWDVDUHFHEHU $VSURYLV}HVSDUDHYHQWXDLVSHUGDV
GHFRUUHQWHVGHVVHVSURFHVVRVVmRHVWLPDGDVHDWXDOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRDPSDUDGDSHOR
DSRLRGHVHXVFRQVXOWRUHVOHJDLV
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2VSURFHVVRVFODVVLILFDGRVSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGD³SRVVtYHO´
WRWDOL]DP55H5HPGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
HWHPFRPRQDWXUH]DSURFHVVRV&tYHLV7UDEDOKLVWDVH7ULEXWiULRV



3ODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV UHDSUHVHQWDGR 

(PUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGH-XOKRGHIRLDSURYDGRR
SULPHLURSURJUDPDGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVQRVWHUPRVGR3ODQRGH2SomRGH
&RPSUDGD&RPSDQKLD&RPDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVIRUDPDSURYDGDV
RSo}HVFRQFHGLGDVSDUDRVJHUHQWHVHGLUHWRUHV

$WLWXODULGDGHGDVRSo}HVGHFRQYHUVmRGHDo}HVVHUiWUDQVIHULGDDRVSDUWLFLSDQWHVHP
SURSRUo}HVLGrQWLFDVGHHPFDGDDQLYHUViULRGRSODQRDRORQJRGRSHUtRGRGHDQRVDSyV
DGDWDGDRXWRUJD$WUDQVIHUrQFLDpVXMHLWDDRFXPSULPHQWRFXPXODWLYRGDVGXDVFRQGLo}HVD
VHJXLUHPFDGDDQLYHUViULRGDGDWDGDRXWRUJD

L  2SDUWLFLSDQWHGHYHUiWHUSHUPDQHFLGRDRORQJRGRUHVSHFWLYRSHUtRGRGHFDUrQFLDFRPR
HPSUHJDGRGD&RPSDQKLD
LL  (YHQWRGHOLTXLGH]RXWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLDSDUDXPWHUFHLUR

2SUHoRGRH[HUFtFLRDVHUSDJRSHORVSDUWLFLSDQWHVSHODVRSo}HVYHVWLGDVQRILQDOGRSHUtRGRp
GH5
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GXUDQWHRH[HUFtFLRHUDGH52SUHoRGHH[HUFtFLRSDUDDVRSo}HVUHPDQHVFHQWHVQRILP
GRH[HUFtFLRHUDGH5

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPDUHODomRGDVLQIRUPDo}HVGRVPRGHORVXWLOL]DGRVSDUDR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

0pGLDSRQGHUDGDGRYDORUMXVWRQDGDWDGDPHQVXUDomR 5
7D[DGHUHWRUQROLYUHGHULVFR  
3UD]RGHYLGDHVSHUDGRGDVRSo}HV
0RGHORXWLOL]DGR




%LQRPLQDO


3DUDRFiOFXORGDYRODWLOLGDGHIRLFRQVLGHUDGDDYRODWLOLGDGHKLVWyULFDGHHPSUHVDVFRPSDUiYHLV
HPSHUtRGRVFRPSDWtYHLVFRPRWHPSRGHYLGDGDVDo}HVSDUDFDGDORWH

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHFRQKHFHX5GH
GHVSHVDUHODWLYDDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVWHQGRFRPRFRQWUDSDUWLGDDFRQWD
UHVHUYDGHFDSLWDODo}HVRXWRUJDGDV$VGHVSHVDVDVHUHPFRQKHFLGDVQRVSUy[LPRVH[HUFtFLRV
VmRFRPRVHJXH
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D  (PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD(/)UDQFKLVLQJSRVVXLXPVDOGRGH,66DUHFROKHUVREUH
YHQGDVGHIUDQTXLDVQRPRQWDQWHGH5 5HPGHGH]HPEURGH SDUDRTXDOHQWURXFRPSHGLGRUHTXHUHQGR
DLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDFREUDQoDGDDOtTXRWDGHGRWULEXWRVREUHDWLYLGDGHGHIUDQTXLDH[LPLQGRDSUHVWDomRGRVHUYLoR
3DUDRVYDORUHVGH,66FXMDFRPSHWrQFLDWHQKDRFRUULGRDWp'H]HPEURDHPSUHVDHIHWXRXSURYLVmRQRPRQWDQWH
FRUUHVSRQGHQWHTXHFRQVLGHUDSURYiYHORIXWXURGHVHPEROVRGHFDL[DHHIHWXDRGHSRVLWRMXGLFLDOPHQWH(PGHGH]HPEURGH
RVDOGRGHGHSyVLWRVMXGLFLDLVUHIHUHQWHDHVWHTXHVWLRQDPHQWRpGH5 5HPGHGH]HPEURGH SDUD
RVYDORUHVGH,66FXMDFRPSHWrQFLDVHMDDSDUWLUGHMDQHLURDDGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHQmRKiPDLVREULJDWRULHGDGHSDUDR
UHFROKLPHQWRGHVVHWULEXWRSRUHVVHPRWLYRRVYDORUHVUHVSHFWLYRVQmRIRUDPSURYLVLRQDGRVWDPSRFRKRXYHGHSRVLWRMXGLFLDO
(VVHSURFHVVRHVWiSDXWDGRSRUXPDOLPLQDUTXHDHPSUHVDSRVVXtH[SHGLGDSHOD&RPDUFDGH%DUXHULGDTXDOHVWiLVHQWDGR
SDJDPHQWRGR,66


5HFRQFLOLDomRGHGHVSHVDVFRPRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO





/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
$OtTXRWDFRPELQDGDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
([SHFWDWLYDGHGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOSHODDOtTXRWDILVFDOYLJHQWH
3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRVHVSHUDGD
2XWUDVGLIHUHQoDVSHUPDQHQWHV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO$PRUWL]DomR0DLV
9DOLD
5HFRQKHFLPHQWRGHSUHMXt]RILVFDO
(PSUHVDVFRPWULEXWDomRQROXFURSUHVXPLGR
$WLYRILVFDOGLIHULGRQmRUHFRQKHFLGR
2XWURV
'HVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

$OLTXRWDHIHWLYD
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&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH














 




 









 


 

 






 











030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDSDJDU UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

,PSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV UHDSUHVHQWDGR 

5HFRQFLOLDomRGRUHVXOWDFRPRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV




3URYLVmRSDUDGHVPDQWHODPHQWRGHDWLYRV
$UUHQGDPHQWRV0HUFDQWLO$OXJXHO
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO0iTXLQDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRVHVSHUDGD
*DQKR&RPSUD9DQWDMRVD
2XWURVHIHLWRV
7RWDOGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

&RQVROLGDGR




 



 






 
 







1DWXUH]D

'LIHUHQoDVWHPSRUiULDVDWLYDV SDVVLYDV 



6DOGR


$GLo}HV

5HVXOWDGR
%DL[DV





 



6DOGR




3UHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYD UHDSUHVHQWDGR 

(PGHGH]HPEURGHDFRQWURODGD(/5LR6HUYLoRVGH'HSLODomR(VWpWLFD6$
SRVVXLVDOGRDFXPXODGRGHSUHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYDQRPRQWDQWHGH5
5HPHUHVSHFWLYDPHQWH $GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVSRVVXHPGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVTXHJHUDPLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRV2VSUHMXt]RVILVFDLVGDFRQWURODGD(O5LRQmRSRVVXHP
SUD]RGHSUHVFULomRSHUPDQHFHQGRRFUpGLWRILVFDOGLVSRQtYHOSDUDDFRQWURODGDSRUWHPSR
LQGHWHUPLQDGR

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRUHJLVWUDUDPWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVHPIXQomRGD
LQFHUWH]DVREUHDH[SHFWDWLYDGHOXFURVIXWXURVWULEXWiYHLVHRSUD]RSDUDDVXD
FRPSHQVDomR1DPHGLGDHPTXHVHWRUQDUSURYiYHODJHUDomRGHOXFURWULEXWiYHOD
&RPSDQKLDSRGHUiUHJLVWUDUHVVHDWLYR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



3DWULP{QLROtTXLGR UHDSUHVHQWDGR 

D  &DSLWDOVRFLDO

2FDSLWDOVXEVFULWRHPGHGH]HPEURGHHpUHSUHVHQWDGRSRUDo}HV
RUGLQiULDVHDo}HVSUHIHUHQFLDLVHpGLVWULEXtGRFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R





<JRU$OHVVDQGURGH0RXUD
3DXOR-RVpGH,DV]GH0RUDLV
7LWR9LUJtOLR$XJXVWR9HLJD
3LQWR
0DJQyOLD),30XOWLHVWUDWpJLD
60=;33DUWLFLSDo}HV
7RWDO

GHGH]HPEURGH
$o}HV
2UGLQiULDV
3UHIHUHQFLDLV 9DORUHP5






















GHGH]HPEURGH
$o}HV
2UGLQiULDV 3UHIHUHQFLDLV 9DORUHP5








GHGH]HPEURGH
$o}HV
2UGLQiULDV 3UHIHUHQFLDLV 9DORUHP5









































$HPSUHVD³&016ROXWLRQV$3DUWLFLSDo}HV6$´WHYHVXDUD]mRVRFLDODOWHUDGDSDUD³$VSHQ5RDG3DUWLFLSDo}HV6$´GXUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGH


(PGHQRYHPEURGHIRLDSURYDGRRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDDWUDYpV
GHDVVHPEOpLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDRYDORUDSURYDGRGHDXPHQWRIRLGH5GHVVD
IRUPDRFDSLWDOVRFLDOTXHDQWHVHUDGH5SDVVDDVHUGH51mRKRXYH
DOWHUDomRQRTXDGURVRFLHWiULRWDPSRXFRHPLVVmRGHQRYDVDo}HVRDXPHQWRIRLUHDOL]DGR
DWUDYpVGDUHVHUYDGHOXFURVTXHD&RPSDQKLDSRVVXt

(PGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXDLQFRUSRUDomRGD
HPSUHVD$VSHQ5RDG3DUWLFLSDo}HV6$QD030

(VVDHPSUHVDHUDXPDGDVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDWRGDVDVDo}HVTXHDQWHVSHUWHQFLDP
DHODIRUDPWUDQVIHULGDVSDUDRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR0DJQyOLD),30XOWLHVWUDWpJLDFRPHVVD
WUDQVDomRQmRKRXYHHPLVVmRGHQRYDVDo}HVRXDXPHQWRGHFDSLWDO

(PGHGH]HPEURGHD&016ROXWLRQV$3DUWLFLSDo}HV6$ ³&01´ DGTXLULX
GRFDSLWDOVRFLDOGRVDFLRQLVWDVFRUUHVSRQGHQWHDDo}HVRUGLQiULDVTXH
SRVWHULRUPHQWHIRUDPFRQYHUWLGDVHPDo}HVSUHIHUHQFLDLV1RPHVPRGLDD&01
LQWHJUDOL]RX5VHQGR5GLVSRQtYHOHPFDL[DH5UHWLGRHVHUi
GLVSRQLELOL]DGRSDUDUHHPEROVDUGHVSHVDVLQFRUULGDVFRPDQHJRFLDomRGDWUDQVDomR'R
WRWDOLQWHJUDOL]DGR5IRUDPGHVWLQDGRVFRPRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO
FRUUHVSRQGHQWHDQRYDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVH5IRUDPGHVWLQDGRVjFRQWD
GHUHVHUYDGHFDSLWDOiJLRQDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVHFRPRIRUPDGHSDJDPHQWRQD
DTXLVLomRGDSDUWLFLSDomRGD(/)UDQFKLVLQJH7/)UDQFKLVLQJD&RPSDQKLDHPLWLX
QRYDVDo}HVRUGLQiULDVSHORYDORUGH5VHQGR5GHVWLQDGRVFRPRDXPHQWR
GHFDSLWDOH5GHVWLQDGRVjFRQWDGHUHVHUYDGHFDSLWDOiJLRQDHPLVVmRGHQRYDV
Do}HVWRWDOL]DQGR5GHFDSLWDOVRFLDOH5GHUHVHUYDGHFDSLWDOiJLRQD
HPLVVmRGHQRYDVDo}HV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



3DWULP{QLROtTXLGR UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

E  5HVHUYDGHFDSLWDO

$UHVHUYDGHFDSLWDOUHSUHVHQWDPDFUpVFLPRVHIHWLYRVDRVDWLYRVGDFRPSDQKLDTXHQmR
IRUDPRULJLQDGRVGRVOXFURVDXIHULGRVHPVXDVRSHUDo}HVSRUQmRUHSUHVHQWDUHPHIHLWRVGH
VHXVSUySULRVHVIRUoRVPDVDVVLPGHFRQWULEXLo}HVGHDFLRQLVWDVSDUDRSDWULP{QLROtTXLGR
GDFRPSDQKLDFRPRILPGHSURSLFLDUUHFXUVRVSDUDRFDSLWDOHTXHSRGHUiVHUXWLOL]DGRSDUD
IXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO

$UHVHUYDGHiJLRQDVXEVFULomRGHDo}HVUHIHUHVHjGLIHUHQoDHQWUHRSUHoRGDVXEVFULomR
TXHRVDFLRQLVWDVSDJDUDPSHODVDo}HVHRVHXYDORUQRPLQDO3RUVHWUDWDUGHXPDUHVHUYD
GHFDSLWDOVRPHQWHSRGHUiVHUXWLOL]DGDSDUDDXPHQWDURFDSLWDODEVRUomRGHSUHMXt]RV
UHVJDVWHUHHPEROVRRXFRPSUDGHDo}HVRXSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVFXPXODWLYRVDDo}HV
SUHIHUHQFLDLV

F  'HVWLQDomRGRVOXFURV

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDROXFUROtTXLGRDSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLR
VRFLDOVHUiGHVWLQDGR

•SDUDDUHVHUYDOHJDODWpROLPLWHPi[LPRSUHYLVWRHPOHL
•SDUDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRDSyVGHVFRQWRGDVUHVHUYDV
•6DOGRUHPDQHVFHQWHSRGHUiVHUGLVWULEXtGRGHVWLQDGRDRXWUDVUHVHUYDVVXMHLWDVjVOHLVH
DR(VWDWXWRFRQIRUPHSURSRVWDGD$GPLQLVWUDomR

$SURSRVWDGD$GPLQLVWUDomRSDUDDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRDSXUDGRHPpD
VHJXLQWH

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
 5HVHUYDOHJDO
/XFUROtTXLGRDGHVWLQDU

'HVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV
'LYLGHQGRVSURSRVWRVHSDJRVQRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHOXFUR L 








L  2PRQWDQWHGH5FRUUHVSRQGHQWHDGLIHUHQoDHQWUHGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRGHGROXFUROtTXLGRDGHVWLQDUH
RMiHIHWLYDPHQWHSDJRGXUDQWHRH[HUFtFLRVHUiGHVWLQDGRjUHVHUYDGHOXFURVQRVWHUPRVGD/HLGDV6$(PIXQomRGRV
HYHQWRVVXEVHTXHQWHVUHODFLRQDGRVjSDQGHPLDGR&RYLGD$GPLQLVWUDomRRSWRXSRUQmRGLVWULEXLUWRWDOPHQWHRV
GLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRVSUHYLVWRVHPOHLHQRHVWDWXWRVRFLDO
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



3DUWHVUHODFLRQDGDV UHDSUHVHQWDGR 

$WRWDOLGDGHGRVDOGRDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDVUHIHUHVHDP~WXRVUHDOL]DGRVHQWUHDV
HPSUHVDVFXMDGDWDGHYHQFLPHQWRpLQGHILQLGDHHVWmRFRPSRVWRVGDVHJXLQWHIRUPD





$/LVDGHSLODFDRDODVHU/WGD
$EEUX]]HVH PRXUDHVWHWLFD/WGD
&OLQLFDGHHVWHWLFDIRUWDOH]D/WGD
&RUSRUHRVVHUYLFRVWHUDSHXWLFRV6$
&RVWD FXUYRHVWHWLFD/WGD
&XLDEDODVHUVHUYLFRVWHUDSHXWLFRV/WGD
'UEPVHUYLFRVHVWHWLFRV/WGD
(IIUDQFKLVLQJVHUYLFRVWHUDSHXWLFRV/WGD
(OFRPPHUFHSODWDIRUPDGLJLWDOSDUDLQWHUPHGLDFDR
GHQHJRFLRV/WGD
(OIUDQFKLVLQJ/WGD
(VODVHUVHUYLFRVHVWHWLFRV6$
0LJVVHUYLFRVHVWHWLFRV6$
0PFFRUSVHUYLFRVHVWHWLFRV/WGD
3LPVHUYLFRVDGPLQLVWUDWLYRV/WGD
5LRFRUSVHUYLFRVHVWHWLFRV/WGD
7HZHVWHWLFD/WGD
7MWPVHUYLFRVHVWHWLFRV6$
7OIUDQFKLVLQJ/WGD
8UEDQODVHUVHUYLFRVHVWHWLFRV6$
9LODYHOKDODVHU/WGD
2XWURV D 
7RWDOQmRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
$WLYR
3DVVLYR
















































&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
$WLYR
3DVVLYR


















































D  5HIHUHVHjDGLDQWDPHQWRVHP~WXRVUHDOL]DGRVFRPDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGHHPSUHVDVFRQWURODGDVVHPDLQFLGrQFLDGH
HQFDUJRVILQDQFHLURVHVHPSUD]RGHYHQFLPHQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



3DUWHVUHODFLRQDGDV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR





<DP3DUWLFLSDo}HV/WGD
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
&RVWD &XUYR(VWHWLFD/WGD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
$/,6$'HSLODomRD/DVHU6$
7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
2XWURV D 
7RWDO

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
$WLYR
3DVVLYR













 










 




 


&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
$WLYR
3DVVLYR






















 

 







D  5HIHUHVHjDGLDQWDPHQWRVHP~WXRVUHDOL]DGRVFRPDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGHHPSUHVDVFRQWURODGDVVHPDLQFLGrQFLDGH
HQFDUJRVILQDQFHLURVHVHPSUD]RGHYHQFLPHQWR






<733DUWLFLSDo}HV/WGD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
&016ROXWLRQV$3DUWLFLSDo}HV6$
<JRU$OHVVDQGURGH0RXUD
/&/03DUWLFLSDo}HVH&RQVXOWRULD/WGD
&XULWLED/DVHU3DUWLFLSDo}HV/WGD
)ODYLR/RXUHLUR$OYHVGH6RX]D
2XWURV D 
7RWDO

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
$WLYR
3DVVLYR


















 







&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
$WLYR
3DVVLYR










 



 



 


 




D  5HIHUHVHjDGLDQWDPHQWRVHP~WXRVUHDOL]DGRVFRPDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGHHPSUHVDVFRQWURODGDVVHPDLQFLGrQFLDGH
HQFDUJRVILQDQFHLURVHVHPSUD]RGHYHQFLPHQWR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



3DUWHVUHODFLRQDGDV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$VGHVSHVDVUHODWLYDVjUHPXQHUDomRGRSHVVRDOGD$GPLQLVWUDomR 'LUHWRULD([HFXWLYD QRV
SHUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHIRUDPFRPRVHJXH





5HPXQHUDomR
(QFDUJRVHEHQHItFLRV
7RWDO



















&RQWDVDSDJDUH[DFLRQLVWDV UHDSUHVHQWDGR 

(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXtDRVVHJXLQWHVVDOGRVDSDJDU
DMXVWDGRVDYDORUSUHVHQWHDRVH[DFLRQLVWDVGHHPSUHVDVDGTXLULGDV




&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR

$FOR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD


$OH[DQGULWH(VWpWLFDH/DVHU/WGD


9LOD9HOKD/DVHU/WGD


9HUDQR'HSLODomR/WGD


*%06HUYLoRV'H(VWpWLFD/WGD


$SO3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$


$XW(VWHWLFD6$


$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$


$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$


'\HO&XLDED&OLQLFD'H(VWHWLFD/WGD


'\HO3RUWR9HOKR&OLQLFD'H(VWHWLFD/WGD


'\HO9DU]HD*UDQGH&OLQLFD'H(VWHWLFD/WGD


'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$


(O5LR6HUYLoRV'H'HSLODomR(VWHWLFD/WGD


(VODVHU6HUYLoRVVWpWLFRV6$


)OR6HUYLoRV'H(VWpWLFD(LUHOL


-DFDUHL6HUY(VWHWLFRV(LUHOL0H


06HUYLFRV(VWHWLFRV/WGD


0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$


1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6D


7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$


8UEDQ/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6$


7RWDO



&LUFXODQWH


1mRFLUFXODQWH
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&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
























































030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV UHDSUHVHQWDGR 

2VSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHPDEHUWRHPFDGDGDWDEDVHVmRRV
VHJXLQWHV


+LHUDUTXLD

YDORUMXVWR
$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1tYHO
&RQWDVDUHFHEHUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
1tYHO
$GLDQWDPHQWRGHIRUQHFHGRUHV
1tYHO
2SomRGHFRPSUDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmR
FRQWURODGRUHV
1tYHO

3DVVLYR
)RUQHFHGRUHV
1tYHO
&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
1tYHO
&RQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV
1tYHO
2So}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmR
FRQWURODGRUHV
1tYHO


$WXDOL]DomR



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





9DORUMXVWR




&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
9DORUMXVWR

&RQWURODGRUD







































+LHUDUTXLD

YDORUMXVWR
$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1tYHO
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
1tYHO
$GLDQWDPHQWRGHIRUQHFHGRUHV
1tYHO
&RQWDVDUHFHEHUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
1tYHO
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
1tYHO
2SomRGHFRPSUDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmR
FRQWURODGRUHV
1tYHO

3DVVLYR

)RUQHFHGRUHV
1tYHO
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
1tYHO
'HEHQWXUHV
1tYHO
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
1tYHO
&RQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
1tYHO
&RQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDV
1tYHO
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
1tYHO
&RPSHQVDomRDRVH[DFLRQLWDV (DUQRXW 
1tYHO
2So}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmR
FRQWURODGRUHV
1tYHO




$WXDOL]DomR


&RQVROLGDGR










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







9DORUMXVWR















































&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
9DORUMXVWR
9DORUMXVWR








2VVDOGRVFRQWDELOL]DGRVHPGHGH]HPEURGHHHVWmRSUy[LPRVGRVYDORUHV
MXVWRVQDVUHVSHFWLYDVGDWDV1mRKRXYHDOWHUDomRHQWUHRVQtYHLVGHKLHUDUTXLDSDUD
GHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRGXUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVLQSXWVQmRREVHUYiYHLVVLJQLILFDWLYRVQDDYDOLDomRGRYDORUMXVWR
1tYHO

&RQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPRSo}HVGHFRPSUDH
RSo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVHPDOJXPDVFRQWURODGDV
(VVDVRSo}HVVmRDYDOLDGDVDYDORUMXVWRVHQGRFODVVLILFDGDVQDKLHUDUTXLDGH1tYHO

2VLQSXWVVLJQLILFDWLYRVQmRREVHUYiYHLVXWLOL]DGRVQDVPHQVXUDo}HVGRYDORUMXVWR
GHVVDVRSo}HVMXQWDPHQWHFRPXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHTXDQWLWDWLYDHPGHGH]HPEUR
GHH QmRKiHVVDVRSo}HVHP VmRDSUHVHQWDGRVDEDL[R

,QVWUXPHQWR
GHULYDWLYRWpFQLFDGH
YDORUL]DomR

,QSXWVLJQLILFDWLYRQmR 9DULDomR PpGLD 6HQVLELOLGDGHGRV 9DULDomRQRYDORU
REVHUYiYHO
SRQGHUDGD
LQSXWV
MXVWR




2SomRGHFRPSUD
7D[DGHGHVFRQWR :$&& 
 GHDXPHQWRRX

UHGXomRQDWD[D *DQKRRXSHUGDGH
:$&&
5





2SomRGHFRPSUD
9RODWLOLGDGHGDDomR

GHDXPHQWRRX *DQKRGH5

UHGXomRQRYDORUGD
RXSHUGDGH
DomR
5





2SomRGHFRPSUD
0~OWLSORV,32

GHDXPHQWRRX *DQKRGH5
UHGXomRQRP~OWLSOR
RXSHUGDGH
5





2SomRGHFRPSUDHYHQGD 7D[DGHGHVFRQWR :$&& 
 GHDXPHQWRRX *DQKRGH5

UHGXomRQDWD[D
RXSHUGDGH
:$&&
5


2SomRGHFRPSUDHYHQGD 0~OWLSORV,32

GHDXPHQWRRX *DQKRRXSHUGDGH

UHGXomRQRP~OWLSOR
5
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVLQSXWVQmRREVHUYiYHLVVLJQLILFDWLYRVQDDYDOLDomRGRYDORUMXVWR
1tYHO&RQWLQXDomR

,QVWUXPHQWR
GHULYDWLYRWpFQLFDGH
YDORUL]DomR

,QSXWVLJQLILFDWLYRQmR
REVHUYiYHO


2SomRGHFRPSUD

7D[DGHGHVFRQWR :$&& 


2SomRGHFRPSUD


9RODWLOLGDGHGDDomR


2SomRGHFRPSUD


0~OWLSORV,32


2SomRGHFRPSUDHYHQGD


7D[DGHGHVFRQWR :$&& 


2SomRGHFRPSUDHYHQGD


0~OWLSORV,32

9DULDomR
PpGLD
SRQGHUDGD

6HQVLELOLGDGH
GRVLQSXWV




9DULDomRQR
YDORUMXVWR

GHDXPHQWRRX *DQKRRXSHUGDGH
UHGXomRQDWD[D:$&&
5




GHDXPHQWRRX *DQKRGH5
UHGXomRQRYDORUGD RXSHUGDGH5
DomR



GHDXPHQWRRX
*DQKRGH5
UHGXomRQRP~OWLSOR RXSHUGDGH5




GHDXPHQWRRX *DQKRGH5
UHGXomRQDWD[D:$&&RXSHUGDGH5




GHDXPHQWRRX
UHGXomRQRP~OWLSOR

*DQKRRXSHUGDGH
5


1mRKRXYHWUDQVIHUrQFLDHQWUHFODVVLILFDomRGHQtYHOGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHP
H

$QiOLVHVHQVLELOLGDGH

$SUHVHQWDPRVDVHJXLUTXDGURGHPRQVWUDWLYRGHDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVTXHGHVFUHYHRVULVFRVTXHSRGHPJHUDUSUHMXt]RVPDWHULDLVSDUDD&RPSDQKLDFRP
XP&HQiULR3URYiYHO &HQiULR%DVH HPDLVGRLVFHQiULRVQRVWHUPRVGHWHUPLQDGRVSRUPHLRGD
,QVWUXomR&90QRUHSUHVHQWDQGRHGHGHWHULRUDomRGDYDULiYHOGHULVFR
FRQVLGHUDGD



5HVXOWDGRILQDQFHLUR




5LVFR

$WLYRV

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
$OWDGR&',
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV $OWDGR&',
7RWDOH[SRVLomROtTXLGD




7D[D




&', L
&', L
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$QiOLVHVHQVLELOLGDGH&RQWLQXDomR

2&',SURMHWDGRXVDGRIRLGHH[WUDtGRGRVLWHGD%HPGHGH]HPEURGHD
SURMHomRXVDGDIRLSDUDGLDV

*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDH[S}HDGLYHUVRVWLSRVGHULVFR D ULVFRGHPHUFDGRLQFOXLQGRR
ULVFRGHPRHGDHRULVFRGHSUHoR E ULVFRGHFUpGLWRH F ULVFRGHOLTXLGH]

$JHVWmRGHULVFRpUHDOL]DGDVHJXQGRSROtWLFDVHODERUDGDVSHOD'LUHWRULDGH)LQDQoDVH
DSURYDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD(VVD'LUHWRULDpUHVSRQViYHOSHODVSROtWLFDVj
H[SRVLomRDRVULVFRVEHPFRPRSHODHODERUDomRGHSURFHVVRVFRQWUROHVLQWHUQRVHDHVWUXWXUD
GHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD'HVVHPRGRD'LUHWRULD([HFXWLYDGH)LQDQoDV
PDQWpPD&RPSDQKLDSURWHJLGDFRQWUDHYHQWXDLVULVFRVILQDQFHLURV

$JHVWmRGHULVFRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVpFRPSDUWLOKDGDSHORFRUSR'LUHWLYRGD
&RPSDQKLDHFRQVLGHUDRDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVWD[DVFRQWUDWDGDVHDVWD[DVGH
PHUFDGR

$&RPSDQKLDQmRHIHWXDDSOLFDo}HVGHFXQKRHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRXRXWURVDWLYRVGH
ULVFR

D  Risco de mercado



Risco de moeda

$&RPSDQKLDSRVVXLXPSDVVLYRHPPRHGDHVWUDQJHLUDFRPSRVWRGHGHHPSUpVWLPRSDUD
FDSLWDOGHJLUR RSHUDomRHVWUXWXUDGD MXQWRDR%DQFR,WiX FRQIRUPH1RWD 

Risco de preço dos serviços e receitas da Companhia

2DFLUUDPHQWRGDFRQFRUUrQFLDSRGHOHYDUDVFRQWURODGDVDUHYHUHPVHXVSUHoRVGH
VHUYLoRVWHQGRLPSDFWRGLUHWRVREUHRVUHVXOWDGRV$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
PRQLWRUDPDVSUiWLFDVGDFRQFRUUrQFLDHHVWDEHOHFHFHQiULRVDYDOLDQGRRVUHVXOWDGRVIXWXURV
HPUHODomRjPXGDQoDGHSUHoRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV&RQWLQXDomR

E  Risco de crédito

,QFRUUHHPULVFRGHFUpGLWRRVYDORUHVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DUHSUHVHQWDGRVSRU
GHSyVLWRVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWtVVLPRSUD]RHPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQRSDtV
(VWHULVFRpJHULGRQD'LUHWRULDGH)LQDQoDV$&RPSDQKLDWHPDSROtWLFDGHVRPHQWHPDQWHU
YDORUHVHPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDQmRPDQWHQGRLQYHVWLPHQWRV
FRQFHQWUDGRVHPTXDOTXHUFRQJORPHUDGRILQDQFHLUR

$&RPSDQKLDWHPHVWDEHOHFLGDXPDSROtWLFDGHFUpGLWRQDTXDODYDOLDRULVFRGHFDGDFOLHQWH
RXFRQWUDSDUWHQmRFXPSULUDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVDVVXPLGDV%DVHDGDQHVVDSROtWLFDD
&RPSDQKLDSURYLVLRQDFUpGLWRVSDUDOLTXLGDomRGXYLGRVDFDVRRFRUUDLQDGLPSOrQFLDGHXP
FOLHQWHSRUPDLVGHGLDV

F  Risco de liquidez

2ULVFRGHOLTXLGH]RULJLQDVHGDIDOWDGHUHFXUVRVQRIOX[RGHFDL[DSDUDDWHQGHUjV
QHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV$SUHYLVmRGRIOX[RGHFDL[DpHIHWXDGDSHODiUHDILQDQFHLUDQD
'LUHWRULDGH)LQDQoDVGD&RPSDQKLD(VWDiUHDPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDV
H[LJrQFLDVGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDDVVHJXUDQGRRYDORUGHFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHU
jVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD

*HVWmRGHFDSLWDO

2REMHWLYRGD&RPSDQKLDHPUHODomRDJHVWmRGHFDSLWDOpDPDQXWHQomRGDFDSDFLGDGHGH
LQYHVWLPHQWRSHUPLWLQGRYLDELOL]DUVHXSURFHVVRGHFUHVFLPHQWRHRIHUHFHUUHWRUQRDRVVHXV
LQYHVWLGRUHV'HVVDIRUPDRtQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDpRUHVXOWDGRGDGLYLVmRGDGtYLGD
OtTXLGDSHORSDWULP{QLROtTXLGR$GtYLGDOtTXLGDUHVXOWDQDVRPDWyULDGRVILQDQFLDPHQWRVVXEWUDtGR
GRWRWDOGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

'HPRQVWUDPRVDEDL[RRVtQGLFHVHPGHGH]HPEURGH



(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGDOtTXLGD
3DWULP{QLROtTXLGR
3DWULP{QLROtTXLGRHGtYLGDOtTXLGD
ËQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUD



&RQVROLGDGR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



5HFHLWD UHDSUHVHQWDGR 





6HUYLoRVSUHVWDGRV
5R\DOWLHV
7D[DGHIUDQTXLD
7RWDOUHFHLWD

,PSRVWRVVREUHYHQGDV
&DQFHODPHQWRV
7RWDOGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH







 
 
















 




,QIRUPDo}HVGHVDJUHJDGDVGDUHFHLWD UHDSUHVHQWDGR 



7LSRGHEHQVHVHUYLoRV
3UHVWDomRGHVHUYLoRGHGHSLODomR
5R\DOWLHVGHOLFHQFLDGDV
7D[DGHIUDQTXLD
3UHVWDomRGHVHUYLoRGHHVWpWLFD
7RWDOUHFHLWD

0HUFDGRVJHRJUiILFRV
1RUWH
1RUGHVWH
&HQWUR2HVWH
6XGHVWH
6XO
7RWDOUHFHLWD

eSRFDGRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
6HUYLoRVWUDQVIHULGRVDRORQJRGRWHPSR
6HUYLoRVWUDQVIHULGRVHPPRPHQWRHVSHFtILFRGRWHPSR
7RWDOUHFHLWD



















&RQVROLGDGR









































$WLYRVHSDVVLYRVGRFRQWUDWR UHDSUHVHQWDGR 




&RQWDVDUHFHEHU 1RWD 
5HFHLWDGLIHULGD





&RQVROLGDGR










$VFRQWDVDUHFHEHUQmRHVWmRVXMHLWDVDMXURVHJHUDOPHQWHVmRQHJRFLDGDVHPWHUPRVGH
SDJDPHQWRTXHJLUDPHPWRUQRGHPHVHV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



5HFHLWD UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


$WLYRVHSDVVLYRVGRFRQWUDWR UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR


2YDORUGHUHFHLWDGLIHULGDUHSUHVHQWDRVDOGRGHFRQWUDWRVDVVLQDGRVFXMRVVHUYLoRVHUmR
SUHVWDGRVDRORQJRGRFRQWUDWRSRUpPTXHHPGHGH]HPEURGHH
DLQGDQmRIRUDPH[HFXWDGDVSHORVFOLHQWHV


2EULJDo}HVGHSHUIRUPDQFH UHDSUHVHQWDGR 


$REULJDomRGHGHVHPSHQKRGRVFRQWUDWRVILUPDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
UHIHUHVHjSUHVWDomRGRVVHUYLoRVDRVFOLHQWHV'HVVDIRUPDSDUDFDGDWLSRRSHUDomRKi
XPSUHoRHVWLSXODGRQRFRQWUDWRSUHoRGHYHQGDLQGLYLGXDOHVWDEHOHFLGRHPFRQWUDWRQmR
KDYHQGRSUHYLVmRGHYDORUHVYDULiYHLVDVHUHPFRQVLGHUDGRV2SUHoRGHYHQGDLQGLYLGXDO
pHVWDEHOHFLGRQRLQtFLRGRFRQWUDWRFDUDFWHUL]DQGRRSUHoRSHORTXDODVHQWLGDGHVSUHVWDP
VHUYLoRVDRVFOLHQWHV$REULJDomRGHSHUIRUPDQFHpVDWLVIHLWDDRORQJRGRWHPSRHD
FRQWUDSUHVWDomRpGHYLGDQRPRPHQWRTXHFOLHQWHDVVLQDRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGH
VHUYLoR


$WpGHGH]HPEURGHFRPEDVHHPSDUHFHUWpFQLFRHPRGHORVHVWDWtVWLFRVD
&RPSDQKLDHQWHQGLDTXHHUDPQHFHVViULDVHPPpGLDFLQFRVHVV}HVSDUDDOFDQoDU
UHVXOWDGRVFRPGHHILFiFLDQRVWUDWDPHQWRVDGTXLULGRVSDUDGLPLQXLomRGRVSHORV
/HYDQGRDLQGDHPFRQVLGHUDomRIDWRUHVH[WHUQRVHQWHQGLDVHTXHWUrVVHVV}HVDGLFLRQDLV
VHULDPVXILFLHQWHVSDUDXPUHVXOWDGRGHGHHILFiFLD'HVVDIRUPDDUHFHLWDHUD
UHFRQKHFLGDHPGXDVHWDSDV L GRYDORUGRFRQWUDWRILUPDGRHUDUHFRQKHFLGRHP
GLDV SHUtRGRPpGLRGHUHDOL]DomRGDVFLQFRVHVV}HV GHIRUPDOLQHDUHUHJLVWUDGRVSHOR
FULWpULRpro rataGLDHSRVWHULRUPHQWH LL GRYDORUGRFRQWUDWRILUPDGRHUDUHFRQKHFLGR
HPGLDVGHIRUPDOLQHDUHUHJLVWUDGRVSHORFULWpULRpro rataGLD&RPHVWHFULWpULRD
UHFHLWDWRWDOGRVFRQWUDWRVHUDUHFRQKHFLGDPHVHVDSyVVXDDVVLQDWXUD




'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHYLVRXDVHVWLPDWLYDV
UHODWLYDVjREULJDomRGHSHUIRUPDQFHXWLOL]DQGRPRGHORVHVWDWtVWLFRVHFRQFOXLXTXHKRXYH
XPDDOWHUDomRQRSHUtRGRPpGLRGHUHDOL]DomRGDVVHVV}HVGHWUDWDPHQWRHPDQXWHQomR
'HVVDIRUPDDSDUWLUGHGHMDQHLURGHDUHFHLWDSDVVRXDVHUUHFRQKHFLGDHP L 
GRYDORUGRFRQWUDWRILUPDGRpUHFRQKHFLGRHPGLDV SHUtRGRPpGLRGHUHDOL]DomR
GHTXDWURVHVV}HV GHIRUPDOLQHDUHUHJLVWUDGRVSHORFULWpULRpro rataGLDH
SRVWHULRUPHQWH LL GRYDORUGRFRQWUDWRILUPDGRpUHFRQKHFLGRHPGLDV SHUtRGR
PpGLRGHUHDOL]DomRGDVWUrVVHVV}HVDGLFLRQDLV GHIRUPDOLQHDUHUHJLVWUDGRVSHORFULWpULR
pro rataGLD&RPHVWDUHYLVmRDUHFHLWDWRWDOFRQWLQXDDVHUUHFRQKHFLGDPHVHVDSyVD
DVVLQDWXUDGRFRQWUDWR3RUVHWUDWDUGHXPDUHYLVmRGHHVWLPDWLYDFRQWiELODDOWHUDomRGR
SUD]RPpGLRGHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDIRLWUDWDGDGHIRUPDSURVSHFWLYDVHPDOWHUDomR
GRVPRQWDQWHVGHUHFHLWDUHFRQKHFLGRVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHVFRQIRUPHSUHYLVWRSHOR
SURQXQFLDPHQWR&3&3ROtWLFDV&RQWiEHLV0XGDQoDGH(VWLPDWLYDH5HWLILFDomRGH
(UUR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



5HFHLWD UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

2EULJDo}HVGHSHUIRUPDQFH UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$UHFHLWDGLIHULGDUHJLVWUDGDQRSDVVLYRFLUFXODQWHpGHVFRQWDGDDYDORUSUHVHQWHUHIOHWLQGR
RGHVFRQWRTXHRFRUUHHPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV$&RPSDQKLDXWLOL]RXDWD[DGR
&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR%DQFiULR &', SDUDRFiOFXORDYDORUSUHVHQWHGDUHFHLWDGLIHULGD
HPDEHUWRHPGHGH]HPEURGHH2VPRQWDQWHVGHDMXVWHDYDORU
SUHVHQWHVREUHRVDOGRHPDEHUWRVmRGH5QRFRQVROLGDGR 5HPH
5HP 



&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV UHDSUHVHQWDGR 

D  &XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV





3HVVRDO
$OXJXHO
&XVWRVGLUHWRV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
&UpGLWRGH3,6&2),16VREUHLPRELOL]DGR
7RWDOFXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV









&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH


 
 
 
 

 










E  'HVSHVDVSRUQDWXUH]D








'HVSHVDVFRPSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGH
'HVSHVDVFRPVDOiULRVHEHQHItFLRVDHPSUHJDGRV
'HVSHVDVFRPDOXJXHO
'HVSHVDVFRPFRQVXOWRULDHDVVHVVRULDO
3URYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
'HVSHVDVFRPPDQXWHQomRHFRQVHUYDomR
'HVSHVDVFRPPDWHULDOGHFRQVXPR
'HVSHVDVFRPWHOHIRQLDHLQWHUQHW
'HVSHVDVFRPYLDJHQVHHVWDGLDV
'HVSHVDV5HYHUV}HVOHJDLVHMXGLFLDLV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
2XWURV
7RWDOGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
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&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV UHDSUHVHQWDGR 
&RQWLQXDomR

E  'HVSHVDVSRUQDWXUH]D&RQWLQXDomR





'HVSHVDVFRPSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGH
'HVSHVDVFRPVHUYLoRGHWHOHPDUNHWLQJ
'HVSHVDVFRPVDOiULRVHEHQHItFLRVDHPSUHJDGRV
'HVSHVDVFRPDOXJXHO
&RPLVV}HVFDUW}HVGHFUpGLWR
'HVSHVDVFRPFRQVXOWRULDHDVVHVVRULDO
3URYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
'HVSHVDVFRPEDFNRIILFH
'HVSHVDVFRPORFDomRGHHTXLSDPHQWRV
'HVSHVDVFRPPDQXWHQomRHFRQVHUYDomR
'HVSHVDVFRPPDWHULDOGHFRQVXPR
'HVSHVDVFRPWHOHIRQLDHLQWHUQHW
'HVSHVDVFRPYLDJHQVHHVWDGLDV
'HVSHVDV5HYHUV}HVOHJDLVHMXGLFLDLV
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HVSHVDVFRPPDLVYDOLD
2XWURV
7RWDOGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
7RWDO

























&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




























2XWUDVUHFHLWDVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV UHDSUHVHQWDGR 




1RWD


*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD 
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 











&RQWURODGRUD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



5HVXOWDGRILQDQFHLUR UHDSUHVHQWDGR 





(QFDUJRVILQDQFHLURV
2XWURV
7RWDOGHVSHVDVILQDQFHLUDV

5HQGLPHQWRVVDSOLFDomRILQDQFHLUD
7RWDOUHFHLWDVILQDQFHLUDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR









&RQWURODGRUD
GHGH]HPEURGH
























(QFDUJRVILQDQFHLURV
3HUGDSRURSomRGHFRPSUD
9DULDomRFDPELDOSDVVLYD
5HVXOWDGRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2XWURV
7RWDOGHVSHVDVILQDQFHLUDV

5HQGLPHQWRVVDSOLFDomRILQDQFHLUD
*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD
9DULDomRFDPELDODWLYD
2XWURV
$MXVWHD9DORU3UHVHQWH
7RWDOUHFHLWDVILQDQFHLUDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
















&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH


 
 
 
 
 
 








 
















/XFURSRUDomR UHDSUHVHQWDGR






2OXFUREiVLFRSRUDomRpFDOFXODGRGLYLGLQGRVHROXFURDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
GHWHQWRUHVGHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLD RQXPHUDGRU SHORQ~PHURPpGLR
SRQGHUDGRGHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVHPSRGHUGRVDFLRQLVWDV RGHQRPLQDGRU GXUDQWH
RH[HUFtFLR

2OXFURSRUDomRGLOXtGRpFDOFXODGRSRUPHLRGDGLYLVmRGROXFUROtTXLGRDWULEXtGRDRVGHWHQWRUHV
GHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGD&RPSDQKLDSHODTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HV
RUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVGLVSRQtYHLVGXUDQWHRH[HUFtFLRPDLVDTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGH
Do}HVRUGLQiULDVTXHVHULDPHPLWLGDVQDFRQYHUVmRGHWRGDVDVDo}HVRUGLQiULDVSRWHQFLDLV
GLOXtGDVHPDo}HVRUGLQiULDV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



/XFURSRUDomR UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

2VLQVWUXPHQWRVGHSDWULP{QLRTXHGHYDPRXSRVVDPVHUOLTXLGDGRVFRPDo}HVGD&RPSDQKLD
VRPHQWHVmRLQFOXtGRVQRFiOFXORTXDQGRVXDOLTXLGDomRWLYHULPSDFWRGLOXWLYRVREUHROXFURSRU
DomR

2TXDGURDVHJXLUDSUHVHQWDDGHWHUPLQDomRGROXFUROtTXLGRGLVSRQtYHODRVGHWHQWRUHVGHDo}HV
RUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVHDPpGLDSRQGHUDGDGDVDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVHP
FLUFXODomRXWLOL]DGDVSDUDFDOFXODUROXFUREiVLFRHGLOXtGRSRUDomRHPFDGDH[HUFtFLR
DSUHVHQWDGR

/XFUREiVLFRSRUDomR


/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
0pGLDSRQGHUDGDGDTXDQWLGDGHGHDo}HV

/XFUREiVLFRSRUDomR5

2UGLQiULDV


3UHIHUHQFLDLV












3UHIHUHQFLDLV









2UGLQiULDV

2UGLQiULDV


3UHIHUHQFLDLV












/XFURGLOXtGRSRUDomR


/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
0pGLDSRQGHUDGDGDTXDQWLGDGHGHDo}HV

/XFUREiVLFRSRUDomR5

2UGLQiULDV


3UHIHUHQFLDLV












3UHIHUHQFLDLV









2UGLQiULDV

2UGLQiULDV


3UHIHUHQFLDLV












(PGHGH]HPEURGHR~QLFRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURTXHSURSRUFLRQDULDGLOXLomRVHUHIHUH
DRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVTXHVmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVFXMRV
GHWDOKHVHVWmRGHVFULWRVQD1RWD([SOLFDWLYDQ1mRKiLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXH
SURSRUFLRQDULDPGLOXLomRHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV

&RQVLGHUDQGRRYDORUMXVWRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDRSODQRGHUHPXQHUDomR
SURSRUFLRQDULDXPHIHLWRDQWLGLOXWLYRHSRULVVRQmRIRLFRQVLGHUDGRQRFiOFXORDFLPD
GHPRVWUDGR



6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV UHDSUHVHQWDGR 




2VVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRUHSRUWDGRVGHIRUPDFRQVLVWHQWHFRPRVUHODWyULRVLQWHUQRV
IRUQHFLGRVDRSULQFLSDOWRPDGRUGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLVSDUDILQVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKR
GHFDGDVHJPHQWRHDORFDomRGHUHFXUVRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

8PVHJPHQWRRSHUDFLRQDOpGHILQLGRFRPRXPFRPSRQHQWHGD&RPSDQKLDTXHDWXDHP
DWLYLGDGHVFRPHUFLDLVDSDUWLUGDVTXDLVSRGHJHUDUUHFHLWDHLQFRUUHUHPGHVSHVDV&DGD
VHJPHQWRRSHUDFLRQDOpGLUHWDPHQWHUHVSRQViYHOSHODVUHFHLWDVHGHVSHVDVUHODFLRQDGDVjV
VXDVRSHUDo}HV2VSULQFLSDLVWRPDGRUHVGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLVDYDOLDPRGHVHPSHQKRGH
FDGDVHJPHQWRRSHUDFLRQDOXVDQGRLQIRUPDo}HVVREUHVXDUHFHLWDHPDUJHPEUXWD OXFUREUXWR 
HQmRDYDOLDDVRSHUDo}HVXVDQGRLQIRUPDo}HVGHDWLYRVHSDVVLYRVSRUVHJPHQWR$V
WUDQVDo}HVHQWUHRVVHJPHQWRVVmRHOLPLQDGDVHD&RPSDQKLDDORFDGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVH
GHYHQGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDUDRV
VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

(PGHGH]HPEURGHHDVLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOHVWmR
DEDL[RGHPRQVWUDGDV

([HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

/XFUREUXWR

'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
GDFRQWULEXLomRVRFLDO

'LIHULGR
&RUUHQWH

/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR

/DVHU

(VWpWLFDIDFLDO






































































)UDQTXLDV
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(OLPLQDomR

















&RQVROLGDGR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

([HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

/XFUREUXWR

'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
GDFRQWULEXLomRVRFLDO

'LIHULGR
&RUUHQWH

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

/DVHU

(VWpWLFDIDFLDO

)UDQTXLDV






































































(OLPLQDomR

















&RQVROLGDGR




























([HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

/XFUREUXWR

'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
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/DVHU

)UDQTXLDV











































(OLPLQDomR






















&RQVROLGDGR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



6HJXURV UHDSUHVHQWDGR 


$&RPSDQKLDDGRWDDSROtWLFDGHFRQWUDWDUFREHUWXUDGHVHJXURVSDUDRVEHQVVXMHLWRVDULVFRV
SRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVVXILFLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]D
GHVXDDWLYLGDGH


2VVHJXURVFRQWUDWDGRVSRVVXHPFREHUWXUDVREUHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGDQRVPDWHULDLVHQWUH
RXWURV$FREHUWXUDHPGHGH]HPEURGHHVWiDSUHVHQWDGDDEDL[R

,PSRUWkQFLDVHJXUDGD
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR









0XOWLUULVFRSDWULPRQLDO OXFURVFHVVDQWHVGDQRV0RUDLVHGDQRVPDWHULDLV 
5HVSRQVDELOLGDGHFtYHOGRVGLUHWRUHVHDGPLQLVWUDGRUHV




0XGDQoDVQRVSDVVLYRVGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR UHDSUHVHQWDGR 


$VHJXLUpDSUHVHQWDGRDPRYLPHQWDomRGDVPXGDQoDVQRVSDVVLYRVGHDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRSDUDRH[HUFtFLRGHH





(PSUpVWLPRVGHErQWXUHVHILQDQFLDPHQWRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVDUHFHEHU
2So}HVGHFRPSUDGHDFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVDSDJDU
2So}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDomRGH
QmRFRQWURODGRUHV
7RWDO

&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR 
(PGH
GH]HPEURGH 3DJDPHQWRGH
1RYDV
-XURV
0XGDQoDQR

SULQFLSDO
-XURVSDJRV
FDSWDo}HV
SURYLVLRQDGRV YDORUMXVWR








 



































$TXLVLomRGH
&RQWURODGDV


















 
 



(PGH
GH]HPEURGH







(PSUpVWLPRVGHErQWXUHVH
ILQDQFLDPHQWRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVDUHFHEHU
2So}HVGHFRPSUDGH
DFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVDSDJDU
2So}HVGHFRPSUDHYHQGDGH
SDUWLFLSDomRGHQmR
FRQWURODGRUHV
7RWDO


&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH UHDSUHVHQWDGR
(PGH
GH]HPEURGH 3DJDPHQWRGH
-XURV 0XGDQoDQRYDORU
&XVWRV

SULQFLSDO
-XURVSDJRV 1RYDVFDSWDo}HV SURYLVLRQDGRV
MXVWR
ILQDQFHLURV
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(PGH
$TXLVLomRGH GH]HPEURGH
&RQWURODGDV
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



0XGDQoDVQRVSDVVLYRVGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR UHDSUHVHQWDGR 
&RQWLQXDomR



(PGH
MDQHLURGH




(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


&RQVROLGDGR
GHGH]HPEURGH
3DJDPHQWR
GHSULQFLSDO -XURVSDJRV




1RYDV
FDSWDo}HV


(PGH
-XURV
0XGDQoDQR $TXLVLomRGH GH]HPEUR
SURYLVLRQDGRV YDORUMXVWR &RQWURODGDV
GH










7UDQVDo}HVTXHQmRDIHWDPFDL[D UHDSUHVHQWDGR 

$VWUDQVDo}HVOLVWDGDVDVHJXLUDIHWDUDPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHIRUPDUHOHYDQWH
FRQWXGRQmRLPSDFWDUDPRFDL[D




&RQWDVDSDJDUDH[DFLRQLVWDVSRUDTXLVLomRGHFRQWURODGDV
2So}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHV
2So}HVGHFRPSUDGHSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHV
$GLomRGHLPRELOL]DGRSHODDTXLVLomRGHFRQWURODGDV
$GLomRGHGLUHLWRGHXVRSHODDTXLVLomRGHFRQWURODGDV
$GLomRGHLQWDQJtYHOSHODDTXLVLomRGHFRQWURODGDV
$GRomRLQLFLDODUUHQGDPHQWRV &3&5 
$UUHQGDPHQWRVFRQWUDWDGRVHP
5HPHQVXUDomRGRVDUUHQGDPHQWRV
'LYLGHQGRVD5HFHEHU
0iTXLQDVH(TXLSDGTF2SHUGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
3URYLV}HVSDUDGHVPDQWHODPHQWR















&RQVROLGDGR































(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR 




&29,'

$WHQGHQGRjVGHWHUPLQDo}HVGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVIHFKDUDPWHPSRUDULDPHQWHORMDVHPYiULDVFLGDGHVGR%UDVLO'HVGHTXHWHYH
LQtFLRDFULVHGR&29,' FRURQDYtUXV IRLDGRWDGRXPSODQRGHFRQWLQJHQFLDPHQWRSHOD
GLUHWRULDTXHWUDEDOKDSHODSUHYHQomRHFRQWHQomRGDSUROLIHUDomRGDGRHQoDEHPFRPR
SHODFRQWLQXLGDGHGRVVHXVQHJyFLRV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

&29,'&RQWLQXDomR

(PGHFRUUrQFLDGDVPHGLGDVUHVWULWLYDVDVVRFLDGDVjGLVVHPLQDomRGDSDQGHPLDGH
&29,'RJUXSRSUHFLVRXLQWHUURPSHUWHPSRUDULDPHQWHDVRSHUDo}HVGDVXQLGDGHVD
SDUWLUGRGLDGHPDUoRGH$RORQJRGRVPHVHVSRVWHULRUHVIRLIHLWRDUHDEHUWXUD
JUDGXDOGDVORMDVDWpRPrVGHVHWHPEURTXDQGRDRSHUDomRIRLWRWDOPHQWHUHVWDEHOHFLGD
'XUDQWHHVVHVPHVHVDSHVDUGRJUXSRHVWDUUHDOL]DQGRYHQGDVGHQRYRVFRQWUDWRVH
FRQWDUFRPFOLHQWHVDWLYRVHSDJDQWHVGRVVHUYLoRSUHYLDPHQWHFRQWUDWDGRVQmRIRL
SRVVtYHOUHDOL]DUDVVHVV}HVQDVXQLGDGHVTXHHVWLYHUDPIHFKDGDV&RQVHTXHQWHPHQWH
QHVVHSHUtRGRFRQIRUPHSUiWLFDVFRQWiEHLVGHILQLGDVSHOD&RPSDQKLDQmRRFRUUHXR
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVREUHVHUYLoRVGDGRDLPSRVVLELOLGDGHGHVWHVVHUHPSUHVWDGRV
2VUHVSHFWLYRVYDORUHVIRUDPPDQWLGRVWHPSRUDULDPHQWHHPXPDFRQWDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHGHQRPLQDGD³5HFHLWDD'LIHULU´&RPDUHDEHUWXUDGDVXQLGDGHVH
UHVWDEHOHFLPHQWRGRVVHUYLoRVRVFOLHQWHVSRGHUmRVHUDWHQGLGRVQRYDPHQWHVHJXLQGRR
FXUVRQRUPDOGHVXDVVHVV}HVFRQIRUPHSUHYLVWRQDHVWLPDWLYDGHUHFRQKHFLPHQWRHP
UHFHLWD(VVHHIHLWRWHQGHUiDVHFRPSHQVDUQRVPHVHVVHJXLQWHVQRPRPHQWRHPTXHR
JUXSRFRQFOXLUDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVSUHYLDPHQWHFRQWUDWDGRVQRUPDOL]DQGRHVVHHIHLWR
GRHQFHUUDPHQWRLQWHPSHVWLYRGDVDWLYLGDGHV

1HQKXPDMXVWHIRLHIHWXDGRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

&DSWDomRGHHPSUpVWLPRV



(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$FRQWUDWRXXPQRYRHPSUpVWLPRMXQWRDREDQFR6DQWDQGHU6$QRYDORU
GH5PLOK}HVGHUHDLVFRPYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGHDOpPGHVVHMXQWRDR
PHVPREDQFRDFRQWURODGDFRQWUDWRXXPRXWURHPSUpVWLPRQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
GHUHDLVFRPYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGH2VUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVSRUPHLR
GHVVDFDSWDomRIRUDPGHVWLQDGRVSDUDDOLTXLGDomRLQWHJUDOGDVGHErQWXUHV
HPLWLGDVMXQWRDR%DQFR6DQWDQGHU6$$OLTXLGDomRWRWDOGDVGHErQWXUHVRFRUUHXHP
GHDEULOGH

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$FRQWUDWRXXPQRYRHPSUpVWLPRMXQWRDREDQFR,WD~8QLEDQFR6$QR
YDORUGH5PLOK}HVGHUHDLVFRPYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGH2VUHFXUVRV
OtTXLGRVREWLGRVSRUPHLRGHVVDVFDSWDo}HVIRUDPGHVWLQDGRVSDUDRUHIRUoRGHFDL[DGD
&RPSDQKLDGXUDQWHWRGRRSHUtRGRGDSDQGHPLD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

0HPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVILUPDGRHQWUH030HDVXDFRQWURODGD&RUSRUHRV
(PGHDEULOGHIRLDVVLQDGRXPPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVHQWUHD030HVXD
FRQWURODGD&RUSRUHRVTXHUDWLILFDTXHD030XWLOL]DUiRGLUHLWRGHUHFHEHURVYDORUHV
GHFRUUHQWHVGDVHomRGHSDUWLFLSDo}HVQDVLQYHVWLGDV0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$7MWP
6HUYLoRV(VWpWLFRV6$H$/LVD'HSLODomRD/DVHU6$UHJLVWUDGRHPGHGH]HPEURGH
FRPRXPFRQWDVDSDJDUSDUDHIHWXDUXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD&RPSDQKLDGXUDQWH
RH[HUFtFLRGH

5HFROKLPHQWRLPSRVWRVVREUHVHUYLoRVDWLYLGDGHVGHIUDQTXLD

$&RPSDQKLDDWUDYpVGHVXDFRQWURODGD(/)UDQFKLVLQJUHTXHUHXMXQWRDMXVWLoDD
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDFREUDQoDGDDOtTXRWDGH,PSRVWRVREUHSUHVWDomRGHVHUYLoR
³,66´ VREUHDDWLYLGDGHGHIUDQTXLDH[LPLQGRRGDSUHVWDomRGHVHUYLoR

3DXWDGRQHVVHHQWHQGLPHQWRDFRQWURODGDSRVVXLXPDOLPLQDUH[SHGLGDSHOD&RPDUFDGH
%DUXHULQRTXDOVXVSHQGHRUHFROKLPHQWRGR,66(PGH0DLRGHR6XSUHPR
7ULEXQDO)HGHUDO ³67)´ UHDILUPRXDMXULVSUXGrQFLDGHTXHpFRQVWLWXFLRQDODLQFLGrQFLDGR
,66QRVFRQWUDWRVGHIUDQTXLDDWUDYpVGRMXOJDPHQWRGR5HFXUVR([WUDRUGLQiULR ³5(´ 
FRPUHSHUFXVVmRJHUDOUHFRQKHFLGD 7HPD 

$SHVDUGRSURFHVVRGDFRQWURODGDDLQGDHVWDUHPMXOJDPHQWRSRUVHUXPDWHVHGH
UHSHUFXVVmRJHUDODDGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDGHFLVmRSURIHULGDSHOR67)SRGHUiWUD]HU
SRVVtYHLVLPSDFWRVQRUHFROKLPHQWRGR,66

$TXLVLo}HVUHDOL]DGDVHP

0HPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVILUPDGRHQWUH030HDVXDFRQWURODGD&RUSRUHRV



(PGHDEULOGHIRLDVVLQDGRXPPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVHQWUHD030HVXD
FRQWURODGD&RUSRUHRVTXHUDWLILFDTXHD030XWLOL]DUiRGLUHLWRGHUHFHEHURVYDORUHV
GHFRUUHQWHVGDVHomRGHSDUWLFLSDo}HVQDVLQYHVWLGDV0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$7MWP
6HUYLoRV(VWpWLFRV6$H$/LVD'HSLODomRD/DVHU6$UHJLVWUDGRHPGHGH]HPEURGH
FRPRXPFRQWDVDSDJDUSDUDHIHWXDUXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD&RPSDQKLDGXUDQWH
RH[HUFtFLRGH
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$TXLVLo}HVUHDOL]DGDVHP&RQWLQXDomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV%'*&OtQLFD(VWpWLFD/WGD %'* 

(PGHDEULOGHDFRQWURODGDLQGLUHWD8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$DGTXLULXGDV
TXRWDVGD%'*FRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD
(VSDoRODVHU(VVDDTXLVLomRYLVDIRUWDOHFHUQRVVDRSHUDomRQDFLGDGHGH9DUJLQKD

Ativos adquiridos e passivos assumidos

2YDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVLGHQWLILFiYHLVQDGDWDGDDTXLVLomRpDSUHVHQWDGRD
VHJXLU

$WLYR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHOFRQWUDWRVGHIUDQTXLD
'LUHLWRGHXVRGHDUUHQGDPHQWRV
,QWDQJtYHODFRUGRGHQmRFRPSHWLomR
7RWDODWLYR

3DVVLYR
2XWURVSDVVLYRV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
5HFHLWDGLIHULGD
7RWDOSDVVLYR

7RWDOGRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRVDRYDORUMXVWR



















2iJLRDSXUDGRQHVVDDTXLVLomRIRLFRPRVHJXH

&RQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
 $WLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDGDWDGHDTXLVLomR
*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD


 
 


2VDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHRVSDVVLYRVLGHQWLILFDGRVQDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
SRVVXHPRVVHJXLQWHVSUD]RVGHDPRUWL]DomR

0DLVYDOLDGHDWLYRLPRELOL]DGR
7D[DGHIUDQTXLD
5HFHLWDGLIHULGD

DQRV
DQRV
DQR


$&RPSDQKLDHVWiXWLOL]DQGRRSHUtRGRGHPHQVXUDomRSUHYLVWRQR&3& 5 ,)56
SDUDUHYLVmRGRVFiOFXORVGRYDORUMXVWRHFRQILUPDomRGRJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$TXLVLo}HVUHDOL]DGDVHP&RQWLQXDomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV%'*&OtQLFD(VWpWLFD/WGD %'* &RQWLQXDomR


2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGDDTXLVLomR
FXMRYDORUQRPLQDOGH5IRLWRWDOPHQWHSDJRHPDJRVWRGH

$&RPSDQKLDQmRLQFRUUHXHPFXVWRVUHOHYDQWHVDVVRFLDGRVjDTXLVLomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV*OREDO/DVHU0DXUR5DPRV/WGD *OREDO/DVHU0DXUR5DPRV 

(PGHDJRVWRGHDFRQWURODGDLQGLUHWD8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
DGTXLULXGDVTXRWDVGD*OREDO/DVHU0DXUR5DPRVFRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGR
FRPVHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU(VVDDTXLVLomRYLVDIRUWDOHFHU
QRVVDRSHUDomRQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV

Ativos adquiridos e passivos assumidos

2YDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVLGHQWLILFiYHLVQDGDWDGDDTXLVLomRpDSUHVHQWDGRD
VHJXLU

$WLYR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHOFRQWUDWRVGHIUDQTXLD
'LUHLWRGHXVRGHDUUHQGDPHQWRV
,QWDQJtYHODFRUGRGHQmRFRPSHWLomR
7RWDODWLYR

3DVVLYR
2XWURVSDVVLYRV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
5HFHLWDGLIHULGD
7RWDOSDVVLYR

7RWDOGRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRVDRYDORUMXVWR







340






















030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$TXLVLo}HVUHDOL]DGDVHP&RQWLQXDomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV*OREDO/DVHU0DXUR5DPRV/WGD *OREDO/DVHU0DXUR
5DPRV &RQWLQXDomR

Ativos adquiridos e passivos assumidos&RQWLQXDomR

2iJLRDSXUDGRQHVVDDTXLVLomRIRLFRPRVHJXH

&RQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
 $WLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDGDWDGHDTXLVLomR
ÈJLRGHWHUPLQDGRQDWUDQVDomR


 



2VDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHRVSDVVLYRVLGHQWLILFDGRVQDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
SRVVXHPRVVHJXLQWHVSUD]RVGHDPRUWL]DomR

0DLVYDOLDGHDWLYRLPRELOL]DGR
7D[DGHIUDQTXLD
5HFHLWDGLIHULGD



DQRV
DQRV
DQR


2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR

2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5TXHVHUiSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVDWpGH
DJRVWRGH

$&RPSDQKLDQmRLQFRUUHXHPFXVWRVUHOHYDQWHVDVVRFLDGRVjDTXLVLomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV*OREDO/DVHU%HQYHQXWD/WGD *OREDO/DVHU%HQYHQXWD 

(PGHDJRVWRGHDFRQWURODGDLQGLUHWD8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
DGTXLULXGDVTXRWDVGD*OREDO/DVHU%HQYHQXWDFRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRP
VHGHQR%UDVLOHIUDQTXHDGDGDPDUFD(VSDoRODVHU(VVDDTXLVLomRYLVDIRUWDOHFHUQRVVD
RSHUDomRQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$TXLVLo}HVUHDOL]DGDVHP&RQWLQXDomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV*OREDO/DVHU%HQYHQXWD/WGD *OREDO/DVHU%HQYHQXWD 
&RQWLQXDomR

Ativos adquiridos e passivos assumidos

2YDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVLGHQWLILFiYHLVQDGDWDGDDTXLVLomRpDSUHVHQWDGRD
VHJXLU

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHOFRQWUDWRVGHIUDQTXLD
'LUHLWRGHXVRGHDUUHQGDPHQWRV
,QWDQJtYHODFRUGRGHQmRFRPSHWLomR
7RWDODWLYR

3DVVLYR
2XWURVSDVVLYRV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
5HFHLWDGLIHULGD
7RWDOSDVVLYR

7RWDOGRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVOtTXLGRVDRYDORUMXVWR




















2iJLRDSXUDGRQHVVDDTXLVLomRIRLFRPRVHJXH

&RQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
 $WLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRVQDGDWDGHDTXLVLomR
ÈJLRGHWHUPLQDGRQDWUDQVDomR


 



2VDWLYRVLQWDQJtYHLVDGTXLULGRVHRVSDVVLYRVLGHQWLILFDGRVQDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
SRVVXHPRVVHJXLQWHVSUD]RVGHDPRUWL]DomR

0DLVYDOLDGHDWLYRLPRELOL]DGR
7D[DGHIUDQTXLD
5HFHLWDGLIHULGD



DQRV
DQRV
DQR


2iJLRGH5UHSUHVHQWDREHQHItFLRHFRQ{PLFRIXWXURHVSHUDGRGDVVLQHUJLDV
GHFRUUHQWHVGDDTXLVLomR
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 



(YHQWRVVXEVHTXHQWHV UHDSUHVHQWDGR &RQWLQXDomR

$TXLVLo}HVUHDOL]DGDVHP&RQWLQXDomR

&RPELQDo}HVGHQHJyFLRV*OREDO/DVHU%HQYHQXWD/WGD *OREDO/DVHU%HQYHQXWD 
&RQWLQXDomR
Ativos adquiridos e passivos assumidos&RQWLQXDomR

2PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDRYDORUSUHVHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRQDGDWDGD
DTXLVLomRFXMRYDORUQRPLQDOGH5TXHVHUiSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVDWpGH
DJRVWRGH

$&RPSDQKLDQmRLQFRUUHXHPFXVWRVUHOHYDQWHVDVVRFLDGRVjDTXLVLomR

&RO{PELD

(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDUHPHVVDSDUDLQWHJUDOL]DomRGR&DSLWDO6RFLDO
&RUSyUHRV&RO{PELD6$6ORFDOL]DGDHP%RJRWi&RO{PELDQRPRQWDQWHGH86 GX]HQWRVH
FLQTXHQWDPLOGyODUHV HTXLYDOHQWHDDSUR[LPDGDPHQWH5QDTXHODGDWD

$UJHQWLQD±'(),1,7

(PGH2XWXEURGHD030FHOHEURXFRPD+5$5* ³'HILQLW´ DFRUGRGHFDSLWDOL]DomR
PHGLDQWHWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVTXHUHSUHVHQWDPDDTXLVLomRGHXPDSDUWLFLSDomR
GHQD&RPSDQKLD

2XWUDVDTXLVLo}HV

1RGLDGHQRYHPEURGHDFRQWURODGD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$DVVLQRX
WHUPRGHIHFKDPHQWRHIHWLYDQGRDDTXLVLomRGHGDVTXRWDVGDHPSUHVD$%HOH]DH
6D~GH/WGDQRPRQWDQWHGH5HGDHPSUHVD%-/&OtQLFD(VWpWLFD/WGDQRPRQWDQWHGH5
DPEDVIUDQTXLDVGDPDUFD(VSDoRODVHU

&DQFHODPHQWRGDVRSo}HVGHYHQGDVGHDo}HVHUHJLVWURGHRSo}HVGHFRPSUDV
'XUDQWHRPrVGHVHWHPEURGHRVDFLRQLVWDVTXRWLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGDVFRQWURODGDV
'\HOFRUS9HUDQR$&/2$OH[DQGULWHH1LQHUHQXQFLDUDPDRVHXGLUHLWRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HV
GHYHQGDGHVXDVSDUWLFLSDo}HVQHVVDVFRQWURODGDVFRQIRUPHGLVWUDWRVDVVLQDGRVHQWUHDV
SDUWHV'HVVDIRUPDRVFRQWUDWRVTXHDQWHULRUPHQWHSRVVXtDPHPLVVmRVLPXOWkQHDGHRSo}HV
GHFRPSUDHYHQGDVREUHDSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQRPRPHQWRGDFRPELQDomRGH
QHJyFLRVSDVVDUDPDFRQWHUVRPHQWHXPDRSomRGHFRPSUDGDSDUWLFLSDomRGRVDFLRQLVWDVQmR
FRQWURODGRUHVSHOD&RPSDQKLD
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030&RUSyUHRV6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 


'HYLGRDRFDQFHODPHQWRGDRSomRGHYHQGDD&RPSDQKLDUHYHUWHXRSDVVLYRFRQWDELOL]DGR
UHODFLRQDGRDHVVDRSomRQRPRQWDQWHGH5HUHVWDEHOHFHXDDSUHVHQWDomRGH
DFLRQLVWDVTXRWLVWDVQmRFRQWURODGRUHVQRSDWULP{QLROtTXLGRQRPRQWDQWHGH5
$GLIHUHQoDHQWUHRYDORUGDEDL[DGDVRSo}HVHRYDORUGDSDUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDQmR
FRQWURODGRUHVIRLUHFRQKHFLGDQDOLQKDGH/XFURVDFXPXODGRVGHQWURGRSDWULP{QLROtTXLGR
SHUWHQFHQWHDRVFRQWURODGRUHV
$GLFLRQDOPHQWHFRPRRVFRQWUDWRVDSyVDUHQ~QFLDSDVVDUDPHQWmRDFRQWHUVRPHQWHRSo}HV
GHFRPSUDD&RPSDQKLDDSOLFRXRSURQXQFLDPHQWR&3&,)56HUHJLVWURXXPDWLYRQR
PRQWDQWHGH5WHQGRFRPRFRQWUDSDUWLGDR3DWULP{QLR/tTXLGR

3ODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

(PUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHIRLDSURYDGRR
VHJXQGRSURJUDPDGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVQRVWHUPRVGR3ODQRGH2SomRGH
&RPSUDGD&RPSDQKLD&RPDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVIRUDPDSURYDGDV
RSo}HVWRWDOL]DQGRRPRQWDQWHGHHPRSo}HVFRQFHGLGDVSDUDRVH[HFXWLYRVGD
&RPSDQKLD

$WLWXODULGDGHGDVRSo}HVGHFRQYHUVmRGHDo}HVVHUiWUDQVIHULGDDRVSDUWLFLSDQWHVHP
SURSRUo}HVLGrQWLFDVGHHPFDGDDQLYHUViULRGRSODQRDRORQJRGRSHUtRGRGHDQRVDSyV
DGDWDGDRXWRUJD$WUDQVIHUrQFLDpVXMHLWDDRFXPSULPHQWRFXPXODWLYRGDVGXDVFRQGLo}HVD
VHJXLUHPFDGDDQLYHUViULRGDGDWDGDRXWRUJD

L  2SDUWLFLSDQWHGHYHUiWHUSHUPDQHFLGRDRORQJRGRUHVSHFWLYRSHUtRGRGHFDUrQFLDFRPR
HPSUHJDGRGD&RPSDQKLD
LL (YHQWRGHOLTXLGH]RXWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLDSDUDXP
WHUFHLUR

2SUHoRGRH[HUFtFLRJOREDODVHUSDJRSHORVSDUWLFLSDQWHVSHODVRSo}HVYHVWLGDVQRILQDOGR
SHUtRGRpGH5SDUDRXWRUJDVGH

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPDUHODomRGDVLQIRUPDo}HVGRVPRGHORVXWLOL]DGRVQDGDWDGH
RXWRUJD



0pGLDSRQGHUDGDGRYDORUMXVWRQDGDWDGDPHQVXUDomR 5
7D[DGHUHWRUQROLYUHGHULVFR  
3UD]RGHYLGDHVSHUDGRGDVRSo}HV
0RGHORXWLOL]DGR
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Informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
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MPM Corpóreos S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Notas

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
(reapresentado)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra de acionistas não controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante

3
4
25
6.5

863
5.882
148
6.893

1.510
3.987
165
189
5.851

217.084
379.884
121.859
56
13.036
731.919

55.109
380.490
820
35.068
1.588
12.689
485.764

4
17
25

11.335
6.442
276.655
308
11
294.751

10.515
2
5.017
261.243
333
14
277.124

5.495
5.738
38.047
12.172
18.913
172.033
347.195
54.702
654.295

36.456
6.076
7.512
11.909
160.550
348.197
68.788
639.488

301.644

282.975

1.386.214

1.125.252

5
7
8
9

Total do ativo

3
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MPM Corpóreos S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Notas

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
(reapresentado)

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de participação de não controladores
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de ativos
Provisão para perda de investimentos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante

10
9

2.678
803
62.103

1.046
17
390
62.714

-

65.584

8
10
11
9

8
20.2
16
13
18
6.5

16
18
13
5
14
17

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

64.167

142.703
15.242
33.072
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423
64.634
213
14.768
650.264

74.600
28.718
24.418
8.243
180.485
26.971
41.449
2.733
24.650
125.753
8.995
547.015

619
3.073
17.156
20.848

619
1.412
17.112
19.143

73.466
344.811
0
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534
6.020
0
18.680
8.899
511.622

82.369
66.113
109.146
39.797
2.684
3.979
13.035
8.380
5.039
20.621
3.896
355.059

98.403
89.412
29.031
(56.129)
54.495
215.212

98.403
85.922
41.503
(26.163)
199.665

98.403
89.412
29.031
(56.129)
54.495
215.212

98.403
85.922
41.503
(26.163)
199.665

19
-

Participação de acionistas não controladores

-

-

9.116

23.513

Total do patrimônio líquido

215.212

199.665

224.328

223.178

Total do passivo e patrimônio líquido

301.644

282.975

1.386.214

1.125.252

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

4
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos resultados
Trimestres e períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas

Trimestre atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Controladora
Trimestre do
Acumulado no
exercício
exercício atual
anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
30/09/2020
30/09/2019

Acumulado no
exercício
anterior
01/01/2019 a
30/09/2019

Receita líquida de vendas

-

-

-

-

Custo dos serviços prestados
Prejuízo bruto

-

-

-

-

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais

22
5

(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
(Prejuízo) lucro líquido do período

(932)
(2.931)
(83)

(3.342)
(54.993)
(204)

(776)
48.779
(174)

(1.262)
76.713
3.568

(3.946)

(58.539)

47.829

79.019

701
(978)

10.579
(8.168)

4
(3)

(4.223)

(56.128)

47.830

23
23

5

353

275
(10.031)
69.263

MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos resultados--Continuação
Trimestres e períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas

Trimestre atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Consolidado
Acumulado no
Trimestre do
Acumulado no
exercício atual exercício anterior exercício anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
01/01/2019 a
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2019

Receita líquida de vendas

20

114.011

315.055

204.114

500.685

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

21

(72.717)
41.294

(196.437)
118.618

(71.147)
132.967

(206.031)
294.654

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais

22
22

(23.774)
(599)
1.707

(37.053)
(93.102)
1.567

2.195
(49.319)
4.585

(7.983)
(138.084)
8.449

18.628

(9.970)

90.428

157.036

3.466
(24.023)

37.374
(72.101)

3.638
(11.462)

12.667
(40.328)

(1.929)

(44.697)

82.604

129.375

(5.284)
(5.284)
-

(20.872)
(25.532)
4.660

(17.595)
(11.232)
(6.363)

(43.588)
(33.460)
(10.128)

(Prejuízo) lucro líquido do período

(7.213)

(65.569)

65.009

85.787

(Prejuiízo) lucro líquido do período atribuído a
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(4.223)
(2.990)

(56.129)
(9.440)

47.830
17.179

69.264
16.523

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

23
23

(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - Corrente
Imposto de renda e contribuição social - Diferido

16
16

(Prejuízo) lucro líquido por ação ordinária - básico
(Prejuízo) lucro líquido por ação ordinária - diluído

24
24

(0,4798)
(0,4798)

(6,3771)
(6,3771)

5,4342
5,4342

7,8695
7,8695

(Prejuízo) lucro líquido por ação preferencial - básico
(Prejuízo) lucro líquido por ação preferencial - diluído

24
24

(0,4798)
(0,4798)

(6,3771)
(6,3771)

5,4342
5,4342

7,8695
7,8695

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Trimestres e períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Trimestre
atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Controladora
Acumulado
Trimestre do
no exercício
exercício
atual
anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
30/09/2020
30/09/2019

Acumulado
no exercício
anterior
01/01/2019 a
30/09/2019

Lucro (prejuízo) líquido do período
Outros resultados abrangentes

(4.223)
-

(56.128)
-

47.830
-

69.263
-

Total de resultado abrangente do período

(4.223)

(56.128)

47.830

69.263

Trimestre
atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Consolidado
Acumulado
Trimestre do
no exercício
exercício
atual
anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
30/09/2020
30/09/2019

Acumulado
no exercício
anterior
01/01/2019 a
30/09/2019

Lucro (prejuízo) líquido do período
Outros resultados abrangentes

(7.213)
-

(65.569)
-

65.009
-

85.787
-

Total de resultado abrangente do período

(7.213)

(65.569)

65.009

85.787

(4.223)
(2.990)

(56.129)
(9.440)

47.830
17.179

69.264
16.523

Atribuído a
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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356
98.403

17.412

2.255
1.235
-

13.922

13.045

436
-

12.609

72.000

-

72.000

72.000

-

72.000

6.106

-

6.106

7.017

3.463
-

3.554

Reserva
legal

22.925

(2.472)
(10.000)
-

35.397

144.740

(3.463)
(10.460)
69.263

89.400

(56.129)

(56.129)

-

-

-

-

54.495

215.212

78.186
2.255
1.235
(10.000)
(56.129)

199.665

(26.163)
80.658
-

212.671

436
(37.503)
(10.460)
69.263

190.935

(32.534)

(37.503)
-

4.969

8

9.116

(2.094)
264
(3.127)
(9.440)

23.513

23.592

3.125
(5.565)
1.225
(3.917)
16.523

12.201

224.328

76.092
2.255
1.499
(13.127)
(65.569)

223.178

236.263

3.125
436
(43.068)
1.225
(14.377)
85.786

203.136

Patrimônio
Ágio/deságio líquido atribuído Participação de
Reserva para
Prejuízos
em transação aos acionistas acionistas não Patrimônio
investimento acumulados
de capital
controladores
controladores
líquido

Reservas de lucros

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

Saldos em 30 de setembro de 2020

-

98.403

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Efeito da alteração de parcipação em controladas
Plano de opção de compra de ações
Aporte de capital em controladas
Dividendos pagos
Prejuizo do período

8.403

-

8.403

Saldos em 30 de setembro de 2019

Adição de não controladores devido combinação de
negócios
Plano de opção de compra de ações
Efeito da alteração de participação em controladas
Aporte de capital em controladas
Constituição de reserva legal
Dividendos pagos
Lucro (prejuízo) líquido do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital
social

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

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30 de setembro de
2020
2019

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
(reapresentado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro do período antes do imposto de renda e contribuição
social
Ajustes para reconciliar o resultado do período com o caixa das atividades
operacionais
Ajuste a valor presente
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de instrumentos financeiros
Juros de empréstimos, arrendamentos e parcelamentos fiscais
Provisão de crédito de liquidação duvidosa
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Despesas com plano de opção de ações
Valor residual da baixa de ativo imobilizado e intangível
Redução (aumento) em ativos
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Outos ativos
Contas a receber - partes relacionadas
Aumento (redução) em passivos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Receita DiferidaV
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Demais contas a pagar
Pagamento de parcelamento de impostos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
Juros pagos - arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa adquirido na aquisição de controle
Aquisição de controladas
Pagamento a ex-acionistas por aquisição de empresas
Aquisição de Imobilizado
Aquisição de Intangível
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimentos

(56.128)

69.263

(44.697)

129.375

28
54.993
(2.506)
2.255
-

23
(76.713)
15.513
776
436
-

(1.742)
43.471
(5.813)
45.657
37.459
(1.939)
2.255
1.377

(6.982)
43.978
10.598
23.900
46.453
13.672
436
4.850

165
(1.382)
(820)

(2.744)
(329)
(4.088)

(1.767)
1.532
(12.003)
338

(81.238)
7371
(18.130)
(10.843)

1.632
786
44
(933)

(1.009)
9.051
(166)
10.013

8.654
12.135
1.223
5.215
80.932
(33.116)
(4.295)
(2.487)
(45.660)
(6.730)
79.999

4.697
12.501
4.183
16.868
(72.538)
(1.902)
(30.670)
(740)
(14.300)
(4.481)
77.058

(1.235)
(390)
11.911
10.286

(9.092)
(12.457)
(102)
22.000
349

20
(7.565)
(51.682)
(23.961)
(5.058)
(88.246)

2.052
10.265
(56.723)
(42.443)
(25.963)
(112.812)

(10.000)
(10.000)

(10.460)
(10.460)

450.326
(252.152)
(14.823)
(13.129)
170.222

103.396
(35.670)
(17.312)
(14.377)
36.037

(647)
1.510
863

(98)
220
122

161.975
55.109
217.084

283
69.252
69.535

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Contraprestação de arrendamentos
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações do valores adicionado
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30 de setembro de
2020
2019

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019

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

-

1
1
-

341.966
360.805
1.933
(20.772)

571.890
599.046
1.144
(28.300)

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

(1.412)
(1.412)

(1.036)
(1.036)

(80.615)
(2.359)
(78.256)

(74.054)
(12.716)
(61.338)

Valor Adicionado Bruto

(1.412)

(1.035)

261.351

497.836

(28)
(28)

(24)
(24)

(35.733)
(35.733)

(53.477)
(53.477)

(1.440)

(1.059)

225.618

444.359

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial

(52.486)
2.507
(54.993)

72.346
6
72.340

14.612
14.612
-

591
591
-

Valor adicionado total a distribuir

(53.926)

71.287

240.230

444.950

Distribuição do valor adicionado

53.926

(71.287)

(240.230)

(444.950)

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

(2.060)
(2.021)
(39)
-

(438)
(438)
-

(165.730)
(86.533)
(71.124)
(8.073)

(171.949)
(91.437)
(71.728)
(8.784)

(29)
(5)
(24)

(7)
(4)
(3)

(57.303)
(41.552)
(9)
(15.742)

(111.303)
(85.441)
(2)
(25.860)

(114)
(31)
(91)
8

(1)
(1)

(82.765)
(14.601)
(50.415)
(17.749)

(69.351)
(20.873)
(22.148)
(26.330)

56.129
66.129
(10.000)

(70.841)
(60.381)
(10.460)

65.568
78.697
(13.129)

(92.347)
(77.970)
(14.377)

Retenções
Depreciação e Amortização
Valor adicionado liquido produzido

Impostos, Taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Aluguéis
Despesas financeiras
Outros
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do período (lucros retidos)
Dividendos pagos

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A MPM Corpóreos S.A. (“MPM”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na
Avenida do Eucaliptos, no. 762 - sala 02, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. A
MPM foi constituída em 04 de novembro de 2016, tendo como objeto social, primordialmente, a
participação direta e indireta no capital de Companhias dedicadas à atividade de prestação de
serviços fisioterapêuticos. A MPM e suas controladas são, em conjunto, chamadas “Companhia”.
A Companhia tem como controlador o bloco contendo os acionistas fundadores.
COVID-19
Atendendo às determinações das autoridades competentes, a Companhia e suas controladas
fecharam temporariamente lojas em várias cidades do Brasil. Desde que teve início a crise do
COVID-19 (coronavírus), foi adotado um plano de contingenciamento pela diretoria que trabalha
pela prevenção e contenção da proliferação da doença, bem como pela continuidade dos seus
negócios.
A Companhia segue monitorando o assunto e acompanhando estritamente as recomendações
das autoridades de saúde do país, estados e prefeituras onde possui lojas. Como forma de
atenuar os impactos mencionados, a Companhia montou um comitê de crise e vêm trabalhando
fortemente em ajustes de gastos recorrentes e revisão dos planos de investimento, visando a
preservação dos resultados e geração de caixa da Companhia.
Seguindo as orientações dos Ofícios Circulares/CVM/SNC/SEP nº 02/20 e nº 03/20, e levando
em consideração o cenário econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos do
COVID-19, a Companhia revisou as estimativas contábeis relacionadas abaixo:
(i)

Perdas estimadas do contas a receber;

(ii) Valor justo dos instrumentos financeiros;
(iii) Taxas de juros utilizadas para descontos a valor presente;
(iv) Avaliação de não recuperação dos ativos imobilizados, intangíveis e direitos de uso;
(iv) Identificação dos descontos obtidos em contratos de arrendamento que estão relacionados
com a COVID-19; e
(v) Revisão da satisfação das obrigações de performance para reconhecimento da receita de
serviços prestados.
Como resultado dessa revisão, a Companhia identificou ajustes que deveriam ser reconhecidos
nas informações financeiras intermediárias do trimestre e período de nove meses findos em 30
de setembro de 2020. Os efeitos dos descontos obtidos nos contratos de arrendamento estão
descritos na Nota 9, e os efeitos do diferimento do reconhecimento da receita de serviços
prestados estão descritos na Nota 20.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis
As informações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com a Deliberação CVM
nº 673/11, que estabelece o conteúdo mínimo de uma demonstração financeira intermediária e
os princípios para reconhecimento e mensuração para demonstrações completas ou
condensadas de período intermediário.
As informações financeiras intermediárias, nesse caso, têm como objetivo prover as informações
trimestrais com base nas últimas demonstrações financeiras anuais completas. Portanto, elas
focam em novas atividades, eventos e circunstâncias e não duplicam informações previamente
divulgadas, exceto quando a Administração julga relevante a manutenção de uma determinada
informação. As informações financeiras intermediárias aqui apresentadas foram preparadas com
base nas políticas contábeis e métodos de cálculo de estimativas adotados na elaboração das
demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Exceto quanto à contabilização dos benefícios concedidos à Companhia na condição de
arrendatária devido à COVID-19, não houve mudanças de qualquer natureza em relação a tais
políticas e métodos de cálculo de estimativas. Conforme permitido pela Deliberação CVM nº
673/11, a Administração optou por não divulgar novamente em detalhes as políticas contábeis
adotadas pela Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas em conjunto com as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Benefícios Relacionados à COVID-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de
Arrendamento
Em 7 de julho de 2020, a CVM emitiu a Deliberação CVM Nº 859, que trata da contabilização de
benefícios concedidos pelos arrendadores a arrendatários devido ao COVID-19. A Deliberação
proporciona um expediente prático. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar
qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato
de arrendamento da mesma forma que contabilizaria se a mudança não fosse uma modificação
do contrato de arrendamento. Isso implica no tratamento contábil dos descontos de aluguéis
recebidos pela Companhia na condição de arrendatária como um ganho a ser abatido da
despesa financeira de arrendamentos reconhecida no resultado do período.
Esse expediente prático pode ser aplicado somente se as seguintes condições forem satisfeitas:
(a) A alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para
o arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o
arrendamento imediatamente anterior à alteração;
(b) Qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos
originalmente devidos em ou antes de 30 de setembro de 2021; e
(c) Não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
Reconhecimento da receita diante do cenário da COVID-19
A Comissão de Valores Mobiliários acompanhou atentamente os impactos do Coronavírus nos
mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Dada a interconectividade
da cadeia produtiva global, alguns regulados da CVM podem estar sujeitos a impactos econômico
financeiros advindos da epidemia. Tais impactos devem ser, na medida do possível, refletidos nas
demonstrações financeiras das companhias registradas na CVM. Para tanto, as Áreas Técnicas da
CVM destacam a importância de as Companhias Abertas e seus Auditores Independentes
considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas
demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas
as normas contábeis e de auditoria aplicáveis. Nesse sentido, dentre os diversos riscos e
incertezas aos quais a Companhia está exposta, especial atenção deve ser dada àqueles eventos
econômicos que tenham relação com a continuidade de seus negócios e/ou às estimativas
contábeis levadas à efeito, como, por exemplo, o Reconhecimento de Receita e Provisões para
Perda Esperada
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19,
tivemos que encerrar temporariamente as operações de nossas lojas, a partir do dia 23 de março
de 2020. Ao longo dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente até o mês de setembro,
quando nossa operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar de estarmos
realizando vendas de novos contratos e contarmos com clientes ativos e pagantes dos serviços
previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis, não ocorreu o
reconhecimento de receita sobre serviços, dada a impossibilidade destes serviços serem
prestados. Os respectivos valores foram mantidos momentaneamente em uma conta do Passivo
Circulante denominada “Receita diferida”. Com a reabertura das unidades e restabelecimento de
nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o curso normal de
suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de reconhecimento em receita.
Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em que conseguirmos
concluir a prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse efeito do
encerramento intempestivo de nossa atividade.
A Companhia optou pela utilização desse expediente prático. O impacto no resultado do período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 estão demonstrados na Nota 9.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas e
apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração
Intermediária, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e de acordo
com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”), ”) de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração das informações
trimestrais.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas com
base no custo histórico, exceto pelos instrumentos financeiros derivativos, que foram
mensurados pelos seus valores justos. O custo histórico geralmente é baseado no valor
justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
A Administração avaliou a capacidade da Companhia e suas controladas em continuar
operando normalmente e está convencida de que elas possuem recursos para dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, as informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
operacional dos negócios da Companhia.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas do trimestre e período
de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em 06 de janeiro de 2021.
2.2. Reapresentação das informações financeiras trimestrais
Após a emissão das informações financeiras individuais e consolidadas referentes ao
período findo em 30 de setembro de 2020, a Administração identificou reclassificações que
afetam os balanços patrimoniais e demonstrações dos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o período findo naquela data. Consequentemente, a Companhia está
reapresentando as informações financeiras individuais e consolidadas compreendendo
esses exercícios.
Os ajustes nas atividades operacionais, nas demonstrações dos fluxos de caixa foram
decorrentes das reclassificações para melhor apresentação das demonstrações dos fluxos
de caixa conforme descrito a seguir.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2.

Reapresentação das informações financeiras trimestrais--Continuação
Balanços patrimoniais

Ref

Controladora
30/09/2020
Ajustes 30/09/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Opções de compra de acionistas não controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante

Consolidado
30/09/2020
Ajustes 30/09/2020
Reapresentado

863
5.882
148
6.893

863
5.882
148
6.893

217.084
379.884
121.859
56
13.036
731.919

217.084
379.884
121.859
56
13.036
731.919

11.335

11.335

6.442
276.655
308
11
294.751

6.442
276.655
308
11
294.751

5.495
5.738
38.047
12.172
18.913
0
172.033
347.195
54.702
654.295

38.047

5.495
5.738
12.172
18.913
172.033
347.195
54.702
616.248

301.644

301.644

1.386.214

38.047

1.348.167

(a)

Total do ativo
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2.

Base de consolidação--Continuação
Ref

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de participação
de não controladores
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de ativos
Provisão para perda de investimentos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Ágio/deságio em transação de capital
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação de acionistas não controladores

30/09/2020

(b) & (c)

(b) & (c)

-

30/09/2020

30/09/2020
Reapresentado

Consolidado
Ajustes

2.678
803
-

2.678
803
-

142.703
15.242
33.072
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423

62.103

62.103

64.634

65.584

65.584

213
14.768
650.264

619
3.073
17.156
20.848

73.466
344.811
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534
6.020
18.680
8.899
511.622

98.403
89.412
29.031
-56.129
54.495

98.403
89.412
29.031
56.129
54.495

619
3.073
17.156
20.848

(a)

-

Controladora
Ajustes

40.434

-

98.403
89.412
29.031
56.129
54.495
215.212

-

-

Total do patrimônio líquido

215.212

Total do passivo e patrimônio líquido

301.644

16

364

40.434

-

215.212

215.212

-

9.116

215.212

224.328

301.644

1.386.214

9.301

30/09/2020

142.703
15.242
23.771
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423
64.634

(9.301)

38.047

38.047

9.514
14.768
650.264

73.466
306.764
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534
6.020
18.680
8.899
473.575

98.403
89.412
29.031
-56.129
54.495
-

215.212
9.116

38.047

224.328
1.348.167

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2.

Reapresentação das informações financeiras trimestrais--Continuação
(a) Refere-se a reclassificações de determinados instrumentos financeiros derivativos
anteriormente apresentados de forma líquida na rubrica de empréstimos e
financiamentos no passivo circulante.
(b) R$ 9.514 referem-se a eliminação no processo de consolidação de valores de royalties
a pagar entre empresas controladas anteriormente apresentadas no grupo de contas a
pagar com partes relacionadas.
(c) R$ 213 referem-se a reclassificação de valores a pagar para Elosgate Portal de
Serviços Financeiros Ltda. anteriormente apresentados no grupo de fornecedores.

2.3.

Base de consolidação
As informações financeiras intermediárias consolidadas compreendem as informações
financeiras da MPM Corpóreos S.A. e suas controladas em 30 de setembro de 2020, 31 de
dezembro e 30 de setembro de 2019, nas quais são mantidas as seguintes participações
acionárias diretas ou indiretas:
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
% Participação
30/09/2020
31/12/2019
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda (v)
At Corp Serviços Estéticos Ltda (iv)
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda (iv)
Limeira Serviços Estéticos Ltda (iv)
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda (vii)
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda (vii)
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A. (xi)
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda (iv)
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda (vi)
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda (vii)
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda (ix)
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
El Participações S.A.
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
Ul - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
Gavea Servicos Esteticos Ltda
Bdg Clinica Estetica Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda
Global Laser Benvuta Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A. (ii)
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A. (ii)
Verano Depilação S.A. (iii)

-
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100,00%
60,00%
50,00%
60,00%
60,00%
100,00%
100,00%
56,00%
60,00%
87,50%
100,00%
100,00%
51,00%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
52,50%
100,00%
100,00%
52,50%
52,50%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
63,00%
51,00%
63,00%
57,00%

-

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

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
% Participação
30/09/2020
31/12/2019
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A. (viii)
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Tew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Leew Serviços Estéticos Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda (x)
YTP Participações Ltda
EL Commerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De Negocios Ltda.
(i)
AUT Estética S.A.
ES LASER.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda

99,99%
99,99%
99,99%
82,61%
51,00%
6,00%
75,00%
50,00%
-

100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
50,00%
-

51,00%
51,00%
51,00%
99,99%
99,99%
99,99%
82,61%
51,00%
6,00%
51,00%
50,00%
-

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

100%
51,00%
51,00%
75,00%

51,00%
-

51,00%
51,00%
75,00%

100,00%
51,00%
-

(i)

A empresa “MR Laser Ltda” teve sua razão social alterada para “EL COMMERCE - PLATAFORMA DIGITAL PARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Ltda”
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(ii)

No dia 17 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu mais 12,25% da participação acionária das entidades Aclo Serviços
Estéticos SA e Alexandrite Estética e Laser SA. A participação indireta da controladora nessas companhias passa de 51% para 63,25%.

(iii)

No dia 17 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu mais 6,125%, da participação acionária da empresa Verano Depilação
Ltda. A participação indireta da controladora na entidade passa de 51% para 57,125%.

(iv) No dia 24 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu mais 10% da participação das entidades At Corp Serviços Estéticos Ltda,
que detém 100% de participação na Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda, Atm Corp Serviços Estéticos Ltda e Limeira Serviços Estéticos Ltda. companhias de
capital fechado com sede no Brasil e franqueadas da marca Espaçolaser. A participação indireta da controladora passa de 50% para 60%.
(v)

No dia 14 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação da empresa Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 100%.

(vi) No dia 19 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 37,5% da participação da empresa Lasercorp Serv. Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 87,5%.
(vii) No dia 21 de agosto de 2020 a controlada indireta Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação das empresas Lisa a Laser Serviços
Estéticos Ltda, Lisa a Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda e Lisa a Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda. A participação indireta da controladora passa de 50%
para 100%.
(viii) No dia 21 de agosto 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação acionária da empresa MIGS Serviços Estéticos S.A. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 100%.
(ix) No dia 21 de agosto 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 60% da participação da empresa MV Corp Serviços Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 40% para 100%.
(x)

No dia 21 de agosto 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação da empresa Riocorp Serviços Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 100%.

(xi) No dia 14 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 5% da participação acionária da verna Corp. Serviços Estéticos S.A. A
participação indireta da controladora passa de 51% para 56%.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Novos pronunciamentos, interpretações e alterações adotados
Não foram emitidas ou alteradas normas ou interpretações que ainda não estejam vigentes
que possam, na opinião da Companhia, quando da sua adoção, ter impacto significativo no
resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Caixas e bancos
Aplicações financeiras

863
863

757
753
1.510

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
125.760
91.324
217.084

12.954
42.155
55.109

Os equivalentes de caixa estão representados por aplicações financeiras em Certificados de
Depósito Bancário (CDBs) e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Os equivalentes de caixa podem ser
resgatáveis com o próprio emissor a qualquer momento, são de curto prazo e não sofrem risco
de mudanças de valores.
Os títulos possuem rentabilidade compatível com a variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) e são mantidos junto a instituições de primeira linha e em Fundos de
investimentos financeiros, com remunerações próximas ao Certificado de Depósito Interbancário
(CDI). Em 30 de setembro de 2020, as aplicações financeiras em CDB eram remuneradas a uma
taxa entre 97,50% a 100% do CDI (95% a 100% do CDI em 31 de dezembro de 2019).

4. Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são reconhecidas ao valor total da transação e ajustadas pela
provisão para crédito de liquidação duvidosa, se necessário. A provisão é substancialmente
constituída sobre recebíveis vencidos, além de contas a receber específicas consideradas não
cobráveis.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Contas a receber de clientes--Continuação
Consolidado
31/12/2019
30/09/2020
Proveniente de vendas por meio de:
Administradoras de cartões de crédito (a)
Vendas de franquias (c)
Serviços (royalties)
Ajuste a Valor Presente
Provisão de crédito de liquidação duvidosa

Ativo circulante
Ativo não circulante

373.483
13
50.589
(308)
(38.398)
385.379

455.325
3.526
27.036
(2.050)
(66.891)
416.946

379.884
5.495

380.490
36.456

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

A idade do saldo de contas a receber de clientes e demais contas a receber pode ser
demonstrada conforme segue:
Consolidado
31/12/2019
30/09/2020
A vencer
Títulos vencidos
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Total

383.599

415.927

1.195
529
56
385.379

666
327
26
416.946

(d)

A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa no período foi:
Consolidado
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Constituição de provisão
Recuperação de créditos vencidos
Incorporação de controladas
Saldo em 30 de setembro de 2019

(33.941)
(46.453)
20.555
(606)
(60.445)

Saldo em 1º de janeiro de 2020
Constituição de provisão
Recuperação de créditos vencidos
Cancelamento do contas a receber por inadimplência
Incorporação de controladas
Saldo em 30 de setembro de 2020

(66.891)
(37.459)
25.054
41.275
(377)
(38.398)
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30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Contas a receber de clientes--Continuação
Ajuste a valor presente
A Companhia efetua o desconto a valor presente de seus recebíveis considerando taxas de juros
diretamente relacionadas com seu perfil de crédito oferecidos aos clientes. A Companhia utilizou
a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para o cálculo a valor presente dos
recebíveis em aberto em 30 de setembro de 2020 e 2019.

5. Investimentos
Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Investimentos
Provisão para perdas com investimentos

276.655
(3.073)
273.582

261.243
(1.412)
259.831

A movimentação do investimento da Companhia nos períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 e 2019 está representada abaixo:

YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
A LISA Depilação a Laser S.A.
Costa & Curvo Estetica S.A.
YTP Participações Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
LASERSUL Serviços Terapêuticos Ltda
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Aut Estética S.A.
EF Franchising Serviços Terapeuticos
Ltda
Es Laser.
Total

Resultado de
equivalência Integralização
patrimonial
de capital

31/12/2018

Aquisição

44.173
26.754
57.257
(257)
52.164
59.278
11
381
(203)
15.506
1.915
(4)
586
-

(181)
13.271

7.791
11.634
14.697
(47)
36.743
1.334
44
561
(494)
3.897
21
79
992

500

(92)

99
(638)

-

257.561

12.998

76.713
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500

Dividendos
recebidos

Transações
com acionistas
não
controladores

30/09/2019

(5.000)
(13.750)
(3.250)
-

(6.514)
(31.074)
4
-

46.964
31.874
58.204
(304)
57.833
60.612
55
942
(878)
16.153
1.936
665
14.763

(22.000)

(37.584)

99
(730)
288.188

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

5. Investimentos--Continuação
31/12/2019

Aumento de
Resultado de
participação em equivalência
controladas
patrimonial

Dividendos
recebidos

30/09/2020

PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
A LISA Depilação a Laser S.A.
Costa & Curvo Estetica S.A.
YTP Participações Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Aut Estética S.A.
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
Es Laser.
LASERSUL Serviços Terapêuticos Ltda
El Commerce - Plataforma Digital

23.864
126.321
(582)
33.040
59.798
62
152
294
1.287
(8)
14.779
(53)
49
1.780
(952)

13.706
66.948
1
-

(13.168)
32.444
(7)
(65.520)
(5.037)
(15)
(914)
1
(1.419)
(226)
(425)
(458)
(249)

(9.712)
1
(2.000)
(200)
-

24.402
149.053
(589)
34.468
54.761
47
152
(620)
1.290
(8)
11.360
(279)
(376)
1.122
(1.201)

Total

259.831

80.655

(54.993)

(11.911)

273.582

O sumário das informações financeiras das empresas controladas, diretas e indiretas, e
coligadas está apresentado a seguir:

30/09/2020
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
EL Commerce
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
El Participações S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
UL - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

4.817
72
2.915
14.265
1.943
935
10.393
1.456
4.025
4.417
1.150
1.607
1.245
3.916
(1)
37.297
44.577
12.234
3.968
8.725
863
257
1.479
6.445
2.396
3.743
12.415

2.797
(396)
1.107
7.030
2.942
273
6.340
678
3.172
3.239
652
829
361
1.895
3.273
50.722
30.395
10.772
1.532
5.078
810
(288)
288
375
456
2.284
7.370

23
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Passivos Passivos não Patrimônio
circulantes circulantes
líquido
4.676
35
2.383
12.325
2.795
743
11.258
1.162
4.052
3.627
828
1.282
1.115
4.561
(2)
63.798
37.497
15.205
3.914
6.571
764
94
672
840
780
3.072
15.993

1.047
842
161
994
925
30
2.232
184
871
367
386
158
611
669
8.747
41.100
34.101
14.554
1.513
4.458
147
48
50
405
314
346
5.908

1.891
(1.201)
1.478
7.976
1.165
435
3.243
788
2.274
3.662
588
996
(120)
581
(5.473)
(16.879)
3.374
(6.753)
73
2.774
762
(173)
1.045
5.575
1.758
2.609
(2.116)

Lucro
(prejuízo)
líquido
(772)
(249)
194
332
(1.537)
321
(2.070)
35
(511)
146
14
(48)
(35)
(554)
(16.337)
(16.330)
(6.118)
(3.262)
(515)
57
278
(69)
653
3.806
530
(716)
(2.235)

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

5. Investimentos--Continuação
30/09/2020
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Verano Depilação S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Servs Estética Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda.
Global Laser Madre Benvenuta Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Leew Serviços Estéticos Ltda
Teew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
APL Participações Societárias S.A.
AUT Estética S.A.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
ES Laser.
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
Gávea Serv. Estéticos Ltda.
BDG Clínica Estética Ltda.
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
EL Commerce
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
El Participações S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

3.267
2.826
3.407
1.264
3.768
1.102
997
1.422
1.074
2.639
1.441
872
2.485
3.610
2.954
965
2.193
3.545
1.031
1.221
773
2.831
4.966
562
5.348
30.057
2.291
129
1.857
5
(426)
5.853
8.361
69.540
25
518
26
(75)
950
5.203
116
3.065
14.465
2.515
813
10.816
1.598
4.355
4.873
1.392
1.765
1.370
4.193
(1)
43.767

3.302
2.833
498
481
7.387
310
998
3.564
562
(387)
609
130
2.090
1.030
347
27
1.269
1.518
264
3.466
264
379
3.109
1.055
5.214
16.333
678
2.313
1.695
4.657
3.221
3.355
5.900
4.134
62
(235)
8.247
292
136
2.797
(396)
1.107
7.030
2.820
273
6.340
678
3.172
3.239
652
829
361
1.895
6.949
47.928

24
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Passivos Passivos não Patrimônio
circulantes circulantes
líquido
3.774
4.340
2.228
2.006
6.668
1.266
1.467
4.270
1.046
3.039
1.553
931
4.116
3.741
1.563
579
1.662
2.940
983
2.095
466
496
5.258
1.533
5.162
26.298
2.001
4.318
1.586
6
(46)
5.667
9.664
9.840
63
487
269
956
4.676
35
2.379
12.318
2.795
743
11.242
1.161
4.047
3.627
826
1.279
1.115
4.561
(2)
63.798

4.765
2.939
568
1.750
8.243
2.597
1.228
396
124
654
180
20
748
475
90
36
580
2.090
355
7.505
224
247
573
895
3.512
21.744
186
4.156
604
1
124
1.127
5.169
974
613
168
(15.668)
71
23
1.047
841
165
1.001
926
29
2.248
185
876
368
387
162
611
669
8.748
41.100

(1.970)
(1.620)
1.109
(2.011)
(3.756)
(2.451)
(700)
320
466
(1.441)
317
51
(289)
424
1.648
377
1.220
33
(43)
(4.913)
347
2.467
2.244
(811)
1.888
(1.652)
782
(6.032)
1.362
4.655
2.717
2.414
(572)
62.860
(589)
(372)
23.941
(123)
107
2.277
(1.156)
1.628
8.176
1.614
314
3.666
930
2.604
4.117
831
1.153
5
858
(1.798)
(13.203)

Lucro
(prejuízo)
líquido
839
(438)
956
(249)
(1.564)
114
(330)
(2.831)
(88)
(1.318)
(179)
(280)
(1.185)
424
160
(16)
194
(701)
(122)
(5.973)
179
2.107
(915)
(1.219)
(122)
(1.123)
(245)
(3.103)
(209)
(4.843)
(404)
(396)
(857)
29.726
(7)
(301)
(13.170)
(314)
(282)
(387)
(204)
345
532
(1.088)
199
(1.647)
177
(181)
602
256
110
89
(277)
(12.660)
(12.654)
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5. Investimentos--Continuação
30/09/2020
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
UL - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Verano Depilação S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Servs Estética Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda.
Global Laser Madre Benvenuta Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Leew Serviços Estéticos Ltda
Teew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
APL Participações Societárias S.A.
AUT Estética S.A.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
ES Laser.
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
Gávea Serv. Estéticos Ltda.
BDG Clínica Estética Ltda.

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

43.841
12.189
4.010
8.739
908
243
1.298
3.280
2.396
4.013
12.837
3.362
2.714
2.678
1.660
3.273
1.073
1.022
2.451
1.124
3.045
1.597
933
3.336
3.906
2.546
951
2.259
3.549
1.106
1.221
851
1.188
5.458
964
5.117
29.750
2.400
2.252
1.977
5
(426)
5.798
8.481
69.539
25
518
26
295
950

28.187
10.772
1.532
5.078
810
(288)
288
375
456
2.284
7.369
3.302
2.833
498
481
7.657
310
998
3.564
562
(387)
609
130
2.090
1.030
347
27
1.269
1.518
264
4.589
264
672
3.109
1.105
5.214
16.333
677
2.313
1.695
6.465
3.166
3.355
5.900
4.134
62
(235)
(8.296)
292
136

25
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Passivos Passivos não Patrimônio
circulantes circulantes
líquido
37.497
15.205
3.914
6.571
764
94
671
840
780
3.322
15.992
3.774
4.340
2.228
2.006
6.668
1.266
1.467
4.270
1.046
3.039
1.553
924
4.116
3.741
(1.563)
579
1.657
2.934
981
2.095
455
517
5.257
1.533
5.162
26.298
2.001
4.318
1.595
6
(46)
5.734
9.664
9.839
63
487
269
956

34.077
14.554
1.514
4.458
146
48
50
405
315
96
5.908
4.765
2.940
567
1.750
8.243
2.597
1.227
396
124
654
179
28
747
474
(91)
36
584
2.096
357
7.505
196
225
574
895
3.512
21.745
184
4.156
596
1
125
1.059
5.169
974
613
168
(15.668)
71
22

454
(6.798)
114
2.788
808
(187)
865
2.410
1.757
2.879
(1.694)
(1.875)
(1.733)
381
(1.615)
(3.981)
(2.480)
(674)
1.349
516
(1.035)
474
111
563
721
4.547
363
1.287
37
32
(3.790)
464
1.118
2.736
(359)
1.657
(1.960)
892
(3.909)
1.481
6.463
2.661
2.360
(452)
62.860
(589)
(372)
7.398
247
108

Lucro
(prejuízo)
líquido
(9.038)
(3.306)
(473)
71
323
(83)
472
642
530
(446)
(1.813)
935
(350)
228
147
(1.789)
85
(304)
(1.801)
(39)
(912)
(23)
(219)
(334)
721
(248)
(30)
261
(697)
(47)
(4.850)
179
302
423
(816)
353
(1.430)
(136)
(979)
(89)
(3.036)
(459)
(451)
(737)
29.726
(7)
(301)
(10.870)
57
(281)

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
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(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

6. Combinação de negócios ocorridas em 2020
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data de cada aquisição é apresentado a
seguir:

Nota
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Imobilizado
Intangível - contratos de franquia
Direito de uso de arrendamentos
Intangível - acordo de não competição
Total ativo
l
Passivo
Outros passivos
Passivo de arrendamento
Receita diferida
Total passivo
Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo

Gávea
6.1

BDG
6.2

GL Mauro
Ramos
6.3

GL
Benvenuta
6.4

16
364
9
318
502
119
275
1.603

454
4
326
265
56
161
1.266

711
7
334
79
417
122
1.670

4
854
18
406
72
148
61
1.563

205
119
219
543

99
56
115
270

464
417
303
1.184

398
148
346
892

1.060

996

486

671

O ágio apurado em aquisição é apresentado a seguir:
Gávea
6.1

Nota
Contraprestação transferida
(-) Ativos líquidos adquiridos na data de aquisição
Ágio (compra vantajosa) determinado na transação

1.774
(1.060)
714

BDG
6.2
694
(996)
(302)

GL Mauro
Ramos
6.3
2.698
(486)
2.212

GL
Benvenuta
6.4
2.831
(671)
2.160

6.1. Gávea Serviços Estéticos Ltda. (“Gávea”)
Em 16 de março de 2020, a controlada indireta E.L. Rio Serviços de Depilação Estética
Ltda. adquiriu 100% das quotas da Gávea, companhia de capital fechado com sede no
Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa operação
na cidade do Rio de Janeiro.
O ágio de R$714 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.1. Gávea Serviços Estéticos Ltda. (“Gávea”)--Continuação
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas líquidas
de R$292 e prejuízo antes dos tributos de R$314. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$790 para a receita do
consolidado e R$368 para o prejuízo das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.774
(16)
1.758

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

O montante de R$1.774 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$1.800, substancialmente liquidado até maio de 2020.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
6.2. BDG Clínica Estética Ltda. (“BDG”)
Em 22 de abril de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da BDG, companhia de capital fechado com sede no Brasil e
franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa operação na
cidade de Varginha.
A Companhia está utilizando o período de mensuração previsto no CPC 15 (R1) / IFRS 3
para revisão dos cálculos do valor justo e confirmação do ganho por compra vantajosa.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas líquidas
de R$220 e prejuízo antes dos tributos de R$282. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$585 para a receita do
consolidado e R$398 para o prejuízo das operações.
O montante de R$694 representa o valor presente da contraprestação na data da aquisição
cujo valor nominal de R$700, foi totalmente pago em agosto de 2020.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.3. Global Laser Mauro Ramos Ltda. (“Global Laser Mauro Ramos”)
Em 14 de agosto de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da Global Laser Mauro Ramos, companhia de capital fechado
com sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer
nossa operação na cidade de Florianópolis.
O ágio de R$2.212 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O montante de R$2.698 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.155, que será pago em parcelas mensais até 31 de
agosto de 2022.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
6.4. Global Laser Benvenuta Ltda. (“Global Laser Benvenuta”)
Em 14 de agosto de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da Global Laser Benvenuta, companhia de capital fechado com
sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa
operação na cidade de Florianópolis.
O ágio de R$2.160 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O montante de R$2.831 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.155, que será pago em parcelas mensais até 31 de
agosto de 2022.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options
A Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de
determinadas controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação
remanescente não detida pela Companhia. A avaliação destas condições dessas opções,
sua valorização inicial e movimentações subsequentes estão descritas a seguir.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options-Continuação
Movimentação de 2019
Valor justo na
Ganho
data da
(perda) valor
emissão
Saldo 12/2018
justo

Controlada

Data da
emissão

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

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

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

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

01/2019

(32.095)

Total opções de compra e venda

(40.521)
(1.667)
(651)
-

-

Saldo
09/2019

(4.225)
(2.189)
(1.095)
(1.860)
(253)
(1.622)
(1.316)
(947)

(44.746)
(3.856)
(1.746)
(12.498)
(3.106)
(9.390)
(6.845)
(5.435)

(2.721)

(34.816)

(103.754)

(42.839)

(16.228)

(122.438)

Emissão de opções de compra sobre a
participação de não controladores no
momento da combinação de negócios
Costa & Curvo Estética Ltda.
M.I.G.S. Serviços Estéticos S.A.
Urban Laser ServiçoEstéticos S.A.
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação a Laser S.A.
ES Laser S.A.

01/2018
10/2018
01/2018
01/2018
01/2019
01/2019

1.053
441
25.339
4.733
4.722

830
386
17.501
3.907
-

(952)
(272)
(20.798)
(5.188)
604
(1.752)

931
555
22.042
3.452
604
2.970

Outras opções de compra
EL Bahia

09/2019

1.388

-

(9)

1.379

Outras emissões de opções de compra
sobre não controladores
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

04/2018

9.915

8.154

(8.869)

9.200

47.591

30.778

(37.236)

41.133

Total opções de compra
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options-Continuação
Movimentação de 2020
Consolidado

Data da
emissão

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

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

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

(46.235)
(3.662)
(1.788)
(12.817)
(3.213)
(9.753)
(7.095)
(5.184)

(21)
(440)
(743)
1.072
241
659
549
(777)

2.972
9.094
6.546
5.961

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

01/2019

(32.095)

(36.006)

2.947

33.059

(103.754)

(125.753)

3.487

57.632

Total opções de compra e venda

Saldo 12/2019

Ganho (perda)
valor justo

Cancelamento
opções (i)
Saldo 09/2020

(46.256)
(4.102)
(2.531)
(11.745)
-

(64.634)

Emissão de opções de compra sobre a
participação de não controladores no momento da
combinação de negócios

Data da
emissão

Costa & Curvo Estética Ltda.
M.I.G.S. Serviços Estéticos S.A.
Urban Laser ServiçoEstéticos S.A.
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação a Laser S.A.
ES Laser S.A.
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
Verano Depilação S.A.
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa

01/2018
10/2018
01/2018
01/2018
01/2019
01/2019
09/2020
09/2020
09/2020
09/2020
09/2020

1.053
441
25.339
4.733
4.722
15.131
1.343
4.108
2.957
57.308

823
420
18.435
3.165
589
2.153
-

39
328
3.404
575
911
619
-

15.131
1.343
4.108
2.957
57.441

862
748
21.839
3.740
1.500
2.772
15.131
1.343
4.108
2.957
57.441

Outras opções de compra
EL Bahia

09/2019

1.388

1.238

24

-

1.262

Outras emissões de opções de compra sobre não
controladores
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

04/2018

9.915

8.245

(89)

-

8.156

128.438

35.068

80.980

121.859

Total opções de compra
(i)

Valor justo na
data da emissão

Valor justo na
data da emissão

Saldo 12/2019

Ganho (perda)
valor justo

5.811

Registro de
opções (i)

Saldo 09/2020

Cancelamento das opções de vendas de ações e registro de opções de compras
Quando a combinação de negócios possui emissões simultaneas de opções de compra e venda envolvendo a participação remanescente de acionistas não controladores, a
Companhia tem como política contábil considerar o CPC 39 / IAS 32 como o pronunciamento a ser aplicado.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options-Continuação
Dessa forma, a Companhia contabiliza as ações / quotas sujeitas às opções como se
tivessem sido adquiridas na data de combinação do negócio, não demonstrando no
patrimônio líquido e nas demonstrações de resultado e resultado abrangente a participação
de não controladores.
O valor justo das opções de compra é reconhecido na data de combinação de negócio no
passivo circulante ou não circulante, dependendo do prazo de exercício, e sua atualização
pelo valor justo nas datas de encerramento das demonstrações financeiras é reconhecida
no resultado financeiro, como um ganho ou perda.
Quando a combinação de negócios possui somente emissão de opções de vendas
envolvendo a participação remanescente de acionistas não controladores, a Companhia
aplica o pronunciamento CPC 48 / IFRS 9.
Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas / quotistas não controladores das
controladas Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de
exercício das opções de venda de suas participações nessas controladas, conforme
distratos assinados entre as partes. Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam
emissão simultânea de opções de compra e venda sobre a participação de não
controladores no momento da combinação de negócios passaram a conter somente uma
opção de compra da participação dos acionistas não controladores pela Companhia.
Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo
contabilizado relacionado a essa opção no montante de R$ 57.642, e restabeleceu a
apresentação de acionistas / quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante
de R$ 6.096.
A diferença entre o valor da baixa das opções e o valor da participação de acionista não
controladores foi reconhecida na linha de Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido
pertencente aos controladores.
Adicionalmente, como os contratos após a renúncia passaram então a conter somente
opções de compra, a Companhia aplicou o pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e registrou um
ativo no montante de R$ 80.847, tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido.
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7. Imobilizado
Controladora
Benfeitorias
propriedade
de terceiros
Taxa de depreciação
Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferencias
Saldos em 30 de setembro de 2019

Computadores
e periféricos

Utensílios e
equipamentos

Total
imobilizado

25%

20%

10%

-

243

21

2

266

88

14

102

109

16

368

243

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2018

(2)

(2)

-

(4)

Depreciação do período
Transferencias
Saldos em 30 de setembro de 2019

(9)
1
(10)

(13)
(1)
(16)

(1)
(1)

(23)
(27)

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 30 de setembro de 2019

241
233

19
93

2
15

262
341

Controladora
Benfeitorias
propriedade
de terceiros

Computadores
e periféricos

Utensílios e
equipamentos

Total
imobilizado

Taxa de depreciação
Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

25%

20%

10%

243

109

17

369

Saldos em 30 de setembro de 2020

243

109

17

369

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(12)

(22)

(2)

(36)

Depreciação do período
Saldos em 30 de setembro de 2020

(7)
(19)

(16)
(38)

(2)
(4)

(25)
(61)

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de 2020

231
224

87
71

15
13

333
308

32

380

381

33

(i)

2.386
5.849

28.782

(1.315)

(4.968)

22.625

(1.241)
(74)

(3.490)
(1.478)

7.164

(882)
-

397
2
33.750

3.627
3.783
636

26.115
201
7.035

103.421

78.202

(23.012)

(14.980)
(8.032)

126.433

513
(1.562)

93.182
6.424
27.876

3.547

2.990

(1.909)

(1.741)
(168)

5.456

(56)
(7)

4.731
512
276

4.750

3.564

(1.208)

(855)
(353)

5.958

(28)
-

4.419
184
1.383

Móveis e
utensílios

285

171

(163)

(126)
(37)

448

-

297
127
24

Veículos

1.444

1.187

(1.082)

(343)
(739)

2.526

(46)
(33)

1.530
129
946

346

346

(258)

(258)
-

604

-

604
-

Equipamento Utensílios e
eletrônico equipamentos

624

638

(21)

(21)

645

(312)

638
319

Imóveis

(1428)

2.590

(1.428)

(1.428)
-

-

-

(4.031)

4.018
13
-

(846)

-

-

-

(846)

-

(846)
-

146.774

114.699

(35.364)

(24.462)
(10.902)

182.138

(4.031)
(102)
(1.912)

139.161
10.527
38.495

Provisão para Provisão
Total
desmantela- para baixa de
mento (i)
imobilizado imobilizado

Na provisão para gastos com desmantelamento está registrado o custo de restauração dos imóveis alugados onde funcionam as operações da Companhia. Esses custos surgem da obrigação contratual da Companhia em devolver esses locais
nas mesmas condições nas quais foram alugados. Os mesmos são amortizados pelo prazo estimado de vigência do contrato de aluguel. Com a adoção do CPC 06 (R2), tanto o custo quanto a depreciação acumulada foram reclassificados
para ativo por direito de uso.

Valor líquido
Saldos em 01 de janeiro de
2019
Saldos em 30 de setembro de
2019

Depreciação
Saldos em 01 de janeiro de
2019
Depreciação do período
Saldos em 30 de setembro de
2019

Custo ou avaliação
Saldos em 01 de janeiro de
2019
Aquisição de Companhias
Adições
Transferências entre contas Direito de Uso
Transferências entre contas
Baixas
Saldos em 30 de setembro de
2019

Benfeitorias
propriedade ComputadoresEquipamentos
de terceiros e periféricos
de laser
Instalações
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382

34

(i)

3.840
3.495

35.531

(3.615)

(4.986)

30.572

(2.678)
(7)
(930)
-

7.110

40.517

(4.435)
(185)
(837)
624
(153)

6.518
12
580
-

35.007
209
5.295
(39)
45

119.422

112.305

(39.357)

(27.886)
(168)
(11.333)
30

158.779

140.191
347
18.993
(2.132)
1.380

3.374

3.505

(2.510)

(2.142)
(7)
(361)
-

5.884

5.647
22
226
(13)
2

4.675

4.664

(1.903)

(1.393)
(55)
(460)
5
-

6.578

6.057
154
431
(17)
(47)

Móveis e
utensílios

187

192

(210)

(176)
(34)
-

397

368
34
(5)
-

Veículos

-

-

-

-

-

-

-

5.137

5.241

(1.050)

(786)
(162)
(320)
95
123

6.187

6.027
1.305
231
4
(1.380)

Equipamento Utensílios e
eletrônico equipamentos

599

618

(39)

(20)
(19)
-

638

638
-

Imóveis

-

-

-

-

-

-

(387)

(387)

-

-

(387)

(387)
-

172.033

160.550

(53.670)

(39.516)
(584)
(14.294)
724
-

225.703

200.066
2.049
25.790
(2.202)
-

Provisão para Provisão
Total
desmantela- para baixa de
mento (i)
imobilizado imobilizado

Na provisão para gastos com desmantelamento está registrado o custo de restauração dos imóveis alugados onde funcionam as operações da Companhia. Esses custos surgem da obrigação contratual da Companhia em devolver esses locais
nas mesmas condições nas quais foram alugados. Os mesmos são amortizados pelo prazo estimado de vigência do contrato de aluguel. Com a adoção do CPC 06 (R2), tanto o custo quanto a depreciação acumulada foram reclassificados
para ativo por direito de uso.

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Saldos em 30 de setembro de
2020

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de Companhias
Depreciação do período
Baixas
Transferências
Saldos em 30 de setembro de
2020

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de Companhias
Adições
Baixas
Transferências
Saldos em 30 de setembro de
2020

Benfeitorias
propriedade Computadores Equipamentos
de terceiros e periféricos
de laser
Instalações
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8. Intangível
O saldo de intangível do Consolidado está composto da seguinte forma:

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de
2018
Aquisição de controle
Adições
Baixas
Transferências entre contas
Saldos em 30 de setembro de
2019
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de
2018
Aquisição de controle
Amortização do período
Transferência entre contas
Saldos em 30 de setembro de
2019
Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 30 de setembro de
2019

Marcas e
patentes

Licenças
de uso

72
216
(216)

18.956
758
4.942
(24)
216

1.989
9
797
-

72

24.848

2.795

(9)
-

(4.610)
(27)
(1.124)
107

Amortização
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de controle
Amortização do período
Saldos em 30 de setembro de
2020
Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de
2020

70.645
67.331
(2.914)
135.062

(639)
(281)
(4)
(924)

Provisão
de baixa de
intangível
(c)

Total
intangível

2.107
3.276
-

201.800
-

508
-

(1.003)
(16)
-

294.566
967
76.854
(2.938)
-

5.383

201.800

508

(1.019)

369.449

-

(745)
(927)
-

-

(1.672)

(23.742)
(8.903)
-

-

-

(29.736)
(27)
(11.244)
103

(9)

(5.654)

(32.645)

-

72

14.346

1.350

70.645

1.362

178.058

-

(1.003)

264.830

63

19.194

1.871

135.062

3.711

169.155

508

(1.019)

328.545

Marcas e
patentes
Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de controle
Adições
Baixas
Saldos em 30 de setembro de
2020

Software

Ágio por
Mais-valia
Marca
Mais-valia
rentabilidade de contrato Espaçolaser
não
futura (b)
de franquia
(a)
competição

Ágio por
Mais-valia
Marca
Mais-valia
rentabilidade de contrato Espaçolaser
não
futura
de franquia
(a)
competição

-

Provisão
de baixa de
intangível
(b)

(40.904)

Licenças
de uso

Software

72
-

28.110
72
2.305
(29)

3.618
1.353
(130)

156.068
4.784
-

5.574
781
-

201.800
-

683
619
-

(1.003)
-

394.922
4.856
5.058
(159)

72

30.458

4.841

160.852

6.355

201.800

1.302

(1.003)

404.677

(11)
(3)

(7.734)
(2.846)

(1.255)
(550)

(14)

(10.580)

(1.805)

61

20.376

2.363

156.068

3.592

166.186

554

(1.003)

348.197

58

19.878

3.036

160.852

3.299

160.004

1.071

(1.003)

347.195

-

(1.982)
(1.074)

-

(3.056)

(35.614)
(6.182)

(129)
(102)

(41.796)

(231)

Total
intangível

-

(46.725)
(10.757)
(57.482)

(a)

Refere-se à ativo identificado como parte da combinação de negócios da EL Franchising Ltda e da TL Franchising Ltda, no montante de R$201.800 referente a Marca
Espaçolaser. A vida útil da Marca Espaçolaser é de 17 anos.

(b)

O valor corresponde a provisão para perda do valor recuperável da marca Totallaser.

A Companhia não identificou indicadores de não recuperação de ativos durante o período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
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8. Intangível--Continuação
Contrato oneroso
Refere-se à passivo identificado como parte da combinação de negócios da EL Franchising Ltda
e da TL Franchising Ltda referente ao acordo de não pagamento de royalties por determinadas
empresas do grupo na data de aquisição pela MPM.
O montante original identificado foi de R$115.400 com prazo de amortização de 14 anos. O total
da amortização registrada no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 foi de
R$8.903 (R$8.903 em 30 de setembro de 2019).

9. Arrendamentos
A Companhia e suas controladas possuem contratos de arrendamento de diversos imóveis, que
são utilizados para a prestação dos serviços de depilação de seus clientes. Os prazos de
arrendamento desses imóveis variam entre 2 a 5 anos. As obrigações da Companhia e suas
controladas nos termos de seus arrendamentos são asseguradas pela titularidade do arrendador
sobre os ativos arrendados. Existem vários contratos de arrendamento que contemplam opções
de renovação e de rescisão, além de pagamentos variáveis de arrendamento.
A Companhia e suas controladas também possui alguns arrendamentos de equipamentos de
escritório de baixo valor e com prazo de duração inferior a 12 meses, tais como impressoras, por
exemplo. Para esses casos, a Companhia e suas controladas aplicam as isenções de
reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor.
A seguir estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso de imóveis reconhecidos e as
movimentações durante os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Consolidado
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Reclassificação de provisão para desmantelamento
Adições
Aquisições de empresas
Amortização
Remensuração
Saldo em 30 de setembro de 2019

65.172
2.580
11.075
10.145
(21.832)
5.943
73.083
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9. Arrendamentos--Continuação
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Aquisições de empresas
Amortização
Remensuração
Baixa
Saldo em 30 de setembro de 2020

68.788
11.847
344
(18.420)
(5.703)
(2.154)
54.702

Abaixo são apresentados os valores contábeis dos passivos de arrendamento e as
movimentações durante os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Consolidado
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adições
Aquisições de empresas
Juros
Remensuração
Pagamentos
Saldo em 30 de setembro de 2019

65.172
9.980
8.606
4.481
5.943
(21.793)
72.389
Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Aquisições de empresas
Juros
Remensuração
Pagamentos
Descontos - expediente prático CPC 06 (R2 / IFRS 16 (a)
Baixa
Saldo em 30 de setembro de 2020
Circulante
Não circulante

68.515
11.326
313
6.939
(5.703)
(21.553)
(9.014)
(2.414)
48.409
15.242
33.167

(a) Refere-se aos descontos obtidos nas parcelas fixas mensais por conta da pandemia do COVID-19. A Companhia e suas
controladas optaram pela utilização do expediente prático, e o desconto foi reconhecido no grupo de resultado financeiro,
reduzindo a despesa de juros de atualização do passivo de arrendamento.
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9. Arrendamentos--Continuação
O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes do passivo de arrendamento é como
segue:
Consolidado
Valor

Ano
2021 (a partir de 1º de julho)
2022
2023
2024
2025
Total
(-) Juros embutidos
Total

20.099
10.710
4.299
625
51
35.784
(2.617)
33.167

Parte dos contratos de arrendamento da Companhia e suas controladas são baseados em
pagamentos variáveis (normalmente um percentual sobre o faturamento das lojas). Durante o
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, as despesas relativas a pagamentos
de aluguéis variáveis totalizaram R$2.783 no consolidado (R$5.940 em 30 de setembro de 2019).
Informações adicionais - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019
Para efetuar o desconto a valor presente de arrendamentos a pagar, a Companhia e suas
controladas utilizaram a taxa de juros incremental nominal. Os contratos de arrendamento da
Companhia e suas controladas têm substancialmente seus fluxos de pagamentos indexados por
índices inflacionários. Para atender as orientações da CVM, em seu Ofício Circular
CVM/SNC/SEP nº 2, 2019, a Companhia e suas controladas calcularam para fins de divulgação
os saldos de arrendamento considerando a taxas de juros incremental real. Nesse cálculo, o
saldo do passivo foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos
esperados até o fim de cada contrato, incorporando a inflação futura projetada e descontando
pela taxa incremental de financiamento, ou seja, a taxa de juros nominal. A comparação os
saldos de arrendamentos descontados pela taxa de juros nominal (contabilizado) e taxa de juros
real está abaixo demonstrada, na data-base de 30 de setembro de 2020. O cenário 1 considera a
projeção do fluxo com inflação, e o cenário 2 considera a projeção do fluxo sem inflação (CPC 06
(R2) / IFRS 16):
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9. Arrendamentos--Continuação
Informações adicionais - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019--Continuação
2024 em
diante

Cenário

Taxa (% a.a.)

2020

2021

2022

2023

Ativo por direito de uso
Ativo por direito de uso

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

16.832
14.687

6.238
5.533

1.230
1.029

-

801

Passivo de arrendamento
Passivo de arrendamento

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

41.464
37.004

20.023
17.501

7.652
6.547

1.548
1.295

93
74

Encargos Financeiros
Encargos Financeiros

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

3.218
2.854

1.422
1.235

432
367

55
46

5
4

Despesa de Depreciação
Despesa de Depreciação

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

19.465
17.651

10.594
9.354

5.008
4.304

1.230
1.029

-

Total de Despesa
Total de Despesa

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

22.683
20.505

12.016
10.589

5.440
4.671

1.285
1.075

5
4

10. Empréstimos e financiamentos (reapresentado)

Tipo
Aymoré
ABC
Daycoval
Citibank
Itaú
Itaú
Itaú
Safra
Santander
Santander
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Votorantim
Caixa

Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131 (i)
Capital de Giro
Capital de Giro
Empréstimo 4131 (i)
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131 (i)
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro

Vencimento

Encargos

Out/2020
Mar/2021
Mar/2023
Mar/2024
Mar/2023
Out/2021
Mar/2023
Jan/2022
Ago/2023
Mar/2025
Mar/2023
Fev/2023
Mar/2023
Fev/2024
Jul/2022
Mai/2021

1,75% a.m.
0,96% a.m.
1,20% a.m.
0,75% a.m.
CDI + spread
1,08% a.m.
0,94% a.m.
1,17% a.m.
0,95% a 2,32%
CDI + spread
CDI + spread
1,06% a 2,73% a.m.
CDI + spread
0,967 a 2,16% a.m.
0,96% a 1,05% a.m.
TJLP + 5% a.a.

Total

Consolidado
30 de setembro de 2020
Não
Circulante
circulante
Total
10
1.636
1.412
20.427
15.288
1.027
34.237
679
10.021
47.180
2.589
478
1.029
4.025
2.584
81

1.384
62.673
12.267
47
139.238
248
7.691
103.974
5.100
713
3.057
6.484
1.935
-

10
1.636
2.796
83.100
27.555
1.074
173.475
927
17.712
151.154
7.689
1.191
4.086
10.509
4.519
81

142.703

344.811

487.514

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú, Citibank e Santander denominados em US$ e,
para mitigar o risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos financeiros
em juros pré-fixados e pós fixados.
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10. Empréstimos e financiamentos (reapresentado) --Continuação

Aymoré
ABC
Daycoval
Itaú
Citibank
Itaú USD (i)
Safra
Santander
Bradesco
Bradesco
Votorantim
Caixa

Tipo

Vencimento

Encargos

Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro

Out/2020
Mar/2021
Jul/2022
Out/2021
Nov/2023
Ago/2021
Dez/2022
Dez/2022
Set/2022
Set/2023
Jul/2022
Mai/2021

1,75% a 2,21% a.m.
0,96% a.m.
1,28% a.m.
0,96% a 2,14% a.m.
0,78% a.m.
0,99% a.m.
1,25% a.m.
0,85% a 2,65% a.m.
1,24% a 2,22% a.m.
1,05% a 1,88% a.m.
1,01% a 1,11% a.m.
0,45% a.m.

Total

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Não
Circulante circulante
Total
228
4.636
1.162
1.844
2.120
46.030
612
10.059
1.647
3.786
2.357
119

477
2.162
616
8.471
32.977
767
7.032
852
8.805
3.903
51

228
5.113
3.324
2.460
10.591
79.0077
1379
17.091
2.499
12.591
6.260
170

74.600

66.113

140.713

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú denominados em US$ e, para mitigar o
risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos
financeiros em juros pré-fixados de 11,88% ao ano.

O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes dos empréstimos e financiamentos é
conforme a seguir:
Consolidado
Valor

Ano
2021 (a partir de 1º de outubro)
2022
2023
2024
Total

101.781
94.480
75.009
73.541
344.811

11. Debêntures
31 de dezembro de 2019
Não
Circulante
circulante
Total
Debêntures
Custos de captação

dez/2022

0 81% a.m.
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11. Debêntures--Continuação
Em 20 de março de 2020 a Companhia, através de sua controlada Corporeos Serviços
Teraupeticos S.A., contratou um novo empréstimo junto ao banco Itaú Unibanco S.A. no valor de
R$140.000 com vencimento em 20 de março de 2025. Os recursos líquidos obtidos por meio
dessa captação foram destinados para a liquidação integral das debêntures. A liquidação
ocorreu em 14 de abril de 2020, com pagamento de R$110.000 de principal e R$18.905 de juros.

12. Mudanças nos passivos de atividades de financiamento (reapresentado)
A seguir é apresentado a movimentação das mudanças nos passivos de atividades de
financiamento para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Em 31 de
Novas
dezembro de Pagamento de
captações de
2019
principal
Juros pagos empréstimos
Empréstimos, debêntures e
financiamentos
Instrumentos derivativos a
receber
Opções de compra de
acionistas não
controladores
Instrumentos derivativos a
pagar
Opções de compra e venda
de participação de não
controladores
Total

249.859
(820)

(45.660)

Em 30 de
setembro
de 2020

450.326

38.047

47.094

-

-

487.514

-

-

-

(38.047)

-

-

820

(38.047)

(35.068)

-

-

(86.791)

-

-

-

-

(121.859)

2.684

-

-

-

-

-

-

365.535

-

47.094

125.753
342.408

Em 31 de
dezembro
de 2018
Empréstimos, debêntures
e financiamentos
Instrumentos derivativos
a receber
Instrumentos derivativos
a pagar
Total

(252.152)

Mudança
Operaçoes
Juros
Renúncia no valor
Derivativos provisionados Nota 6.5
justo

(252.152)

(45.660)

Pagamento
de principal Juros pagos

Novas
Juros
captações provisionados

(61.119)
(61.119)

(297)
523

2.387
64.634
394.629

Mudança
Em 30 de
no valor Aquisição de setembro de
justo
Companhias
2019

162.344

(35.670)

(14.300)

110.634

16.775

-

875

240.658

(2.372)

-

-

-

-

1.069

-

(1.303)

4.378
164.350

(35.670)

(14.300)

110.634

16.775

(1.387)
(318)

875

2.991
242.346

As movimentações de passivo de arrendamento e das opções de compra e venda de
participações de acionistas não controladores estão demonstradas nas notas 6.5 e 9,
respectivamente.
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13. Parcelamento de impostos
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Auto de Infração
Ordinário - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Ordinário - INSS
ISS
PERT - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Simples Nacional
Simplificado - IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
Dívida Ativa
TOTAL
Circulante
Não circulante

36
5.120
185
268
434
595
2.818
809
10.265

6.050
235
460
213
3.212
943
11.113

2.731
7.534

2.733
8.380

O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes dos parcelamentos de impostos é
conforme a seguir:
30/09/2020
de 1 a 2 anos
de 2 a 3 anos
de 3 a 4 anos
mais de 5 anos
Total

887
719
628
5.300
7.534

14. Provisões para demandas judiciais
Em 30 de setembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas eram partes envolvidas
em processos trabalhistas e cíveis em andamento e está discutindo essas questões tanto na
esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais (incluído em outras contas a receber). As provisões para eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pelo
apoio de seus consultores legais.
As movimentações dos saldos em 30 de setembro de 2020 e 2019 são como segue:
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14. Provisões para demandas judiciais--Continuação
Trabalhistas
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Consolidado
Cíveis
Tributário

-

Total

661

6.445

7.106

Aquisição de empresas
Adições
Reversões
Saldo em 30 de setembro de 2019

7.120
114
(251)
6.983

1.235
163
(202)
1.857

5.848
374
(728)
11.939

14.203
651
(1.181)
20.779

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Reversões
Saldo em 30 de setembro de 2020

8.768
19
(2.160)
6.627

266
1.410
(252)
1.424

11.587
649
(1.607)
10.629

20.621
2.078
(4.019)
18.680

Os processos classificados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda “possível”
totalizam R$ 6.412 (R$4.293 em 31 de dezembro de 2019) e tem como natureza processos
Cíveis, Trabalhistas e Tributários.
Recolhimento Impostos Sobre Serviços Atividades de Franquia
A Companhia através de sua controlada EL Franchising, requereu junto a justiça a
inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de Imposto sobre prestação de serviço (“ISS”)
sobre a atividade de franquia, eximindo-o da prestação de serviço.
Pautado nesse entendimento, a controlada possui uma liminar expedida pela Comarca de
Barueri no qual suspende o recolhimento do ISS. Em 28 de Maio de 2020, o Supremo Tribunal
Federal (“STF”) reafirmou a jurisprudência de que é constitucional a incidência do ISS nos
contratos de franquia através do julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 603136, com
repercussão geral reconhecida (Tema 300).
Apesar do processo da controlada ainda estar em julgamento, por ser uma tese de repercussão
geral, a administração entende que a decisão proferida pelo STF poderá trazer possíveis
impactos no recolhimento do ISS.

15. Plano de remuneração baseado em ações
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2019 foi aprovado o
primeiro programa de remuneração baseada em ações, nos termos do Plano de Opção de
Compra da Companhia. Com a outorga de opções de compra de ações, foram aprovadas 50.986
opções concedidas para os executivos.
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15. Plano de remuneração baseado em ações--Continuação
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020 foi aprovado o
segundo programa de remuneração baseada em ações, nos termos do Plano de Opção de
Compra da Companhia. Com a outorga de opções de compra de ações, foram aprovadas 9.643
opções, totalizando o montante de 54.244 em opções concedidas para os executivos da
Companhia.
A titularidade das opções de conversão de ações será transferida aos participantes em
proporções idênticas de 20%, em cada aniversário do plano ao longo do período de 5 anos após
a data da outorga. A transferência é sujeita ao cumprimento cumulativo das duas condições a
seguir, em cada aniversário da data da outorga:
(i)

O participante deverá ter permanecido ao longo do respectivo período de carência como
empregado da Companhia.

(ii) Evento de liquidez ou transferência de controle societário da Companhia para um terceiro.
O preço do exercício global a ser pago pelos participantes pelas opções vestidas no final do
período é de R$55,03 e R$209,30 para outorgas de 2019 e 2020 respectivamente.
Durante o período, não houve opções exercidas, vencidas ou canceladas, devido ao recente
lançamento do plano.
Controladora e Consolidado
Quantidade
MPPE (*)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Opções Outorgadas durante o exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Opções Outorgadas em 13 de agosto de 2020
Saldo em 30 de setembro de 2020

50.986
50.986
9.643
60.629

55,03
55,03
209,3
82,45

A vigência contratual média ponderada remanescente para as opções de ação restantes em 30
de setembro de 2020 era de 4 anos (4,5 anos em 31 de dezembro de 2019).
A tabela a seguir apresenta uma relação das informações dos modelos utilizados na data de
outorga:

Média ponderada do valor justo na data da mensuração (R$)
Taxa de retorno livre de risco (%)
Prazo de vida esperado das opções
Modelo utilizado
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15. Plano de remuneração baseado em ações--Continuação
Para o cálculo da volatilidade, foi considerada a volatilidade histórica de empresas comparáveis
em períodos compatíveis com o tempo de vida das ações para cada lote.
Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia reconheceu
R$2.255 de despesa relativa ao plano de remuneração baseado em ações de 2019, tendo como
contrapartida a conta reserva de capital - ações outorgadas.

16. Impostos e contribuições a pagar
Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

ISS a recolher (a)
IRRF a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Outros impostos a recolher
Total

-

17
17

5.991
891
(261)
(483)
15.214
6.044
(107)
27.289

9.248
1.674
6.592
1.398
19.721
6.568
227
45.428

Circulante
Não Circulante

-

17
-

23.546
3.743

41.449
3.979

(a) De sua controlada EL Franchising possui um saldo de ISS a recolher sobre vendas de franquias no montante de R$3.743
(R$4.073 em 30 de setembro de 2019) para o qual entrou com pedido requerendo a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota
de 5% do tributo sobre atividade de franquia, eximindo a prestação do serviço. Para os valores de ISS cuja competência tenha
ocorrido até Dezembro 2018, a empresa efetuou provisão no montante correspondente que considera provável o futuro
desembolso de caixa e efetua o deposito judicialmente. Em 30 de setembro de 2020 o saldo de depósitos judiciais referente a
este questionamento é de R$4.399 (R$4.311 em 30 de setembro de 2019), para os valores de ISS cuja competência seja a partir
de janeiro 2019 a administração entende que não há mais obrigatoriedade para o recolhimento desse tributo por esse motivo, os
valores respectivos não foram provisionados tampoco houve deposito judicial. Esse processo está pautado por uma liminar que a
empresa possuí, expedida pela Comarca de Barueri da qual está isenta do pagamento do ISS.
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16. Impostos e contribuições a pagar--Continuação
Reconciliação de despesas com o imposto de renda e a contribuição social
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social
Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social pela
alíquota fiscal vigente
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras diferenças permanentes
Resultado de equivalência patrimonial - Amortização Mais Valia
Reconhecimento de prejuízo fiscal
Empresas com tributação no lucro presumido
Ativo fiscal diferido não reconhecido
Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Aliquota efetiva

(44.697)
34%

129.375
34%

15.197
1.376
(13)
(210)
(39.802)
(28.245)

(43.988)
279
(12)
(6.314)
24.131
28.249
80
(46.013)
(43.588)

30.825
(20.872)
47%

(34%)

16.1. Imposto de renda e a contribuição social diferidos
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Provisão para desmantelamento de ativos
Arrendamentos Mercantil - Aluguel
Arrendamento Mercantil - Máquinas
Provisão para demandas judiciais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão de Cancelamento
Provisão de Aluguel
Ganho Compra Vantajosa
Outros efeitos
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos

Natureza
Diferenças temporárias
Total

Saldo
31/12/2018

261
270
(834)
78
2.494
2.640
304
(1.124)
571
4.660

Resultado
Adições
Baixas

770
770

2.855
2.855
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16. Impostos e contribuições a pagar--Continuação
16.1. Imposto de renda e a contribuição social diferidos--Continuação
Natureza
Diferenças temporárias
Total

Saldo
31/12/2019

Resultado
Adições
Baixas

4.856
4.856

-

(195)
(195)

Saldo
30/09/2020
4.661
4.661

16.2. Prejuízo fiscal e base negativa
Em 30 de setembro de 2020, a controlada EL Rio Serviços de Depilação Estética S.A.
possui saldo acumulado de prejuízo fiscal e base negativa no montante de R$15.302
(R$3.053 em 31 de dezembro de 2019). Adicionalmente, a Companhia e suas controladas
possuem diferenças temporárias dedutíveis que geram imposto de renda e contribuição
social diferidos ativos.
A Companhia e suas controladas não registraram tributos diferidos ativos em função da
incerteza sobre a expectativa de lucros futuros tributáveis e o prazo para a sua
compensação. Os prejuízos fiscais da controlada El Rio não possuem prazo de prescrição,
permanecendo o crédito fiscal disponível para a controlada por tempo indeterminado. Na
medida em que se tornar provável a geração de lucro tributável, a Companhia poderá
registrar esse ativo.

17. Partes relacionadas (reapresentado)
As operações com partes relacionadas apresentadas no quadro abaixo em 30 de setembro de
2020 são oriundas de transações que a Companhia mantém com seus principais acionistas, suas
controladas ou com outras entidades relacionadas, a exemplo não controladores. Essas
transações foram contabilizadas substancialmente segundo valores, termos e condições
acordadas entre as partes.
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17. Partes relacionadas (reapresentado)—Continuação
Controladora
30 de setembro de 2020
Ativo
Passivo

Consolidado
30 de setembro de 2020
Ativo
Passivo

Controladas (a):
A - Lisa Depilacao a Laser Ltda.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda.
Clinica de Estetica Fortaleza 01 Ltda.
Corporeos - Servicos Terapeuticos S.A.
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Cuiaba Laser Servicos Terapeuticos Ltda.
DRBM Servicos Esteticos Ltda.
Ef Franchising Servicos Terapeuticos Ltda.
El Commerce - Plataforma Digital para Intermediacao de
Negocios Ltda.
El Franchising Ltda.
Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda.
Eslaser Servicos Esteticos S.A.
Leew Servicos Esteticos Ltda.
Limeira Servicos Esteticos Ltda.
M.i.g.s. Servicos Esteticos S.A.
Mmc Corp Servicos Esteticos Ltda.
Mpac Corp Servicos Esteticos Ltda.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos S.A.
PIM - Servicos Administrativos Ltda. (b)
Riocorp Servicos Esteticos Ltda.
Santa Ursula Servicos Esteticos Ltda.
Tew Estetica Ltda.
Tjtm Servicos Esteticos S.A.
Tl Franchising Ltda.
Urban Laser Servicos Esteticos S.A.
Vila Velha Laser Ltda.
Yam Participacoes Ltda.
Ytp Participacoes Ltda.
Mútuos com acionistas não controladores (c)
Total

60
383
3.552
666
20
164
252

95
-

-

-

2.252
2.316
811
46
320
1
31
17
254
130
60
11.335

2
27
6
16.594
85
295
52
17.156

5.738
5.738

213
8.899
9.122

Circulante
Não circulante

11.335

17.156

5.738

213
8.899

(a)
(b)
(c)

Refere-se à contratos de compartilhamento de despesas.
Cessão não onerosa de 99.99% das ações da PIM Serviços Administrativos Ltda na constituição da MPM Corpóreos S.A.
Refere-se à contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e os respectivos acionistas não controladores das sociedades
controladas da Companhia (“Contratos de Mútuo”), os termos contratuais são padronizados e, portanto, seguem em geral as
mesmas condições, com prazos entre 12 e 24 meses, com o principal objetivo de liquidação do valor do transacionado,
considerando cobrança de 1% de juros ao mês do mutuário e em eventual atraso no pagamento multa de 2% com acréscimo de
correção monetária.
Parte dos Contratos de Mútuo Ativos tem como objeto empréstimos com finalidade de pagamento de compromissos assumidos
pelos acionistas não controladores das sociedades controladas, para pagamento de tributos devidos por tal sociedade.

Em 24 de abril de 2020, foi assinado um memorando de entendimentos entre a MPM e sua
controlada Corporeos, que ratifica que a MPM utilizará o direito de receber os valores
decorrentes da seção de participações nas investidas M.I.G.S Serviços Estéticos S.A., Tjtm
Serviços Estéticos S.A., e A Lisa Depilação a Laser S.A., registrado em 31 de dezembro de 2019
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17.

Partes relacionadas (reapresentado)--Continuação

como um contas a pagar, para efetuar um aumento de capital na Companhia durante o exercício
de 2020.
Controladora
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Controladas (a):
A - Lisa Depilacao a Laser Ltda
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
Clinica de Estetica Fortaleza 01 Ltda
Corporeos - Servicos Terapeuticos S.A.
Costa & Curvo Estetica Ltda
Cuiaba Laser Servicos Terapeuticos Ltda
Drbm Servicos Esteticos Ltda
Ef Franchising Servicos Terapeuticos Ltda
El Commerce - Plataforma Digital para
Intermediacao de Negocios Ltda
El Franchising Ltda
Eslaser Servicos Esteticos S.A..
M.i.g.s. Servicos Esteticos S.A.
Mmc Corp Servicos Esteticos Ltda
PIM - Servicos Administrativos Ltda (b)
Riocorp Servicos Esteticos Ltda
Tew Estetica Ltda
Tjtm Servicos Esteticos S.A..
Tl Franchising Ltda
Urban Laser Servicos Esteticos S.A..
Vila Velha Laser Ltda
Mútuos com acionistas não controladores (c)
Total não circulante

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo

120
383
3.862
491
20
98
-

95
31

-

-

1.081
1.506
401
286
126
103
130
1.908
10.515

27
16.594
19
295
51
17.112

6.076
6.076

3.896
3.896

(a) Refere-se à contratos de compartilhamento de despesas.
(b) Cessão não onerosa de 99.99% das ações da PIM Serviços Administrativos Ltda na constituição da MPM Corpóreos S.A.
(c) Refere-se à contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e os respectivos acionistas não controladores das sociedades
controladas da Companhia (“Contratos de Mútuo”), os termos contratuais são padronizados e, portanto, seguem em geral as
mesmas condições, com prazos entre 12 e 24 meses, com o principal objetivo de liquidação do valor do transacionado,
considerando cobrança de 1% de juros ao mês do mutuário e em eventual atraso no pagamento multa de 2% com acréscimo de
correção monetária.
Parte dos Contratos de Mútuo Ativos tem como objeto empréstimos com finalidade de pagamento de compromissos assumidos
pelos acionistas não controladores das sociedades controladas, para pagamento de tributos devidos por tal sociedade.

A remuneração do pessoal chave da Administração foi como segue:

Remuneração
Encargos e benefícios
Total
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18. Contas a pagar ex-acionistas
Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro 2019 a Companhia possuía os seguintes saldos a
pagar, ajustados a valor presente, aos ex-acionistas de empresas adquiridas:
30/09/2020
Controladora
Consolidado

31/12/2019
Controladora
Consolidado

Aclo Serviços Estéticos Ltda.
Alexandrite Estética e Laser Ltda.
Vila Velha Laser Ltda.
Verano Depilação Ltda
GBM Serviços De Estética Ltda
Apl Participações Societárias S.A.
Aut Estetica S.A
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Dyel Cuiaba Clinica De Estetica Ltda
Dyel Porto Velho Clinica De Estetica Ltda
Dyel Varzea Grande Clinica De Estetica Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Eslaser Serviços stéticos S.A.
Flo Serviços De Estética Eireli
Jacarei Serv. Esteticos Eireli Me
M3 Servicos Esteticos Ltda
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
Urban Laser Servicos Esteticos S.A.
A3 beleza- Rio Verde
Gobal Mauro Ramos e Benvenuta Florianópolis
BJL Clinica Estética Ltda
Elcorp Rio Servicos Esteticos Ltda
Mv Corp Servicos Esteticos Ltda
MIGS Servicos Esteticos SA
Riocorp Servicos Esteticos Ltda
At Corp, ATM Corp e Limeira
Lisa Laser Santos, Embaré e Gonzaga
Lasercorp Serv. Esteticos Ltda

619
-

568
381
5
99
25
535
6
19
4.300
2.941
1.099
40
804
74
7
738
3.278
660
491
2.390

535
401
73
-

23
17
5
9
25
535
401
19
8.282
2.941
2.117
40
1.208
74
7
997
6.765
12.755
1.465
-

-

3.823
982
2.833
4.586
1.455
4.455
2.200
12.662
4.882

-

-

Total

619

56.338

1.009

37.685

Circulante
Não circulante

619

43.423
12.915

390
619

24.650
13.035
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19. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital subscrito em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é representado
por 5.894.122 ações ordinárias e 2.907.461 ações preferenciais e é distribuído conforme
descrito abaixo:
30 de setembro de 2020
Ações
Ordinárias
Preferenciais Valor em R$
Ygor Alessandro de Moura
Paulo José de Iasz de Morais
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto
Magnólia FIP Multiestratégia
SMZXP Participações
Total

b)

2.873.969
1.618.701
710.119
691.333
5.894.122

2.907.461
2.907.461

32.132
18.097
7.939
32.506
7.729
98.403

31 de dezembro de 2019
Ações
Ordinárias
Preferenciais Valor em R$
2.873.969
1.618.701
710.119
691.333
5.894.122

2.907.461
2.907.461

32.132
18.097
7.939
32.506
7.729
98.403

Reserva de capital
A reserva de capital representam acréscimos efetivos aos ativos da companhia que não
foram originados dos lucros auferidos em suas operações, por não representarem efeitos de
seus próprios esforços, mas assim de contribuições de acionistas para o patrimônio líquido
da companhia com o fim de propiciar recursos para o capital e que poderá ser utilizado para
futuro aumento de capital.
A reserva de ágio na subscrição de ações, refere-se à diferença entre o preço da subscrição
que os acionistas pagaram pelas ações e o seu valor nominal. Por se tratar de uma reserva
de capital, somente poderá ser utilizada para aumentar o capital, absorção de prejuízos,
resgaste, reembolso ou compra de ações ou pagamento de dividendos cumulativos a ações
preferenciais.

20. Receita
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Serviços prestados
Royalties
Taxa de franquia
Total receita

356.614
18.835
2.685
378.134

563.629
3.003
6.983
573.615

Impostos sobre vendas
Cancelamentos
Total da receita operacional líquida

(39.746)
(23.333)
315.055

(65.296)
(7.634)
500.685
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20. Receita--Continuação
20.1. Informações desagregadas da receita
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Tipo de bens e serviços
Prestação de serviço de depilação
Royalties de licenciadas
Taxa de franquia
Prestação de serviço de estética
Total receita

355.011
18.835
2.686
1.602
378.134

528.058
35.230
6.984
3.343
573.615

Mercados geográficos
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total receita

11.486
29.597
16.335
250.319
70.397
378.134

13.262
46.595
23.237
407.643
82.878
573.615

Época do reconhecimento da receita
Serviços transferidos ao longo do tempo
Serviços transferidos em momento específico do tempo
Total receita

357.696
20.438
378.134

535.041
38.574
573.615

20.2. Ativos e passivos do contrato
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Contas a receber (nota 4)
Receita diferida

385.379
262.583

416.946
180.485

As contas a receber não estão sujeitas a juros e geralmente são negociadas em termos de
pagamento que giram em torno de 14 meses.
O valor de receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão
prestados ao longo do contrato, porém que em 30 de setembro de 2020 ainda não foram
executadas pelos clientes.
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20. Receita--Continuação
20.3. Obrigações de performance
A obrigação de desempenho dos contratos firmados pela Companhia e suas controladas
refere-se à prestação dos serviços aos clientes. Dessa forma, para cada tipo operação há
um preço estipulado no contrato - preço de venda individual estabelecido em contrato, não
havendo previsão de valores variáveis a serem considerados. O preço de venda individual
é estabelecido no início do contrato, caracterizando o preço pelo qual as entidades prestam
serviços aos clientes. A obrigação de performance é satisfeita ao longo do tempo, e a
contraprestação é devida no momento que cliente assina o contrato de prestação de
serviço.

21. Custo dos serviços prestados
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Pessoal
Aluguel
Custos diretos
Depreciação e amortização
Crédito de PIS/COFINS sobre imobilizado
Total custo dos serviços prestados
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(136.522)
(11.918)
(20.584)
(27.413)

(142.817)
(16.138)
(18.787)
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(196.437)

(206.031)
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22. Despesas por natureza
Controladora
30 de setembro de
2020
2019

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019

Despesas com propaganda e publicidade
Despesas com serviço de telemarketing
Despesas com salários e benefícios a empregados
Despesas com aluguel
Comissões cartões de crédito
Despesas com consultoria e assessorial
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas com backoffice
Despesas com locação de equipamentos
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com material de consumo
Despesas com patrocínios
Despesas com taxas
Despesas com telefonia e internet
Despesas com viagens e estadias
Despesas/Reversões legais e judiciais
Despesas operacionais
Despesas com depreciação e amortização
Outros
Total despesas gerais e administrativas

(2.037)
(646)
(25)
(1)
(264)
(15)
(268)
(28)
(58)
(3.342)

(438)
(214)
(3)
(1)
(282)
(24)
(300)
(1.262)

(15.171)
(3.751)
(30.764)
(290)
(7.492)
(11.516)
(20.772)
(9.266)
(1.919)
(1.456)
(627)
(1.878)
(35)
(815)
(1.269)
(3.074)
(8.320)
(11.740)
(130.155)

(4.202)
(3.782)
(26.558)
(5.193)
(10.899)
(12.662)
(28.320)
(3.908)
(1.534)
(3.389)
(1.336)
(119)
(937)
(1.894)
(1.282)
(827)
(6.281)
(25.187)
(7.757)
(146.067)

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

(3.342)
(3.342)

(1.262)
(1.262)

(37.053)
(93.102)
(130.155)

(7.983)
(138.084)
(146.067)

23. Resultado financeiro
Controladora
30 de setembro de
2020
2019
Despesas com juros
Despesas com IOF
Despesas bancárias
Ajuste a valor presente
Variação cambial
Perda em opções de compra e venda de
participações de não controladores
Outros
Total despesas financeiras
Rendimentos s/ aplicação financeira
Variação cambial
Ganho em opções de compra e venda de
participações de não controladores
Outros
Ajuste a Valor Presente
Total receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019

(91)
(4)
(2)

(4)
(1)

(3)

-

(8.044)
(24)
(8.168)

(10.026)
(10.031)

(43.684)
(416)
(7.232)
2.160
(3)

(22.148)
(344)
(5.180)
5.620
-

(23.811)
885
(72.101)

(18.081)
(195)
(40.328)

28
-

6
-

3.596
(524)

2.580
318

10.551
10.579

269
275

29.624
9.808
(5.130)
37.374

7.483
(24)
2.310
12.667

(34.727)

(27.661)

2.411
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24. Lucro (prejuízo) por ação
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) atribuível aos
detentores de ações ordinárias da Companhia (o numerador) pelo número médio ponderado de
ações ordinárias em poder dos acionistas (o denominador) durante o período.
O lucro (prejuízo) por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido atribuído aos
detentores de ações ordinárias da Companhia pela quantidade média ponderada de ações
ordinárias disponíveis durante o período mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias
que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações
ordinárias.
Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da Companhia
somente são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo sobre o lucro por
ação.
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos detentores
de ações ordinárias e a média ponderada das ações ordinárias em circulação utilizadas para
calcular o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação em cada período apresentado:
Lucro (prejuízo) básico por ação - trimestre
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas
controladores
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro (prejuízo) básico por ação - R$
Lucro (prejuízo) básico por ação - período de
nove meses
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas
controladores
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro (prejuízo) básico por ação - R$

30/09/2020
Ordinárias
Preferenciais

30/09/2019
Ordinárias
Preferenciais

(2.828)
5.894.122

(1.395)
2.907.461

32.030
5.894.122

15.800
2.907.461

(0,4798)

(0,4798)

5,4342

5,4342

30/09/2020
Ordinárias
Preferenciais

30/09/2019
Ordinárias
Preferenciais

(37.588)
5.894.122

(18.541)
2.907.461

46.384
5.894.122

22.880
2.907.461

(6,3771)

(6,3771)

7,8695

7,8695

Em 30 de setembro de 2020, o único instrumento financeiro que proporcionaria diluição se refere
ao plano de remuneração baseado em ações, cujos detalhes estão descritos na Nota 15. Não há
instrumentos financeiros que proporcionariam diluição em exercícios anteriores.
Considerando o valor justo das ações ordinárias da Companhia, o plano de remuneração
proporcionaria um efeito anti-dilutivo, e por isso não foi considerado no cálculo acima
demonstrado.
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25. Instrumentos financeiros (reapresentado)
Todos os instrumentos financeiros em aberto pela Companhia e suas controladas são
classificados como sujeitos à atualização por custo amortizado, e, de acordo com a avaliação da
Administração, não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias. Os
principais instrumentos financeiros da Companhia em aberto em cada data-base são os
seguintes:
Classificação
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamento a fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Instrumentos derivativos
Opções de compra de acionistas não
controladores
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Contas a pagar com partes relacionadas
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra de acionistas não
controladores
Instrumentos derivativos

Hierarquia
Valor justo

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo por meio
do resultado
Valor justo por meio
do resultado

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2

863
11.335

1.510
165
10.515

217.084
385.379
56
5.738

55.109
416.946
1.588
6.076

Nível 2

-

-

38.047

820

Nível 3

5.882
18.080

3.987
16.177

121.859
768.163

35.068
515.607

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo por meio
do resultado
Valor justo por meio
do resultado

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2

2.678
17.156
619

1.046
17.112
619

23.771
487.514
48.409
18.413
56.338

24.418
140.713
109.146
68.515
3.896
37.685

Nível 3

62.103

62.714

64.634

125.753

Nível 2

82.556

81.491

2.387
701.466

2.684
512.810

Os saldos contabilizados em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 estão próximos
dos valores justos nas respectivas datas. Não houve alteração entre os níveis de hierarquia para
determinação do valor justo durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Gerenciamento de riscos
As atividades da Companhia a expõe a diversos tipos de risco: (a) risco de mercado, incluindo o
risco de moeda e o risco de preço; (b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez.
A gestão de risco é realizada segundo políticas elaboradas pela Diretoria de Finanças e
aprovadas pela Administração da Companhia. Essa Diretoria é responsável pelas políticas à
exposição aos riscos, bem como pela elaboração de processos, controles internos e a estrutura
de gerenciamento de riscos da Companhia. Desse modo a Diretoria Executiva de Finanças
mantém a Companhia protegida contra eventuais riscos financeiros.
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25. Instrumentos financeiros--Continuação
Gerenciamento de riscos--Continuação
A gestão de risco dos instrumentos financeiros é compartilhada pelo corpo Diretivo da
Companhia e considera o acompanhamento permanente das taxas contratadas e as taxas de
mercado.
A Companhia não efetua aplicações de cunho especulativo em derivativos ou outros ativos de
risco.
a)

Risco de mercado
Risco de moeda
A Companhia possui um passivo em moeda estrangeira composto de de empréstimo para
capital de giro (operação estruturada 4131) junto ao Banco Itáu (conforme Nota 10).
Risco de preço dos serviços e receitas da Companhia
O acirramento da concorrência pode levar as controladas a reverem seus preços de
serviços, tendo impacto direto sobre os resultados. A Companhia e suas controladas
monitoram as práticas da concorrência e estabelece cenários avaliando os resultados futuros
em relação à mudança de preços.

b)

Risco de crédito
Incorre em risco de crédito, os valores de caixa e equivalentes de caixa, representados por
depósitos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo em instituições financeiras no país.
Este risco é gerido na Diretoria de Finanças. A Companhia tem a política de somente manter
valores em instituições financeiras de primeira linha, não mantendo investimentos
concentrados em qualquer conglomerado financeiro.
A Companhia tem estabelecida uma política de crédito na qual avalia o risco de cada cliente
ou contraparte não cumprir as obrigações contratuais assumidas. Baseada nessa política, a
Companhia provisiona créditos para liquidação duvidosa, caso ocorra inadimplência de um
cliente por mais de 30 dias.
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25. Instrumentos financeiros--Continuação
Gerenciamento de riscos--Continuação
c)

Risco de liquidez
O risco de liquidez origina-se da falta de recursos no fluxo de caixa para atender às
necessidades operacionais. A previsão do fluxo de caixa é efetuada pela área financeira, na
Diretoria de Finanças da Companhia. Esta área monitora as previsões contínuas das

26. Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram
examinadas pelos nossos auditores independentes.
Importância segurada
Controladora
Consolidado
Multirrisco patrimonial
Responsabilidade cível dos diretores e administradores

20.000

321.000
-

27. Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios internos
fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais para fins de avaliação de desempenho
de cada segmento e alocação de recursos.
Um segmento operacional é definido como um componente da Companhia que atua em
atividades comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas. Cada
segmento operacional é diretamente responsável pelas receitas e despesas relacionadas às
suas operações. Os principais tomadores de decisões operacionais avaliam o desempenho de
cada segmento operacional usando informações sobre sua receita e margem bruta (lucro bruto),
e não avalia as operações usando informações de ativos e passivos por segmento. As
transações entre os segmentos são eliminadas, e a Companhia aloca despesas administrativas e
de vendas, receitas e despesas financeiras e imposto de renda e contribuição social para os
segmentos operacionais.
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27. Segmentos operacionais--Continuação
Para fins de análise e gerenciamento das operações, a Companha é dividida em três segmentos
operacionais sujeitos à divulgação de informações:
(i)

Espaçolaser: Espaçolaser inclui a operação de mais de 360 lojas de depilação a laser no
Brasil, sendo elas de capital próprio ou misto. O segmento operacional inclui também a
estrutura corporativa necessária para a gestão dessas lojas.

(ii) Estudioface: Estudioface inclui a operação da loja própria localizada no bairro dos Jardins,
em São Paulo, a qual é focada no segmento de estética facial e possui atualmente nove
unidades em operação.
(iii) EL Franchising (Franqueadora das Redes Espaçolaser e Estudioface): A EL Franchising

inclui a franqueadora das unidades da Espaçolaser e da Estudioface, situada no município
de Barueri no Estado de São Paulo. As atividades principais da EL Franchising referem-se a
gestão de mais de 190 franquias, assim como da cobrança de royalties pelos serviços
prestados e licenciamento da marca Espaçolaser e da marca Estudioface.
Em 30 de setembro de 2020 e 2019, as informações por segmento operacional estão abaixo
demonstradas:
Nove meses findo em 30 de setembro
de 2020
Espaçolaser
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

Estudioface

293.918

1.442

(194.409)

(1.388)

99.509

54

EL
Franchising
37.827
(450)

Eliminação
(18.132)
(190)

Consolidado
315.055
(196.437)

37.377

(18.322)

118.618

(36.692)
(112.450)
10.209

(7)
(1.158)
16

(331)
(3.273)
323

(23)
23.779
(8.981)

(37.053)
(93.102)
1.567

(Prejuízo) lucro antes do resultado
financeiro

(39.424)

(1.095)

34.096

(3.547)

(9.970)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

26.716
(63.594)

66
(28)

10.579
(8.168)

37.374
(72.101)

(Prejuízo) lucro antes do imposto de
renda e da contribuição social

(76.302)

(1.057)

33.798

(1.136)

(44.697)

Imposto de renda e Contribuição social

(16.328)

(162)

(4.381)

(1)

(20.872)

(Prejuízo) lucro do período

(92.630)

(1.219)

29.417

(1.137)

(65.569)
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27. Segmentos operacionais--Continuação
Nove meses findo em 30 de setembro
de 2019
Espaçolaser
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Estudioface

483.983

3.031

(202.495)

(2.820)

EL
Franchising
43.271
(464)

Eliminação
(29.600)
(252)

Consolidado
500.685
(206.031)

281.488

211

42.807

(29.852)

294.654

(37.470)
(113.820)
4.550

(27)
(562)
-

(83)
(3.869)
93

29.597
(19.833)
3.806

(7.983)
(138.084)
8.449

Lucro antes do resultado financeiro

134.748

(378)

38.948

(16.282)

157.036

Receitas financeiras
Despesas financeiras

12.268
(29.961)

(114)

124
(215)

275
(10.038)

12.667
(40.328)

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social

117.055

(492)

38.857

(26.045)

129.375

Imposto de renda e contribuição social

(36.605)

(343)

(6.641)

80.450

(835)

32.216

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

Lucro líquido do periodo

1
(26.044)

(43.588)
85.787

28. Transações que não afetam caixa (reapresentado)
As transações listadas a seguir afetaram as demonstrações financeiras de forma relevante,
contudo não impactaram o caixa:
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019
Contas a pagar a ex-acionistas por aquisição de controladas
Adição de imobilizado pela aquisição de controladas
Adição de intangível pela aquisição de controladas
Adoção inicial arrendamentos (CPC 06 R2)
Arrendamentos contratados
Remensuração dos arrendamentos
Marcação a valor justo dos derivativos contratados pela Companhia
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70.233
1.384
6.321
11.847
(5.703)
38.047

68.726
16.385
68.134
65.172
11.075
5.943
-
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29. Eventos subsequentes
29.1. Colômbia
Em 09 de outubro de 2020 a Companhia efetuou a remessa para integralização do Capital
Social Corpóreos Colômbia SAS, localizada em Bogotá, Colômbia no montante de US$ 250
(duzentos e cinquenta mil dólares), equivalente a aproximadamente R$1.318 naquela data.
29.2. Argentina - DEFINIT
Em 02 de Outubro de 2020, a MPM celebrou com a HR-ARG (“Definit”) acordo de
capitalização mediante transferência de 11.879.950 ações que representam a aquisição de
uma participação de 51% na Companhia.
29.3. Outras aquisições
No dia 03 de novembro de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A
assinou termo de fechamento efetivando a aquisição de 100% das quotas da empresa A3
Beleza e Saúde Ltda no montante de R$3.690 e da empresa BJL Clínica Estética Ltda no
montante de R$ 1.963, ambas franquias da marca Espaçolaser.
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SãoPauloCorporateTowers
Av.PresidenteJuscelinoKubitschek,1.909
VilaNovaConceição
04543Ͳ011ͲSãoPaulo–SPͲBrasil

Tel: +55112573Ͳ3000
ey.com.br

Relatório sobre a revisão de informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
MPM Corporeos S/A
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da MPM
Corporeos S/A. (“Companhia”) contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR)
referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do
resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo
naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias,
individuais e consolidadas, de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e
com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de
expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em
nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão
de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias
Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de
informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às
pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão
é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Ênfase - Reapresentação das informações trimestrais intermediárias


Chamamos atenção à nota explicativa nº 2.2 às informações trimestrais intermediárias individuais e
consolidadas, que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para aprimorar certas divulgações
em notas explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à correção de erros descritos na
referida nota explicativa. Em 5 de novembro de 2020 emitimos relatório de revisão sem
modificações, sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, que ora estão sendo
reapresentadas. Nossa conclusão continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as
informações financeiras intermediárias foram ajustadas.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com
o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nessa Norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Alessandra Aur Raso
Contadora CRC-1SP248878/O-7
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Relatório sobre a revisão de informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
MPM Corporeos S/A
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da MPM
Corporeos S/A. (“Companhia”) contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR)
referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do
resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo
naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias,
individuais e consolidadas, de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e
com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de
expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em
nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão
de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias
Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de
informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às
pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão
é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Ênfase - Reapresentação das informações trimestrais intermediárias
Chamamos atenção à nota explicativa nº 2.2 às informações trimestrais intermediárias individuais e
consolidadas, que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para aprimorar certas divulgações
em notas explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à correção de erros descritos na
referida nota explicativa. Em 5 de novembro de 2020 emitimos relatório de revisão sem
modificações, sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, que ora estão sendo
reapresentadas. Nossa conclusão continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as
informações financeiras intermediárias foram ajustadas.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com
o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nessa Norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Alessandra Aur Raso
Contadora CRC-1SP248878/O-7
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COMENTÁRIODEDESEMPENHO3T20


Atendendo às disposições legais, a Administração da MPM Corpóreos S.A. e controladas –
“Espaçolaser”ou“Companhia”–apresentaoRelatóriodaAdministraçãoeasDemonstrações
FinanceirasindividuaiseconsolidadasdaCompanhiareferentesaosperíodosdenovemeses
findosem30desetembrode2020e2019.Asinformaçõesfinanceirasintermediáriasindividuais
econsolidadasforamelaboradaseapresentadasdeacordocomopronunciamentotécnicoCPC
21 (R1) – Demonstração Intermediária, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”),edeacordocomanormainternacionalIAS34–InterimFinancialReporting,emitida
peloInternationalAccountingStandardsBoard(“IASB”),”)deformacondizentecomasnormas
expedidaspelaComissãodeValoresMobiliários(CVM)aplicáveisàelaboraçãodasinformações
trimestrais.

SobreaEspaçolaser
A Espaçolaser é a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de faturamento,
númerodelojaseclientesatendidos1.Ematuaçãohá16anosepresenteemtodososestados
brasileiros,nossaambiçãoédemocratizarobemͲestarpormeiodaofertadamelhortecnologia
paratodos,rompendocomsoluçõestradicionais.Possuímosummodelodenegóciosdisruptivo,
baseadonasatisfaçãodenossosclientesecolaboradores,equepermiterápidaexpansãopara
capturarasoportunidadesdemercado.Em30desetembrode2020,contávamoscom554lojas
(própriasefranquias)dedepilaçãoalasernoBrasil,6lojasdedepilaçãoalasernaArgentina
(atravésdamarcaparceiraDefinit)e10lojasdaEstudioface,nossamarcaparaaofertaserviços
deestéticafacial.

MensagemdaAdministração
O ano de 2020 foi bastante desafiador para o mundo como um todo, com restrições na
movimentaçãodepessoasenosníveisdeconsumo,impactandopraticamentetodosossetores
eindústrias.Nãoobstante,foiumanotambémdeaprendizagem,docuidadocomsimesmoe
comopróximoedofortalecimentodeumespíritodecomunidade.
ComaEspaçolaser,nãofoidiferente.Antesdetudo,buscamosassegurarasaúdedetodosos
nossos3.000funcionárioseclientes,migrandonossoscolaboradoresparaumsistemadehomeͲ
officeefechandonossaslojasnoperíodomaisagudodapandemia.Nessemeiotempo,fomos
buscando também nos manter próximos de funcionários e clientes, mostrando que estamos
juntosnessemomentodeadversidade.
Desenvolvemos cursos de treinamento teórico e de reciclagem na modalidade à distância,
ampliandodemaneirarelevanteaquantidadedefuncionáriossendotreinados.Estabelecemos
rotinas de conversas e palestras com a diretoria, intensificando nossa cultura corporativa e
nosso coração azul. Mantivemos contato com todos os nossos clientes, e inclusive fomos
capazesdecontinuarvendendonossospacotesmesmocomaslojasfechadas,comprovandoa
confiançaelealdadedenossabasedeclientescomnossamarca.InvestimentosemnossoeͲ

1

SegundoinformaçõespúblicascoletadasdossitesdaCompanhiaesuascompetidoras
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commerceeaplicativoparatornaravidadenossosclientesaindamaisfácileprática.Eassim
atravessamos esse momento desafiador com ainda mais segurança em nossa resiliência,
robustezecapacidadedeentrega.

DesempenhoOperacional
Em 30 de setembro de 2020, contávamos com 554 lojas da Espaçolaser, considerando lojas
próprias,jointͲventuresefranquias,distribuídasportodososestadosbrasileiros,umaumento
de8%naquantidadedelojasquandocomparadocom2019.Emrelaçãoàsdemaisoperações
daCompanhia,tínhamos 10lojasdaEstudiofacee 6lojasde depilaçãoalaserna Argentina,
atravésdamarcaparceiraDefinit.

DesempenhoFinanceiro
ReceitaLíquida
Nos9M20,areceitalíquidadevendaseserviçosdaCompanhiadiminuiu37,1%,passandode
R$500,7 milhões nos 9M19 para R$315,1 milhões nos 9M20. Em decorrência das medidas
restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVIDͲ19, tivemos que encerrar
temporariamenteasoperaçõesdenossaslojas,apartirdodia23demarçode2020.Aolongo
dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente nossas lojas até o mês de setembro,
quandonossaoperaçãofoitotalmenterestabelecida.Duranteessesmeses,apesardeestarmos
realizandovendasdenovoscontratosecontarmoscomclientesativosepagantesdosserviços
previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia,nãoocorreuoreconhecimentodereceitasobreserviços,dadoaimpossibilidade
destesseremprestados.Osrespectivosvaloresforammantidosmomentaneamenteemuma
contadoPassivoCirculantedenominada“ReceitaaDiferir”.Comareaberturadasunidadese
restabelecimento de nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente
seguindo o curso normal de suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de
reconhecimentoemreceita.Anossamelhorestimativasobreomontantedareceitacontratada
e não reconhecida durante o período, em que as unidades estavam temporariamente
suspensas, em 30 de setembro de 2020 é de R$ 100,4 milhões. Esse efeito tenderá a se
compensarnosmesesseguintes,nomomentoemqueconseguirmosconcluiraprestaçãodos
serviçospreviamentecontratados,normalizandoesseefeitodoencerramentointempestivode
nossaatividade.

CustodosServiçosPrestados
Nos 9M20, os custos dos serviços prestados da Companhia diminuíram 4,7%, passando de
R$206,0milhõesnos9M19paraR$196,4milhõesnos9M20,seguindoofechamentodenossas
unidades. Além disso, em linha com as medidas de resposta e enfrentamento à pandemia
anunciadaspeloGovernoFederalnaMedidaProvisória936(MP936),partedasconsultorasea
totalidade das fisioterapeutas da Companhia tiveram seus contratos de trabalho
temporariamente suspensos, gerando uma economia de aproximadamente R$ 15,0 milhões.
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Adicionalmente,aCompanhiarenegocioucertoscontratosdealuguelduranteoperíodoemque
asunidadesestiveramfechadas,gerandoassimumaeconomianestalinha.Importanteressaltar
que,duranteoperíododepandemia,focamosnareestruturaçãoeotimizaçãodosquadrosde
funcionáriosdenossaslojas,aumentandooníveldeeficiênciadenossaoperação.
LucroeMargemBruta
Nos 9M20, o lucro bruto da Companhia diminuiu 59,7%, passando de R$294,7 milhões nos
9M19,paraR$118,6milhõesnos9M20.
DespesascomVendas
AsdespesascomvendasdaCompanhiaaumentaram364,1%,alcançandoR$37,1milhõesnos
9M20, comparado a R$8,0 milhões nos 9M19. Esta variação decorreu, principalmente, dos
maioresesforçoseincentivosvoltadosaotimecomercial,visandomanteraproximidadecom
nossabasedeclientesatuaisepotenciais,gerandovendasmesmonoperíodoemquenossas
unidadesestavamfechadas.
DespesasGeraiseAdministrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia reduziram 32,6%, alcançando R$93,1
milhões nos 9M20, comparado a R$138,1 milhões nos 9M19. Esta variação ocorreu,
principalmente, devido aos esforços da Companhia em gerar eficiências na operação e
renegociar contratos com determinados provedores de serviço, de forma a proteger a
rentabilidade da Companhia. Entre essas negociações temos, principalmente, a redução nos
serviçosdecallcenter,seguindoosinvestimentosrealizadosemnossoaplicativo,quepermitiu
queesteabsorvessepartedademandadoscallcenters.
ResultadoFinanceiro
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 195,1%, representando
umareceitafinanceiradeR$37,4milhõesnos9M20,comparadoaR$12,7milhõesnos9M19.
Estavariaçãoocorreu,principalmente,devidoàvariaçãopositivanalinhadeganhoemopções
decompraevendadeparticipaçõesdenãocontroladores,alémdodescontodearrendamento
deimóveisresultantedofechamentodelojasdevidoapandemiadaCOVIDͲ19.
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 78,8%, representando
umadespesafinanceiradeR$72,1milhõesnos9M20,comparadoaR$40,3milhõesnos9M19.
Estavariaçãoocorreu,principalmente,devidoaobreakͲupfeereferenteàquitaçãoantecipada
das debêntures de emissão da Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., controlada da
Companhia,duranteo2T20,bemcomoarenegociaçãoealongamentodealgumasdívidasea
variação negativa na linha de perda em opções de compra e venda de participações de não
controladores.

LucroLíquidodoExercício
Nos9M20,olucrolíquidodaCompanhiadiminuiuR$151,4milhões,passandodeumlucrode
R$85,8 milhões nos 9M19 para um prejuízo de R$65,6 milhões nos 9M20. Esta redução é
explicadapelasdemaisvariaçõescomentadasacima.
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GeraçãodeCaixa
Ocaixalíquidogeradopelasatividadesoperacionaisapresentouumaumentode3,8%nos9M20
comparadoaomesmoperíodode2019,passandodeR$77,1milhõesparaR$80,0milhões.Esse
aumentodeuͲse,principalmente,emdecorrênciadareduçãonosaldodecontasareceberedo
incremento no saldo de receita diferida, os quais compensaram o maior pagamento de
empréstimos,jurosedeimpostoderenda,alémdoprejuízoapresentadonoperíodoencerrado
em30desetembrode2020.Areduçãonocontasareceberfoiconsequênciadospagamentos
declientesquehaviamcontratadosnossosserviçosaumareduçãotemporáriadevendasuma
vezquetivemosquefecharpartedenossasunidadesemconsequênciadasmedidasrestritivas
paraevitaradisseminaçãodoCOVID19.Emrelaçãoaosaldodereceitadiferida,talincremento
foidecorrentedaalteraçãotemporárianocritériodereconhecimentodereceitaquepostergou
aapropriaçãodeummontantedeReceitasestimadoemR$100,4milhõesquepermaneceuna
conta de receita diferida. Tais impactos compensaram a redução de R$174,1 milhões do
resultadonomesmoperíodo.
Investimentos
Ocaixalíquidoaplicadonasatividadesdeinvestimentoapresentouumareduçãode21,8%nos
9M20comparadoaomesmoperíodode2019,passandodecaixalíquidoaplicadonasatividades
de investimento de R$112,8 milhões para um caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento de R$88,2 milhões. Essa redução deuͲse, principalmente, em decorrência da
menoraberturadelojasnoperíodo,decorrentedapandemiadaCOVIDͲ19,alémdeumamenor
quantidadedeaquisiçõesdefranquias.
Endividamento
OendividamentodaCompanhiaaumentou95,1%,passandodeR$249,9milhõesem2019para
R$487,5 milhões nos 9M20. Esse aumento deuͲse, principalmente por conta da captação de
cercadeR$370milhõesnoprimeirosemestrede2020,osquaisforamutilizadosparaquitar
dívidasantigaseenfrentararecessãodaCOVIDͲ19.
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Declaração da Diretoria Estatutária

Em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria Estatutária da
MPM Corpóreos S.A. declara que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo e as opiniões
expressas no relatório de revisão especial dos auditores independentes; e (ii) com as informações
financeiras individuais e consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2020.

418

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480

419

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Paulo José Iász de Morais

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Leonardo Moreira Dias Correa

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores
1.3 - Declaração do novo ocupante do cargo de Diretor Presidente / Relações com
Investidores
Não aplicável, considerando que não há novo ocupante do cargo de Presidente ou de Diretor de
Relações com Investidores.
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61.366.936/0001-25
28/12/2017
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) revisão das informações financeiras
individuais e consolidadas preparadas de acordo com o “CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária” e a norma internacional
“IAS 34 – Interim Financial Reporting”, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) referentes aos períodos
findos em 31 de março de 2020, 30 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020; (ii) auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017; (iii) revisão de documentos da oferta pública inicial
de ações de emissão da Companhia e emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações de
emissão da Companhia; e (iv) trabalho de seller due diligence contratado pela empresa no quarto trimestre de 2019.
O montante total da remuneração paga aos auditores independentes no último exercício social foi de R$569 mil referente à
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Alessandra Aur Raso

28/12/2017

304.987.448-17

PÁGINA: 5 de 393

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-907, Telefone (11) 25733000, e-mail: alessandra.aur@br.ey.com

Endereço

Ernst &Young Auditores Independentes S.S.

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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Possui auditor?
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras Informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 2.
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25,487233
-6,380000
-6,38

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-65.569.000,00

Resultado Líquido
8.801.583

118.618.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

315.055.000,00

1.386.214.000,00

224.328.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

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

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

5,80

5,800000

25,356575

8.801.583

65.380.000,00

362.211.000,00

647.595.000,00

1.125.252.000,00

223.178.000,00

Exercício social (31/12/2019)

3,92

3,920000

24,130440

8.418.248

38.579.000,00

177.817.000,00

336.291.000,00

775.453.000,00

203.136.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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4,72

4,720000

22,550010

7.584.609

40.683.000,00

112.222.000,00

193.668.000,00

418.826.000,00

171.033.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis
(a)

valor das medições não contábeis

EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) sigla em inglês para
LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em
consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”),
consiste no lucro (prejuízo) líquido da Companhia acrescido do resultado financeiro líquido, do
imposto de renda e contribuição social (corrente e diferida) e dos custos e despesas de depreciação
e amortização.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e nos períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 e 2019, o resultado da Companhia foi impactado pela adoção do IFRS 16/CPC 06
(R2). Os principais efeitos trazidos pela nova norma são: (i) aumento das despesas com depreciação
do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e (ii) juros pela atualização do passivo de
arrendamento. A Companhia optou pela a adoção do método retrospectivo modificado em 1° de
janeiro de 2019, não representando exercícios anteriores. Não obstante o EBITDA possua um
significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a Companhia não pode
garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado
considerado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM 527 não
seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável
ao EBITDA preparado por outras sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada
em vigor da Instrução CVM 527 por companhias que não foram obrigadas a retificá-las podem não
adotar o significado padronizado instituído pela Instrução CVM 527.
Para os períodos de doze meses findos em 30 de setembro, o EBITDA LTM (Last Twelve Months,
ou últimos doze meses) foi calculado subtraindo o (a) EBITDA do período de nove meses findo em
30 de setembro do ano anterior do (b) EBITDA do exercício social do ano anterior, com a posterior
adição de (c) EBITDA do período de nove meses findo em 30 de setembro do ano anterior. O EBITDA
LTM não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS,
não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias.
A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida. A Margem EBITDA não é
uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui
um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por
outras companhias.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que
corresponde ao EBITDA ajustado pela: (i) eliminação de gastos com consultores, assessores e afins
relacionados aos nossos projetos de M&A; (ii) eliminação dos efeitos de ganho por compra vantajosa
relacionado às aquisições de franqueados, e (iii) eliminação dos efeitos relacionados ao IFRS-16.
Para mais detalhes sobre os ajustes contemplados no EBITDA Ajustado, vide tabela de reconciliação
constante do item (b) abaixo. Adicionalmente, o EBITDA Ajustado não representa o fluxo de caixa
para os períodos apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de
dividendos, alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como
substituto ao fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem uma
definição padronizada e pode não ser comparável ao EBITDA Ajustado utilizado por outras
companhias.
O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados, e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos, alternativa
para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou como substituto ao fluxo de
caixa ou, ainda, como indicador de liquidez. O EBITDA não tem uma definição padronizada e pode
não ser comparável ao EBITDA utilizado por outras companhias.
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O EBITDA Ajustado LTM (Last Twelve Months, ou últimos doze meses) foi calculado subtraindo o
(a) EBITDA do período de nove meses findo em 30 de setembro do ano anterior do (b) EBITDA
Ajustado do exercício social do ano anterior, com a posterior adição de (c) EBITDA Ajustado do
período de nove meses findo em 30 de setembro do ano anterior. O EBITDA Ajustado LTM não é
uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui
um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por
outras companhias.
A Margem EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado, dividido pela receita líquida. A Margem
EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem
pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias.
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado e Margem Líquida Ajustada
O Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela
Companhia que corresponde ao Lucro (Prejuízo) Líquido ajustado por: (i) pela eliminação de gastos
com consultores, assessores e afins relacionados aos nossos projetos de M&A; (ii) pela eliminação
dos efeitos de ganho por compra vantajosa relacionado às aquisições de franqueados, e (iii) pela
eliminação do impacto contábil referente à evolução da marcação a mercado das opções de compra
e venda que a Companhia possui com os acionistas não controladores de determinadas controladas
referente a participação remanescente não detida pela Companhia. Adicionalmente, os ajustes (i) e
(ii) acima (gastos com consultores, assessores e afins relacionados aos nossos projetos de M&A e
ganho por compra vantajosa, respectivamente) foram considerados líquidos de imposto de renda e
contribuição social. O efeito de imposto de renda e contribuição social foi calculado a uma taxa de
34,0% (sob o regime fiscal de “Lucro Real”).
Para mais detalhes sobre os ajustes contemplados no Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado, vide tabela
de reconciliação constante do item (b) abaixo. Adicionalmente, o Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado
não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado com
base para distribuição de dividendos, alternativa para o lucro líquido, como indicador do desempenho
operacional ou como substituto ao fluxo de caixa ou, ainda, como indicador de liquidez, O Lucro
(Prejuízo) Líquido Ajustado não tem uma definição padronizada e pode não ser comparável ao Lucro
(Prejuízo) Líquido Ajustado utilizado por outras companhias.
A Margem Líquida Ajustada consiste no Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado, dividido pela receita
líquida. A Margem Líquida Ajustada não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
NOPLAT Ajustado
O NOPLAT (Net Operating Profits Less Adjusted Taxes) Ajustado consiste no EBITDA Ajustado
deduzido da depreciação e amortização e do efeito de imposto de renda e contribuição social, sendo
este último calculado a taxa de 34,0% (sob o regime fiscal de “Lucro Real”). Acreditamos que o
NOPLAT Ajustado é uma importante ferramenta comparativa para mensurar, periodicamente, o
desempenho operacional da Companhia, para embasar determinadas decisões de natureza
administrativa e cálculo de indicadores. O NOPLAT Ajustado não é uma medida contábil segundo as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou IFRS, e não deve ser considerado como alternativa ao
lucro líquido e não poderá ser considerado para o cálculo de distribuição de dividendos.
O NOPLAT Ajustado não possui significado padrão e a nossa definição pode não ser comparável
com a definição de lucro líquido operacional de outras companhias. Para maiores detalhes, vide
tabela de reconciliação constante do item (b) abaixo.
ROIC Ajustado – Retorno sobre o Capital Investido Ajustado
O ROIC (Return on Invested Capital) Ajustado é o NOPLAT Ajustado do período/exercício dividido
pela média do capital empregado total da Companhia, sendo este último a soma do capital de
terceiros e o capital próprio. A média do capital empregado total consiste na média entre o capital
empregado total no período e o capital empregado total no período anterior.
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O ROIC Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil nem pela IFRS, e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o ROIC
Ajustado de maneira diferente da Companhia.
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA
Ajustado
O Fluxo de Caixa Operacional Ajustado consiste no caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais acrescido dos juros pagos (empréstimos e financiamentos), visando expurgar os efeitos
do custo de capital na geração operacional de caixa da Companhia. Este ajuste é feito pois o fluxo
de caixa operacional da Companhia considera o efeito negativo de juros pagos (empréstimos e
financiamentos).
O Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA Ajustado é a divisão do Fluxo de Caixa Operacional
Ajustado pelo EBITDA Ajustado.
O Fluxo de Caixa Operacional Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possui significado padrão.
Outras empresas podem calcular o Fluxo de Caixa Operacional Ajustado de maneira diferente da
Companhia. O mesmo vale para o Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA Ajustado.
A tabela abaixo apresenta os valores do EBITDA, da Margem EBITDA, do EBITDA Ajustado e da
Margem EBITDA Ajustada, do Lucro Líquido Ajustado, da Margem Líquida Ajustada, do Fluxo de
Caixa Operacional Ajustado, o Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA Ajustado, do NOPLAT
Ajustado e do ROIC Ajustado para os três últimos exercícios sociais e para os períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019.
Período de nove meses

Exercício social encerrado em

findo em 30 de setembro
31 de dezembro de

de
Medições não contábeis

2020

2019

2019

2018

2017

217.771

104.684

64.215

(R$ mil, exceto %)
EBITDA

33.501

201.014

Margem EBITDA

10,6%

40,1%

33,6%

31,1%

33,2%

EBITDA Ajustado

11.646

180.137

190.638

93.759

64.215

3,7%

36,0%

29,4%

27,9%

33,2%

(71.581)

96.989

82.867

44.529

40.683

Margem EBITDA Ajustada
Lucro Líquido Ajustado
Margem Líquida Ajustada

(22,7%)

19,4%

12,8%

13,2%

21,0%

Fluxo de Caixa Operacional Ajustado

125.659

91.358

80.693

53.685

24.985

1.079,0%

50,7%

42,3%

57,3%

38,9%

(21.005)

89.865

86.749

47.330

36.720

(5,0%)

N/A

24,3%

20,4%

N/A

Fluxo de Caixa Operacional Ajustado /
EBITDA Ajustado
NOPLAT Ajustado
ROIC Ajustado

Impacto contábil durante pandemia da COVID-19
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19,
tivemos que encerrar temporariamente as operações de nossas lojas, a partir do dia 23 de março de
2020. Ao longo dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente nossas lojas até o mês de
setembro, quando nossa operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar de
estarmos realizando vendas de novos contratos e contarmos com clientes ativos e pagantes dos
serviços previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia, não ocorreu o reconhecimento de receita sobre esses serviços vendidos, dado a
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impossibilidade destes serviços serem prestados. Os respectivos valores foram mantidos
momentaneamente em uma conta do Passivo Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a
reabertura das unidades e restabelecimento de nossos serviços, nossos clientes poderão ser
atendidos novamente seguindo o curso normal de suas sessões, conforme previsto em nossa
estimativa de reconhecimento em receita. A nossa melhor estimativa sobre o montante da receita
contratada e não reconhecida durante o período, em que as unidades estavam temporariamente
suspensas, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 era de R$ 100,4 milhões.
Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, quando conseguirmos concluir a
prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse efeito do encerramento
intempestivo de nossa atividade.
Este momento demandou um aumento na nossa eficiência operacional e o fortalecimento da nossa
capacidade de venda, de maneira a minimizar os impactos da pandemia. Mesmo com as lojas
fechadas, fomos capazes de manter o nível médio de system-wide sales em aproximadamente 50%,
considerando os meses de abril e maio, dos níveis normais durante o referido período, principalmente
devido (i) à nossa ominicanalidade, plataforma digital e capacidade de manter contato recorrente
com nossa base atual de clientes, e também à força de nossa marca e da nossa capacidade de
vender pacotes para uso futuro (com a promessa de entrega do serviço após a reabertura de lojas e
shoppings centers); e (ii) à intensa dedicação de nossas equipes, tanto de suporte quanto comerciais
e operacionais. Acreditamos que, mesmo diante das adversidades dos últimos meses, conseguimos
nos fortalecer e ainda aumentar a nossa capacidade de revenda, bem como estreitamos nosso
relacionamento com a nossa base de clientes.
Dívida Bruta, Dívida (Caixa) Líquida e Dívida (Caixa) Líquida / EBITDA (LTM)
A Dívida Bruta é representada pela soma (i) dos empréstimos e financiamentos (circulante e não
circulante), e (ii) debêntures (circulante e não circulante).
A Dívida (Caixa) Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida do caixa e equivalentes de caixa e do
efeito contábil resultante do swap cambial das operações de empréstimos 4131.
A Dívida (Caixa) Líquida/ EBITDA (LTM) corresponde à divisão da Dívida (Caixa) Líquida pelo
EBITDA dos últimos doze meses do período em questão.
A Dívida Bruta, a Dívida (Caixa) Líquida Dívida (Caixa) Líquida/EBITDA (LTM) não são medidas de
desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB e não possuem significado padrão. Outras
Companhias podem calcular a Dívida Bruta, Dívida (Caixa) Líquida e Dívida (Caixa) Líquida/EBITDA
(LTM) de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
A tabela abaixo apresenta valores da Dívida Bruta, Dívida (Caixa) Líquida, do EBITDA (LTM) e da
Dívida (Caixa) Líquida/EBITDA (LTM) para os períodos de doze meses findos em 30 de setembro
de 2020 e 2019 e para os três últimos exercícios sociais:
Medições não contábeis

Em 30 de setembro de
2020

Em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

487.514

249.859

162.344

15.789

232.383

194.750

93.092

(4.214)

50.258

217.771

104.684

64.215

4,6

0,9

0,9

(0,1)

(R$ mil, exceto %)
Dívida Bruta (1)
Dívida (Caixa) Líquida

(2)

EBITDA (3)
Dívida (Caixa) Líquida / EBITDA
(1)

(2)

(3)

A Dívida Bruta é a soma (i) dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e de (ii) debêntures (circulante
e não circulante).
A Dívida (Caixa) Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida do caixa e equivalentes de caixa e do efeito contábil
resultante do swap cambial das operações de empréstimos 4131.
Para o saldo do EBITDA em 30 de setembro de 2020 é aplicável o conceito de Last Twelve Months (“LTM”), ou últimos
doze meses, o qual compreende o período de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.
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(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
EBITDA, Margem EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustada, Lucro Líquido
Ajustado e Margem Líquida Ajustada
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do EBITDA, da Margem EBITDA, do EBITDA Ajustado, da
Margem EBITDA Ajustada, do Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado, da Margem Líquida Ajustada para
os três últimos exercícios sociais e para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de
2020 e 2019:
Período de
doze
meses
findo em
30 de
setembro
de

(R$ mil, exceto %)

Lucro líquido (prejuízo) do período /
exercício

(5)
(6)

2019

2019

2018

2017

(85.976)

(65.569)

85.787

65.380

38.579

40.683

53.418

34.727

27.661

46.352

24.479

(288)

43.471

43.978

59.200

22.047

8.579

(+) Imposto de renda e contribuição
social

24.123

20.872

43.588

46.839

19.579

15.241

EBITDA

50.258

33.501

201.014

217.771

104.684

64.215

838

–

4.723

5.560

5.721

–

(302)

(302)

(3.807)

(3.807)

(16.646)

–

(28.646)

(21.553)

(21.793)

(28.886)

–

–

(3)

EBITDA Ajustado

(4)

2020

58.693

(-) Impacto do IFRS 16

(3)

2020

(+) Depreciação e amortização

(-) Ganho por compra vantajosa (2)

(2)

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(+) Resultado financeiro líquido

(+) Despesas relacionadas a fusões e
aquisições (1)

(1)

Período de nove meses
findo em 30 de
setembro de

22.148

11.646

180.137

190.638

93.759

64.215

Lucro líquido (prejuízo) do período /
exercício (8)

(85.976)

(65.569)

85.787

65.380

38.579

40.683

(+) Despesas relacionadas a fusões e
aquisições (4)

553

–

3.117

3.670

3.776

–

(-) Ganho por compra vantajosa (5)

(199)

(199)

(2.513)

(2.513)

(10.986)

–

(+/-) Variação no valor de opções de
Compra e Venda (6)

(81)

(5.813)

10.598

16.330

13.160

–

Lucro (Prejuízo) Ajustado

(85.703)

(71.581)

96.989

82.867

44.529

40.683

Receita líquida

461.965

315.055

500.685

647.595

336.291

193.668

Margem EBITDA

10,9%

10,6%

40,1%

33,6%

31,1%

33,2%

Margem EBITDA Ajustado

4,8%

3,7%

36,0%

29,4%

27,9,%

33,2%

Margem Líquida Ajustada

(18,6%)

(22,7%)

19,4%

12,8%

13,2%

21,0%

Despesas gerais no contexto de fusões e aquisições, como gastos com assessoria financeira, assessoria jurídica, auditoria, força de
trabalho temporária para esforços de integração e consultoria de recrutamento para empresas adquiridas.
Ganho por compra vantajosa em fusões e aquisições feitas pela Companhia.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil
(IFRS 16/CPC 06 (R2) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método
retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017
não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06 (R2) e, por isto, algumas informações financeiras não são comparativas
com aquelas apresentadas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, e informações trimestrais referentes aos períodos
de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma com um aumento das
despesas com depreciação do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento.
Exatamente as mesmas despesas descritas na Nota 1 desta tabela, líquidas de imposto de renda e contribuição social, sendo estes
últimos calculados a uma taxa de 34,0% (sob o regime fiscal de “Lucro Real”).
Exatamente o mesmo ganho por compra vantajosa descrito na Nota 2 desta tabela, líquido de imposto de renda e contribuição social,
sendo estes últimos calculados a uma taxa de 34,0% (sob o regime fiscal de “Lucro Real”).
Variação no valor justo das opções de compra e venda firmadas junto a acionistas não controladores referente a participação
remanescente não detida pela Companhia em determinadas controladas.
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EBITDA LTM

A

B

C

A-B+C

Exercício
social
encerrado
em
31 de
dezembro de
2019

Período de
nove meses
findo em 30
de setembro
de 2019

Período de
nove meses
findo em 30
de setembro
de 2020

Período de doze
meses findo em
30 de setembro
de 2020

Lucro líquido (prejuízo) do período / exercício

65.380

85.787

(65.569)

(85.976)

(+) Resultado financeiro líquido

46.352

27.661

34.727

53.418

(+) Depreciação e amortização

59.200

43.978

43.471

58.693

(R$ mil, exceto %)

(+) Imposto de renda e contribuição social

46.839

43.588

20.872

24.123

EBITDA

217.771

201.014

33.501

50.258

NOPLAT Ajustado e ROIC Ajustado
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do NOPLAT Ajustado e do ROIC Ajustado para os três
últimos exercícios sociais e para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e
2019.
Período de nove meses
findo em 30 de
setembro de
2020

2019

2019

2018

2017

EBITDA Ajustado

11.646

180.137

190.638

93.759

64.215

(43.471)

(43.978)

(59.200)

(22.047)

(8.579)

(31.825)

136.159

131.438

71.712

55.636

10.821

(46.294)

(44.689)

(24.382)

(18.916)

Lucro operacional ajustado antes do resultado
financeiro (1)
(-) IRPJ/CSLL corrente e diferido

(2)

NOPLAT Ajustado

(21.005)

89.865

86.749

47.330

36.720

(+) Capital de terceiro (3)

232.383

171.124

194.750

93.092

(4.214)

224.328

212.672

223.178

203.136

171.033

(+) Capital próprio (4)
Capital empregado total (do período)
Capital empregado médio (6)
ROIC Ajustado
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

31 de dezembro de

(R$ mil, exceto %)

(-) Depreciação e amortização

(1)

Exercício social encerrado em

(5)

456.711

383.796

417.928

296.228

166.819

420.252

N/A

357.078

231.524

N/A

(5,0%)

N/A

24,3%

20,4%

N/A

EBITDA Ajustado menos depreciação e amortização.
Efeito do imposto de renda e contribuição social, calculados a uma taxa de 34,0% (sob o regime fiscal de “Lucro Real”).
O Capital de terceiro considera a soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e de debêntures (circulante e não
circulante) deduzido do caixa e equivalentes de caixa e do efeito contábil resultante do swap cambial das operações de empréstimos 4131.
Considera o patrimônio líquido
Considera a soma do Capital de terceiro com o Capital próprio.
Média entre o capital empregado total no período e o capital empregado total no período anterior.
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Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA
Ajustado
A tabela abaixo apresenta a reconciliação do Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e Fluxo de Caixa
Operacional Ajustado / EBITDA Ajustado para os três últimos exercícios sociais e para os períodos
de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019.
Exercício social encerrado em

Período de nove meses
findo em 30 de setembro
de
(R$ mil, exceto %)

31 de dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

79.999

77.058

55.823

47.583

23.038

(+) Juros pagos (empréstimos e financiamentos)

45.660

14.300

24.870

6.102

1.947

Fluxo de Caixa Operacional Ajustado

125.659

91.358

80.693

53.685

24.985

EBITDA Ajustado

11.646

180.137

190.638

93.759

64.215

1.079,0%

50,7%

42,3%

57,3%

38,9%

Caixa líquido
operacionais

gerado

pelas

atividades

Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA
Ajustado

Dívida Bruta, Dívida (Caixa) Líquida e Dívida (Caixa) Líquida/EBITDA
A tabela abaixo apresenta a reconciliação da Dívida Bruta, Dívida (Caixa) Líquida e da Dívida (Caixa)
Líquida / EBITDA em 30 de setembro de 2020 bem como em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 30 de
setembro de

R$ mil

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

Empréstimos e financiamentos (circulante)

142.703

74.600

80.796

10.261

Empréstimos e financiamentos (não circulante)

344.811

66.113

27.935

5.528

Debêntures (circulante)

–

–

314

–

Debêntures (não circulante)

–

109.146

53.299

–

Dívida Bruta

487.514

249.859

162.344

15.789

Caixa e equivalentes de caixa

(217.084)

(55.109)

(69.252)

(20.003)

Efeito swap cambial das operações de empréstimos
4131

(38.047)

–

–

–

Dívida (Caixa) Líquida

232.383

194.750

93.092

(4.214)

50.258

217.771

104.684

64.215

4,6

0,9

0,9

(0,1)

EBITDA

(1)

Dívida (Caixa) Líquida/EBITDA
(1)

Para o saldo do EBITDA em 30 de setembro de 2020 é aplicável o conceito de Last Twelve Months (“LTM”), ou últimos
doze meses, o qual compreende o período de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

(c)
motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA, Margem EBITDA e EBITDA (LTM)
O EBITDA, o EBITDA LTM e a Margem EBITDA são utilizados como medida de desempenho pela
administração da Companhia, por ser uma medida prática para aferir o desempenho operacional da
Companhia, facilitando a comparabilidade da sua estrutura ao longo dos anos, uma vez que
corresponde a indicadores financeiros utilizados para avaliar seus resultados, sem a influência de
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sua estrutura de capital, de efeitos tributários e financeiros e outros impactos. O EBITDA, o EBITDA
LTM e a Margem EBITDA são informações adicionais às demonstrações financeiras e não deve ser
utilizado em substituição às nossas informações financeiras auditadas ou revisadas pelos nossos
auditores.
O EBITDA, o EBITDA LTM e a Margem EBITDA não são medidas de desempenho financeiro de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), IFRS e não devem ser
considerados como alternativas ao lucro líquido ou como medidas de desempenho operacional, fluxo
de caixa operacional ou liquidez, dentre outros. O EBITDA, o EBITDA LTM e a Margem EBITDA
apresentam limitações que prejudicam a sua utilização como medida de lucratividade, em função de
desconsiderar as despesas de depreciação e amortização, receitas e despesas financeiras e
impostos que afetam os lucros da Companhia.
Não obstante o EBITDA possua um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução
CVM 527, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas,
adotarão esse significado considerado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído
pela Instrução CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela
Companhia pode não ser comparável ao EBITDA preparado por outras sociedades. Além disso,
divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 527 por companhias que não
foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o significado padronizado instituído pela Instrução
CVM 527. Os mesmos pontos listados anteriormente valem também para o EBITDA LTM.
Adicionalmente, a Margem EBITDA não possui uma definição padrão, e as definição aqui utilizada
pode não ser comparável com títulos semelhantes utilizados por outras sociedades.
A administração da Companhia acredita que o EBITDA retrata o seu desempenho sem a influência
de fatores ligados, dentre outros: (i) à estrutura de capital, como despesas com juros de dívidas,
flutuações de taxas de juros e outros resultados financeiros, (ii) à estrutura tributária, como imposto
de renda e contribuição social, e (iii) às despesas com depreciação e amortização. Estas
características tornam o EBITDA e o EBITDA LTM um tipo de medida mais prática para fins de
avaliação do desempenho da Companhia, pois aferem de forma mais precisa o resultado advindo
exclusivamente do desenvolvimento de suas atividades.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado, por sua vez, funcionam como indicadores não
contábeis para medir o desempenho operacional, facilitando a comparabilidade da sua estrutura ao
longo dos anos, uma vez que corresponde a indicadores financeiros utilizados para avaliar seus
resultados, sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e financeiros e outros
impactos. A Companhia entende que o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado são mais
apropriados para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas
operações, já que funcionam como ferramentas comparativas para mensurar, periodicamente, o seu
desempenho operacional e para embasar decisões de natureza administrativa. Além disso, a
Companhia acredita que o EBITDA Ajustado oferece aos investidores uma melhor compreensão de
sua estrutura financeira em termos de performance, ao remover impactos pontuais, como ganho por
compra vantajosa, despesas relacionadas a fusões e aquisições e os impactos da IFRS16.
O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), nem pelas IFRS, e não devem ser
considerados como alternativas ao lucro líquido ou como medidas de desempenho operacional, fluxo
de caixa operacional ou liquidez, dentre outros. O EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
apresentam limitações que prejudicam a sua utilização como medida de lucratividade, em função de
desconsiderar itens como ganho por compra vantajosa, despesas relacionadas a fusões e aquisições
e impactos da IFRS16. O EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado não possuem uma
definição padrão, e as definições aqui utilizadas podem não ser comparáveis com títulos
semelhantes utilizados por outras sociedades.
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado e Margem Líquida Ajustada
A Companhia entende que o Lucro Líquido Ajustado e Margem Líquida Ajustada funcionam como
indicadores de lucratividade, e mostram o lucro dos períodos sem os impactos de itens pontuais,
como ganho por compra vantajosa, despesas relacionadas a fusões e aquisições e impactos
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contábeis relacionados às opções de compra e venda firmados junto a acionistas não controladores
referente a participação remanescente não detida pela Companhia em determinadas controladas. O
Lucro Líquido Ajustado e a Margem Líquida Ajustada são informações adicionais às demonstrações
financeiras e não devem ser utilizadas em substituição aos resultados auditados.
O Lucro Líquido Ajustado e a Margem Líquida Ajustada não são medidas de desempenho financeiro
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), nem pelas IFRS, e não devem
ser considerados como alternativas ao lucro líquido ou como medidas de desempenho operacional,
fluxo de caixa operacional ou liquidez, dentre outros.
NOPLAT Ajustado
O NOPLAT Ajustado funciona como um indicador operacional contábil para medição do resultado
antes das receitas e custos gerados pela estrutura de capital da Companhia.
O NOPLAT Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), nem pelas IFRS, e não devem ser considerados como
alternativas ao lucro líquido ou como medidas de desempenho operacional, fluxo de caixa
operacional ou liquidez, dentre outros.
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e Fluxo de Caixa Operacional Ajustado/EBITDA Ajustado
A Companhia entende que os indicadores de Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e Fluxo de Caixa
Operacional Ajustado/EBITDA Ajustado são úteis para mensurar a geração de caixa das atividades
operacionais antes do custo gerado por sua respectiva estrutura de capital, servindo como
importantes medidas da performance operacional da Companhia.
O Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e Fluxo de Caixa Operacional Ajustado/EBITDA Ajustado
não são medidas contábeis reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas, e
não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o Fluxo de Caixa Operacional
Ajustado e o Fluxo de Caixa Operacional Ajustado/EBITDA Ajustado de maneira diferente da
Companhia.
ROIC Ajustado– Retorno sobre o Capital Investido Ajustado
O ROIC Ajustado funciona como indicador da eficiência da Companhia em usar capital e gerar lucro
operacional. A Companhia entende que o ROIC Ajustado é um indicador importante para a
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações porque representa a
geração de lucro operacional a partir do capital investido, sendo utilizado internamente como
medidas para avaliar a produtividade, a eficiência e o desempenho econômico-financeiro da
Companhia. Além disso, a Companhia acredita que o ROIC Ajustado oferece aos investidores uma
melhor compreensão da sua eficiência em alocar capital e gerar resultado.
O ROIC Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil nem pelas, e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o ROIC Ajustado
de maneira diferente da Companhia.
Dívida Bruta, Dívida (Caixa) Líquida e Dívida (Caixa) Líquida / EBITDA (LTM)
A Dívida Bruta, a Dívida (Caixa) Líquida e Dívida (Caixa) Líquida / EBITDA (LTM) não são medidas
de desempenho financeiro, liquidez ou dívidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, e não possuem significado padrão. Outras empresas
podem calcular a Dívida Bruta e a Dívida (Caixa) Líquida de maneira diferente da utilizada pela
Companhia.
A Companhia entende que as medições de Dívida (Caixa) Líquida e Dívida (Caixa) Líquida / EBITDA
(LTM) são métricas úteis na avaliação do grau de dívidas em relação à sua posição de caixa e a sua
capacidade de geração de caixa operacional. Para maiores informações sobre os contratos
financeiros celebrados pela Companhia, vide item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Eventos subsequentes às informações contábeis divulgadas em relação ao período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020.
Colômbia
Em 09 de outubro de 2020 a Companhia efetuou a remessa para integralização do Capital Social da
Corpóreos Colômbia SAS, sociedade constituída pela Companhia em 19 de agosto de 2020, em Bogotá,
Colômbia no montante de US$250 mil, equivalente a aproximadamente R$1.318 mil naquela data.
Argentina – DEFINIT
Em 02 de outubro de 2020, a MPM celebrou com a HR-ARG (“Definit”) acordo de capitalização
mediante transferência de 11.879.950 ações para a Companhia, que representam a aquisição de
uma participação de 51% da Companhia na Definit.
Outras aquisições
No dia 03 de novembro de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A assinou termo
de fechamento efetivando a aquisição de 100% das quotas da empresa A3 Beleza e Saúde Ltda no
montante de R$3.690 mil e da empresa BJL Clínica Estética Ltda no montante de R$ 1.963 mil,
ambas franquias da marca Espaçolaser.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
2019

2018

2017

Em 31 de dezembro de 2019,
a Companhia adotava como
política de retenção de lucros
as previsões contidas em seu
estatuto social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
autorizando a assembleia
geral,
por
proposta
da
administração, deliberar reter
parcela de lucro líquido do
exercício
prevista
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado pela
assembleia geral.

Em 31 de dezembro de 2018,
a Companhia adotava como
política de retenção de lucros
as previsões contidas em seu
estatuto social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
autorizando a assembleia
geral,
por
proposta
da
administração, deliberar reter
parcela de lucro líquido do
exercício
prevista
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado pela
assembleia geral.

Em 31 de dezembro de 2017,
a Companhia adotava como
política de retenção de lucros
as previsões contidas em seu
estatuto social e na Lei das
Sociedades
por
Ações,
autorizando a assembleia
geral,
por
proposta
da
administração, deliberar reter
parcela de lucro líquido do
exercício
prevista
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado pela
assembleia geral.

Adicionalmente,
qualquer
retenção
de
lucros
do
exercício pela Companhia
deverá ser obrigatoriamente
acompanhada de proposta de
orçamento
de
capital
previamente aprovado pelo
conselho de administração.

Adicionalmente,
qualquer
retenção
de
lucros
do
exercício pela Companhia
deverá ser obrigatoriamente
acompanhada de proposta de
orçamento
de
capital
previamente aprovado pelo
conselho de administração.

Adicionalmente,
qualquer
retenção
de
lucros
do
exercício pela Companhia
deverá ser obrigatoriamente
acompanhada de proposta de
orçamento
de
capital
previamente aprovado pelo
conselho de administração.

a.i.
valores
das
retenções de lucros

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019,
considerando o lucro líquido
da Companhia no valor de
R$65,4 milhões, (i) R$2,6
milhões foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; (ii)
R$38,5
milhões
foram
destinados à reserva para
investimentos da Companhia;
e (iii) R$10,0 milhões foram
destinados aos acionistas em
forma de dividendo mínimo
obrigatório.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018,
considerando o lucro líquido
da Companhia no valor de
R$38,6 milhões, (i) R$1,6
milhão foi destinado à reserva
legal de que trata o artigo 193
da Lei das Sociedades por
Ações; (ii) R$13,7 milhões
foram destinados à reserva
para
investimentos
da
Companhia; (iii) R$7,6 milhões
foram destinados à reserva
para futuro aumento de
capital; e (iv) R$10,0 milhões
foram
destinados
aos
acionistas em forma de
dividendo mínimo obrigatório.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017,
considerando o lucro líquido
da Companhia no valor de
R$40,7 milhões, (i) R$1,9
milhão foi destinado à reserva
legal de que trata o artigo 193
da Lei das Sociedades por
Ações; (ii) R$34,5 milhões
foram destinados à reserva
para
investimentos
da
Companhia; e (ii) R$0,4 milhão
foi destinado aos acionistas
em forma de dividendo mínimo
obrigatório.

a.ii. percentuais em
relação aos lucros
totais declarados

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019,
os percentuais das retenções
em relação ao lucro total
declarado foram os seguintes:
(i) 5,0% foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; (ii)
58,9% foram destinados à
reserva para investimentos da
Companhia; e (iii) 15,3% foram
destinados aos acionistas em
forma de dividendo mínimo
obrigatório.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018,
os percentuais das retenções
em relação ao lucro total
declarado foram os seguintes:
(i) 5,0% foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; (ii)
35,6% foram destinados à
reserva para investimentos da
Companhia; (iii) 25,9% foram
destinados à reserva para
futuro aumento de capital; e
(iv) 19,6% foram destinados
aos acionistas em forma de
dividendo mínimo obrigatório.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017,
os percentuais das retenções
em relação ao lucro total
declarado foram os seguintes:
(i) 5,0% foram destinados à
reserva legal de que trata o
artigo 193 da Lei das
Sociedades por Ações; (ii)
82,3 % foram destinados à
reserva para investimentos da
Companhia; e (iii) 1,0% foram
destinados aos acionistas em
forma de dividendo mínimo
obrigatório.

a. regras sobre
retenção de lucros
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2019

2018

2017

Em 31 de dezembro de 2019,
o estatuto social da
Companhia previa que os
acionistas teriam direito de
receber como dividendo
obrigatório, naquele exercício,
quantia equivalente a, no
mínimo, 25% do lucro líquido
anual.

Em 31 de dezembro de 2018,
o
estatuto
social
da
Companhia previa que os
acionistas teriam direito de
receber
como
dividendo
obrigatório, naquele exercício,
quantia equivalente a, no
mínimo, 25% do lucro líquido
anual.

Em 31 de dezembro de 2017,
o
estatuto
social
da
Companhia previa que os
acionistas teriam direito de
receber
como
dividendo
obrigatório, naquele exercício,
quantia equivalente a, no
mínimo, 25% do lucro líquido
anual.

Conforme descrito no subitem
3.4.a.i acima, o montante de
R$2.120 mil correspondente a
diferença entre dividendo
mínimo obrigatório de 25% do
lucro líquido a destinar e o já
efetivamente pago durante o
exercício foi destinado à
reserva de lucros nos termos
da Lei das S.A,

Conforme descrito no subitem
3.4.a.i
acima,
houve
distribuição de dividendos
obrigatórios
referente
ao
exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018.

Conforme descrito no subitem
3.4.a.i
acima,
houve
distribuição de dividendos
obrigatórios
referente
ao
exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017.

Em 31 de dezembro de 2019,
a política de distribuição de
dividendos da Companhia
garantia aos acionistas a
distribuição
anual
de
dividendos.

Em 31 de dezembro de 2018,
a política de distribuição de
dividendos da Companhia
garantia aos acionistas a
distribuição
anual
de
dividendos.

Em 31 de dezembro de 2017,
a política de distribuição de
dividendos da Companhia
garantia aos acionistas a
distribuição
anual
de
dividendos.

Sem prejuízo, o conselho de
administração
poderia
declarar
dividendos
intermediários,
trimestralmente
ou
em
períodos mais longos, à conta
dos lucros acumulados ou de
reservas de lucros, apurados
em demonstrações financeiras
anuais ou semestrais, os quais
seriam
considerados
antecipação do dividendo
obrigatório previsto no estatuto
social.
O
conselho
de
administração poderia, ainda,
determinar o levantamento de
balanços
mensais
ou
trimestrais
e
declarar
dividendos intercalares com
base
nos
lucros
então
apurados, observadas as
limitações legais.

Sem prejuízo, o conselho de
administração
poderia
declarar
dividendos
intermediários,
trimestralmente
ou
em
períodos mais longos, à conta
dos lucros acumulados ou de
reservas de lucros, apurados
em demonstrações financeiras
anuais ou semestrais, os quais
seriam
considerados
antecipação do dividendo
obrigatório previsto no estatuto
social.
O
conselho
de
administração poderia, ainda,
determinar o levantamento de
balanços
mensais
ou
trimestrais
e
declarar
dividendos intercalares com
base
nos
lucros
então
apurados, observadas as
limitações legais.

Sem prejuízo, o conselho de
administração
poderia
declarar
dividendos
intermediários,
trimestralmente
ou
em
períodos mais longos, à conta
dos lucros acumulados ou de
reservas de lucros, apurados
em demonstrações financeiras
anuais ou semestrais, os quais
seriam
considerados
antecipação do dividendo
obrigatório previsto no estatuto
social.
O
conselho
de
administração poderia, ainda,
determinar o levantamento de
balanços
mensais
ou
trimestrais
e
declarar
dividendos intercalares com
base
nos
lucros
então
apurados, observadas as
limitações legais.

d.
eventuais
restrições
à
distribuição
de
dividendos impostas
por legislação ou
regulamentação
especial aplicável ao
emissor,
assim
como
contratos,
decisões judiciais,
administrativas ou
arbitrais

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações e pelo
estatuto social da Companhia,
a Companhia não possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações e pelo
estatuto social da Companhia,
a Companhia não possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais.

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações e pelo
estatuto social da Companhia,
a Companhia não possuía
restrições à distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação ou regulamentação,
por contratos ou decisões
judiciais, administrativas ou
arbitrais.

e.
política
destinação
resultados

Em 31 de dezembro de 2019,
a Companhia não possuía
política específica que tratasse
sobre
destinação
de
resultados.

Em 31 de dezembro de 2018,
a Companhia não possuía
política específica que tratasse
sobre
destinação
de
resultados.

Em 31 de dezembro de 2017,
a Companhia não possuía
política específica que tratasse
sobre
destinação
de
resultados.

b. regras
distribuição
dividendos

sobre
de

c. periodicidade das
distribuições
de
dividendos

de
de
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837.082,50
412.917,50
837.082,50
412.917,50

Ordinária

Preferencial

Ordinária

Preferencial

13/11/2020

13/11/2020

412.917,50

412.917,50

Preferencial

22/10/2020

Preferencial

837.082,50

Ordinária

13/10/2020

837.082,50

100.851,25

Ordinária

13/10/2020

Ordinária

412.917,50

Preferencial

14/09/2020

412.917,50

736.231,25

Ordinária

14/09/2020

837.082,50

412.917,50

Preferencial

13/08/2020

1.651.670,00

3.348.330,00

Preferencial

837.082,50

Ordinária

13/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

23/03/2020

13/03/2020

13/03/2020

13/02/2020

13/02/2020

Montante

26/09/2019

26/09/2019

26/08/2019

26/08/2019

25/07/2019

25/07/2019

26/06/2019

26/06/2019

25/02/2019

25/02/2019

Pagamento dividendo

05/11/2020

41.033.000,00

10.000.000,00

23,000000

21,000000

48.481.000,00

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

412.917,50

1.674.165,00

Ordinária

Preferencial

408.161,25

Ordinária

837.082,50

412.917,50

Preferencial

Ordinária

428.921,25

Ordinária

825.835,00

412.917,50

Preferencial

Preferencial

837.082,50

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Data da aprovação da retenção

0,00

Lucro líquido retido

0,000000

Dividendo distribuído total

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

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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400.000,00

Montante

03/04/2018

Pagamento dividendo

05/11/2020

22.932.000,00

10.000.000,00

16,000000

32,000000

31.285.000,00

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00
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Pagamento dividendo

05/11/2020

35.385.000,00

400.000,00

21,000000

1,000000

33.878.000,00

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não foram declarados
dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios anteriores.

447

PÁGINA: 21 de 393

448

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

1.161.886.000,00
902.074.000,00

Exercício Social

30/09/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

4,04194858

5,17940694
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Financiamento

Empréstimo

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

142.700.000,00

21.683.000,00

62.624.000,00

58.393.000,00

Inferior a um ano

271.270.000,00

23.369.000,00

71.147.000,00

176.754.000,00

73.541.000,00

61.000,00

2.805.000,00

70.675.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

487.511.000,00

45.113.000,00

136.576.000,00

305.822.000,00

Total

Versão : 1

Quirografárias

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios

74.600.000,00

24.635.522,00

27.600.488,00

22.363.990,00

Inferior a um ano

175.259.000,00

32.519.292,00

17.492.036,00

125.247.672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

249.859.000,00

57.154.814,00

45.092.524,00

147.611.662,00

Total
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As informações acima referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Os saldos apresentados acima referem-se à soma das linhas de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures (circulante e não circulante) apresentadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Garantia Real

Garantia Real

Financiamento

Empréstimo

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

As informações acima referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Os saldos apresentados acima referem-se à soma das linhas de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures (circulante e não circulante) apresentadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

3.8 - Obrigações

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Para mais informações sobre empréstimos, financiamentos e outras obrigações da Companhia, incluindo a
existência de disposições sobre cross-default nos contratos e valores mobiliários representativos de dívida
da Companhia ou de suas controladas, vide item 10.1(f) deste Formulário de Referência.
Aquisição de Franqueados
Em 1 de outubro de 2020, a Companhia, por meio de sua controlada Corpóreos - Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”), celebrou nove memorandos de entendimento tendo por objeto
estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das
participações societárias das sociedades franqueadas, detentoras de 60 lojas localizadas em todo o
território nacional. As opções de compra poderão ser exercidas pela Corpóreos a qualquer momento
a partir de 01 de janeiro de 2021, a seu exclusivo critério, em até 18 meses contados da data de
assinatura dos memorandos. A Corpóreos já manifestou sua intenção de exercer a totalidade das
opções após a data de início do exercício, observado que o efetivo exercício das opções de compra
dependerá da negociação e celebração de contratos definitivos para efetivar as referidas aquisições.
Cada memorando prevê exclusividade da Corpóreos pelo período de 18 meses. O preço de exercício
de cada opção de compra considerará um fator de multiplicação de cinco vezes o EBITDA dos
últimos 12 meses das lojas sendo adquiridas, este sendo contratualmente calculado como 35,0% da
receita líquida exclusivamente para fins do cálculo do valor da opção do instrumento, deduzido da
Dívida (Caixa) Líquida de cada sociedade. A Companhia ressalta que, apesar de sua intenção e
exercer as opções, em relação a aquisição de sociedades franqueadas ainda não há uma posição
definida sobre essas potenciais transações, nem quanto tempo as negociações junto a tais
sociedades levarão para ser concluídas, não tendo sido celebrado qualquer contrato definitivo para
efetivar referidas aquisições.
Além disso, em 17 de outubro de 2020, a Companhia, também por meio da Corpóreos, celebrou um
aditamento a um contrato de investimento celebrado com a EL Bahia, constituída por um grupo de
franqueados que possui 18 lojas localizadas nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Referido aditamento prevê a outorga de uma opção de compra sobre as ações ordinárias
representativas de 100% do capital social total e votante da sociedade franqueada (detentora da
totalidade do capital social das demais sociedades do grupo de franqueados), a qual poderá ser
exercida caso seja aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia ou de sua controlada,
a realização de um processo de oferta IPO, no prazo de 3 meses contados da liquidação do IPO.
O preço de exercício, sujeito a ajuste, considera: (i) Valor da Firma, ajustado pela variação do CDI,
menos a Dívida (Caixa) Líquida estimada; (ii) valor adicional calculado com base no CAPEX
desembolsado pelos vendedores em duas das sociedades do grupo entre 25 de setembro de 2019
e a data de exercício, reajustado pela variação positiva do CDI; e (iii) valor do EBITDA dos últimos
12 meses, considerando as últimas demonstrações financeiras auditadas disponíveis, o múltiplo a
ser definido nos termos do contrato e a Dívida (Caixa) Líquida estimada.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
(1)
(2)

Lojas
15
7
3
8
2
6
13
3
3
18
78

Lojas Maduras
12
6
3
6
1
5
6
2
1
14
56

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

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

450

PÁGINA: 24 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

3.9 - Outras Informações Relevantes

Considerando tais premissas de precificação de referidas aquisições bem como premissas de
rentabilidade observadas em lojas próprias, a Companhia estima o montante total de R$250 milhões
para a aquisição das participações de sociedades franqueadas descritas acima, incluindo a EL Bahia.
A Companhia utilizará parte dos recursos de sua potencial oferta pública inicial de distribuição de
ações (“Oferta”) para arcar com a integralidade de tais aquisições.
Caso tais aquisições sejam concluídas, a Companhia passará a deter cerca 80% do total de lojas da
rede, ficando aproximadamente 20% de lojas como franqueadas.
Para fins deste item, os seguintes termos utilizados possuem os significados abaixo:
“Caixa” significa, na data a que se refere, de forma consolidada, sem duplicidade e observados os
princípios contábeis, o saldo de caixa, depósitos bancários, bem como quaisquer aplicações
financeiras de disponibilidade imediata da pessoa em questão, em qualquer caso disponíveis e livres
de todo e qualquer ônus, sem levar em consideração quaisquer depósitos em garantia, depósitos
judiciais ou outros depósitos relacionados a quaisquer contingências;
“CAPEX” significa toda e qualquer despesa comprovadamente incorrida ou suportada pelas
sociedades com a finalidade de abertura de novas lojas, discriminadas por cada loja;
“CDI” significa a variação da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros de um dia (Certificado
de Depósitos Interbancários) “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, na base de
252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário;
“Dívida (Caixa) Líquida” significa a diferença entre a Dívida Bruta e o Caixa e equivalente de caixa,
na data a que se referem;
“EBITDA” significa, com relação ao período a que o cálculo se referir, o lucro líquido do período em
questão, auferido antes (i) das despesas e receitas financeiras líquidas, (ii) do imposto de renda e
contribuição social, (iii) de depreciação e amortização, e (iv) de despesas não-recorrentes, apurado
de acordo com as normas contábeis aplicáveis;
“Dívida Bruta” significa o somatório dos seguintes itens, na data a que se refere, de forma
consolidada, sem duplicidade e observados os princípios contábeis: (i) todas as dívidas de natureza
financeira, com instituições financeiras ou qualquer pessoa; (ii) todas as outras dívidas de longo ou
curto prazo, vencidas e não pagas; (iii) todas as dívidas repactuadas, mesmo que estejam
contabilizadas sob a rubrica de “contas a pagar”; (iv) todos os recebíveis descontados; (v) todos os
valores devidos a empregados e prestadores de serviços que não tenham sido pagos no prazo
originalmente avençado; (vi) contratos de swap para a proteção de taxa de câmbio, de moeda ou
contratos semelhantes; (vii) todos os valores de tributos vencidos, incluindo, sem limitação, todo e
qualquer saldo de parcelamento de tributos; (viii) todas as contas a pagar em atraso; (ix) todos os
adiantamentos de terceiros, inclusive clientes; (x) todas as operações de leasing operacional e/ou
financeiro; (xi) todos os valores devidos em decorrência de sentenças judiciais ou arbitrais
transitadas em julgado; (xii) cheques emitidos e que ainda não tenham sido compensados e saldos
negativos em contas correntes; (xiii) quaisquer dividendos, juros sobre capital próprio, outras
vantagens pecuniárias e/ou qualquer outra forma de distribuição de lucros, em dinheiro ou em
espécie, declarados e não pagos; (xiv) dívidas pendentes ou vencidas relacionadas aos direitos de
uso (luvas) cobrados por shoppings centers; (xv) mútuos com partes relacionadas; e (xvi) as
despesas de capital sendo pagas em parcelas; e (xvii) qualquer garantia ou indenização em favor de
terceiros, para pagamento de obrigações mencionadas nos itens (i) à (xvi) (inclusive) desta definição;
(xviii) todos e quaisquer valores acessórios aos acima descritos, incluindo multa e juros incidentes
até a data de levantamento da dívida bruta, independentemente de estarem contabilizados nas
demonstrações financeiras da pessoa em questão ;
“Valor da Firma” significa o valor de firma atribuído às sociedades do grupo, no montante de
R$ 59.000.000,00.
Desdobramento de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de janeiro de 2021, os acionistas
da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o desdobramento
de ações, sem modificação do valor do capital social da Companhia, à razão de 20 ações para 1
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ação de emissão da Companhia, ordinária, nominativa e sem valor nominal, na forma do artigo 12
da Lei das Sociedades por Ações, a fim de que o capital social da Companhia resultasse no total de
176.031.660 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme descrito no item 17.3
deste Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados
riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da
Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as Demonstrações Financeiras e
Informações Trimestrais – ITR da Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia poderão
ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado
dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de
outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão parte perder substancial ou
a totalidade do seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência,
podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso, riscos adicionais não
conhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia na data deste Formulário de Referência
também poderão afetar a Companhia adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira
diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema
poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito
adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez
e/ou negócios futuros da Companhia e das suas subsidiárias, bem como no preço dos valores
mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de
Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que
estejam em um item podem também se aplicar a outros itens.
(a)

à Companhia

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em razão da
disseminação da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia
impactará os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em seus
negócios, condição financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da Companhia.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus,
a provocada pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre
aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome
respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março
de 2020, a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou o estado de pandemia em razão da
disseminação global da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Tal
disseminação gerou incertezas macroeconômicas, volatilidade e perturbação significativas. Em
resposta, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação
da doença, tais como a restrição à livre circulação e até mesmo o isolamento social, sendo que essas
medidas podem permanecer em vigor por um período significativo e incerto.
No Brasil, os estados e os municípios, incluindo as localidades em que a Companhia opera, adotaram
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para controlar a propagação da COVID-19, como restrição
à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento e restrições de funcionamento de lojas,
restaurantes, hotéis, shopping centers, áreas de grande circulação, parques e demais espaços públicos.
Em 30 de setembro deste ano, 63% das lojas da Companhia estavam funcionando de maneira restrita,
sendo que em tal data 15% das lojas da Companhia estavam funcionando por menos de 70% do tempo
regular de funcionamento. Não é possível garantir se as lojas não serão novamente fechadas em razão da
COVID-19, ou que o fluxo de pessoas irá retornar e/ou quando irá retornar aos níveis pré-COVID-19, o que
pode impactar significativamente as receitas da Companhia.
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As operações da Companhia, bem como as operações das sociedades que controle direta ou
indiretamente, sofreram um impacto relevante, especialmente durante os meses de março a junho
de 2020, considerando que as lojas de rua e de shoppings centers estiveram fechadas durante este
período de com gradual reabertura conforme determinações locais e podem continuar a sofrer um
impacto relevante enquanto durarem as restrições de circulação e funcionamento de lojas nos locais
em que a Companhia opera, conforme descrito no item 10 deste Formulário de Referência.
A disseminação da COVID-19 levou a Companhia a modificar suas práticas de negócios (incluindo
práticas adicionais de higienização de locais de trabalho e dos funcionários, além do cancelamento
de participação física em reuniões, eventos e conferências) e reduzir seu quadro de funcionários
durante a pandemia. A Companhia pode vir a tomar outras ações adicionais, conforme exigido pelas
autoridades governamentais ou conforme determinado pela administração, considerando o melhor
interesse de seus funcionários, clientes e parceiros de negócios. A Companhia não pode garantir
que essas medidas serão suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do vírus
ou, de outra forma, serão satisfatórias para as autoridades governamentais.
A extensão em que o surto da COVID-19 afetará os negócios, condição financeira, resultados
operacionais ou fluxos de caixa da Companhia, dependerá de desenvolvimentos futuros, que são
altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do
surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou minimizar seu impacto e com que rapidez e
até que ponto as condições econômicas e operacionais normais podem ser retomadas. Mesmo após
a contenção do surto da COVID-19, a Companhia pode continuar a ser adversa e materialmente
impactada em seus negócios, em razão do impacto econômico global ou brasileiro, incluindo
recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego, que poderá afetar o
poder de compra de seus clientes.
Adicionalmente, a Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não
acontecerão. Além disso, novas ondas da COVID-19 já começaram a surgir em algumas regiões e
poderão se alastrar. A Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as providências
necessárias para impedir um impacto negativo nos seus negócios de dimensão igual ou até superior
ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19 caso haja novos surtos regionais e/ou globais
ou mesmo caso novas ondas da COVID-19 se confirmem em larga escala.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da população ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos negócios da Companhia, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem
impossibilitar que os funcionários e clientes da Companhia se dirijam às suas instalações (incluindo
por prevenção ou por contaminação em larga escala), o que prejudicaria o regular desenvolvimento
dos seus negócios.
Como inexistem eventos recentes comparáveis que possam fornecer orientação à Companhia
quanto ao efeito de uma pandemia global severa, o impacto final do surto da COVID-19 é incerto e
sujeito a alterações que a Companhia não é capaz de estimar. Por fim, o impacto da pandemia da
COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos descritos neste item 4.1 do Formulário
de Referência. Para maiores informações sobre os efeitos da pandemia sobre as atividades da
Companhia, vide itens 7.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode ser prejudicada se não conseguir abrir e instalar suas lojas em condições
economicamente eficientes ou obter autorizações, licenciamentos ou credenciamentos
necessários de forma tempestiva. Se a Companhia não for capaz de executar seu plano de
expansão por meio da abertura de novas unidades na forma planejada, isso poderá afetar
adversamente a Companhia.
O crescimento da Companhia depende, principalmente, da capacidade de abrir e operar, com êxito,
novas lojas, por meio da identificação e contratação de pontos comerciais que a Companhia acredita
serem adequados para a abertura de novas lojas próprias além da abertura de novas franquias,
ampliando, assim, a rede da Companhia. Tal estratégia gera demandas crescentes sobre os recursos
operacionais, gerenciais e administrativos da Companhia, o que poderá impactar adversamente a
gestão dos negócios da Companhia.
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O crescimento da Companhia também depende da abertura de novas lojas, próprias e por
franqueados, da Estudioface, da comercialização dos produtos cosméticos pela Companhia e da
expansão almejada pela Companhia no Brasil e na América Latina.
A abertura e operação de novas lojas, bem como a expansão no Brasil e na América Latina, estão
sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo inúmeros fatores alheios ao controle da Companhia,
tais como: (i) a expansão de competidores, com o aumento da competição da busca por locais
estratégicos e o surgimento de novos concorrentes nos mercados em que atua; (ii) dificuldades em
encontrar locais apropriados para a abertura de novas lojas; (iii) conhecimento baixo sobre as novas
regiões geográficas em que a Companhia planeja ter novas lojas; (iv) condições de locação,
aquisição ou os investimentos necessários para adequação do imóvel ou construção em condições
desfavoráveis; (v) a abertura de novas lojas próprias ou franqueadas poderá não ser concluída ao
custo e no momento em que considera apropriado; (vi) dificuldades na contratação e treinamento
adequado de empregados; (vii) dificuldades em contratar, treinar e transmitir a sua cultura a
franqueados qualificados para atender apropriadamente os seus clientes; ou (viii) não obtenção das
autorizações exigidas para iniciar e desenvolver suas atividades.
As lojas que a Companhia planeja abrir, bem como aquelas recém-inauguradas e atualmente em
maturação (lojas com menos de 24 meses contados da inauguração), poderão apresentar
desempenho abaixo dos padrões de venda e de lucratividade em relação às lojas que operam há
mais de 24 meses, inclusive apresentando perdas durante os primeiros anos de operação, o que
pode afetar o desempenho financeiro e operacional da Companhia. Em 30 de setembro de 2020, a
Companhia possuía 554 lojas, sendo que 182 lojas (ou 33%) foram abertas nos últimos 2 anos, e,
portanto, ainda estão em processo de maturação. Os resultados das lojas novas ou de lojas
recentemente abertas podem afetar negativamente os resultados da Companhia, bem como a
rentabilidade da Companhia. Não há garantia de que lojas recentemente abertas, mesmo ao se
tornarem maduras, gerarão retornos positivos ou cumprirão suas metas, o que poderá levar ao
fechamento dessas lojas e a perda dos investimentos feitos pela Companhia em referidas lojas. Para
maiores informações sobre as operações das lojas da Espaçolaser, vide item 7.1 deste Formulário
de Referência.
Além disso, a capacidade da Companhia de abrir novas lojas pode ser impactada pela pandemia da
COVID-19 bem como outras pandemias que venham a surgir, tendo em vista a possível paralisação
de atividades comerciais, industriais, econômicas e de locomoção, além do atraso na obtenção de
licenças necessárias para a operação, o que pode afetar adversamente os resultados e operações
da Companhia.
A Companhia pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento por meio de
aquisições ou parcerias, as quais envolvem riscos.
É possível que a Companhia venha a adquirir outros negócios correlacionados no âmbito de seu
plano de crescimento inorgânico. Para atingir o objetivo traçado na estratégia de crescimento
inorgânico, a Companhia precisa identificar, avaliar e adquirir empresas e concluir tais aquisições em
condições atrativas, bem como ter ou obter os recursos necessários para realizar tais aquisições e
conduzir apropriadamente o processo de integração de tais negócios adquiridos.
O sucesso de referidas aquisições ou investimentos se baseia na capacidade da Companhia de
estabelecer premissas precisas relativas à avaliação, às operações, ao potencial de crescimento, à
integração e outros fatores relacionados aos respectivos negócios. Além disso, as novas aquisições
podem resultar em dificuldades na integração das empresas adquiridas, bem como no desvio de
capital e da atenção da administração da Companhia para outras oportunidades de negócios. A
integração de qualquer uma das empresas adquiridas e seus impactos financeiros podem afetar os
resultados operacionais da Companhia de maneira adversa.
Adicionalmente, como parte da estratégia da Companhia de expandir sua atuação na América Latina,
a Companhia não pode assegurar que conseguirá uma total adaptação regulatória e econômica nos
países em que iniciar as suas atividades, bem como se conseguirá desenvolver uma base de clientes
sólida e rentável nestes países.

455

PÁGINA: 29 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A estratégia de crescimento da Companhia envolve diversos riscos, dentre os quais se incluem:
•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham
a se concretizar;

•

necessidade de recursos adicionais no âmbito de um processo de aquisição e demanda de
tempo substancial durante o processo de aquisição;

•

aquisição de negócios que não contribuam para a estratégia de crescimento da Companhia;

•

aquisição de negócios por valor acima do seu valor real;

•

aquisições podem não resultar o aumento previsto em suas receitas advindo de uma
aquisição por razões exógenas ao seu controle;

•

o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não
identificar todos os potenciais passivos contingentes da adquirida, tais como processos
administrativos ou judiciais cíveis, fiscais, criminais trabalhistas e previdenciárias, irregularidades
na condução dos negócios, contingências relacionadas a propriedade intelectual e a Companhia
pode não conseguir cobrar, total ou parcialmente,dos vendedores das respectivas empresas
adquiridas as indenizações pactuadas (quando houver) por tais passivos;

•

as demonstrações financeiras das empresas adquiridas podem ter sido preparadas em
desacordo com as práticas contábeis vigentes ou deficiências significativas de controles
internos, ainda que não materializadas podem, por estes ou por outros fatores, não refletir de
forma verdadeira e adequada a condição financeira de referida empresa;

•

não conclusão das aquisições nas condições que a Companhia vislumbra ou que atendam
suas expectativas de retorno;

•

a Companhia pode não ser capaz de aproveitar o ágio das sociedades adquiridas, incluindo
a aquisição da totalidade do capital social das suas controladas conforme informado no item
15.7 deste Formulário de Referência, e esse aproveitamento pode ser questionado por
autoridades fiscais;

•

aquisições poderão gerar ágio, cuja amortização poderá reduzir o lucro da Companhia e,
consequentemente, reduzir os dividendos a serem distribuídos aos acionistas;

•

eventual não cumprimento de condições precedentes para o fechamento da aquisição;

•

a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e
custosa do que o planejado e desviar a atenção da administração da Companhia; e

•

riscos conjunturais macroeconômicos a outros países da América Latina, especialmente
Argentina, Chile e Colômbia nos quais a Companhia atua ou poderá atuar.

A ocorrência de quaisquer destes fatores ou outros fatores que a administração da Companhia não
consiga prever com relação à sua estratégia de crescimento poderá ocasionar um efeito adverso e
relevante nos resultados de seus negócios, reputação e na sua condição financeira.
Uma das estratégias de negócios da Companhia é entrar em novos mercados e implementar
novos negócios, como instalação em outros países na América Latina e desenvolvimento de
outros procedimentos e produtos estéticos. A Companhia pode não ser bem-sucedida em
explorar essas oportunidades, o que pode ter um efeito adverso em suas operações.
A Companhia planeja operar em mercados e setores nos quais não possui experiência, por exemplo,
o desenvolvimento de outros procedimentos e produtos estéticos, e a implantação de lojas em outros
países na América Latina. Ainda, a Companhia pode ter estimado de maneira incorreta o tamanho
desses novos mercados e setores, bem como sua habilidade de penetrar em tais mercados ou
ingressar em novos negócios. Além disso, a Companhia pode enfrentar competição de participantes
atuais ou novos ingressantes nesses mercados, sendo que tais competidores podem ter mais
recursos e experiência do que a Companhia ou podem oferecer produtos e serviços mais atrativos.
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Se a Companhia não for bem-sucedida em ingressar em novos mercados ou em desenvolver novos
negócios, a Companhia pode incorrer em custos que seja incapaz de recuperar, e a imagem e
reputação da Companhia podem ser adversamente afetadas, o que pode gerar um efeito adverso
nos resultados e na posição financeira da Companhia.
A Companhia não possui controle operacional total sobre os negócios dos seus franqueados
e, ainda, eventuais problemas de relacionamento com a rede de franqueados podem impactar
adversamente as operações e os resultados da Companhia.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 192 unidades franqueadas e a Companhia
depende de seus franqueados para manter os seus padrões de qualidade, serviço e limpeza, de
modo que a incapacidade dos franqueados de manter tais padrões poderá afetar negativamente as
marcas Espaçolaser, Estudioface e Definit e, portanto, as atividades, negócios e resultados da
Companhia. No âmbito dos contratos de franquia, os franqueados possuem certa flexibilidade em
suas operações, incluindo a competência para estabelecer os preços em suas lojas, contratar
funcionários e selecionar determinados prestadores de serviços, assim, é possível que determinados
franqueados não operem suas lojas de acordo com os padrões de operação e gestão da Companhia.
A Companhia pode não conseguir identificar e corrigir problemas relacionados aos padrões de
qualidade de suas unidades franqueadas adequadamente em tempo hábil e, como resultado, a
imagem, reputação e resultados operacionais da Companhia podem ser afetados negativamente.
Ainda, poderão ocorrer problemas inerentes ao próprio negócio de franquias, dentre os quais
destacam-se a possibilidade de atrasos e inadimplência nos pagamentos por parte dos franqueados,
a rescisão antecipada dos contratos de franquia e a quebra do contrato, incluindo a contratação
irregular de funcionários, oferta de serviços além daqueles homologados pela Companhia, venda de
serviços sem contratos formalizados com a Companhia, entre outros, o que pode afetar
negativamente e de forma relevante as atividades, negócios e resultados da Companhia. A
Companhia não pode garantir que conseguirá manter um bom relacionamento com os todos os seus
franqueados, o que pode impactar adversamente a expansão do modelo de franquia e os resultados
da Companhia.
O surgimento de novas tecnologias de depilação a laser ou o desenvolvimento de tratamentos
alternativos de depilação definitiva podem afetar os negócios da Companhia.
A Companhia acredita que parte do seu diferencial se deve aos resultados superiores e permanentes
da máquina GentleLase da Candela, a qual é atualmente utilizada nas lojas da Companhia, o que
permite que a Companhia, na sua visão, opere de forma mais eficiente em relação aos seus
competidores. O aparecimento de novas tecnologias de depilação a laser ou de tratamentos
alternativos de depilação permanente pode reduzir diferencial competitivo da Companhia, afetando
o resultado financeiro da Companhia e a expectativa futura de expansão de sua rede.
Caso a Companhia não seja capaz de renovar os contratos de locação das lojas, as suas
operações serão adversamente afetadas.
A totalidade dos imóveis em que as lojas estão localizadas são alugados de terceiros, sendo que
parte dos locadores são partes relacionadas da Companhia. Assim, todas as lojas são sujeitas a
contratos de locação que oferecem riscos que não dependem da atividade da Companhia e não
podem ser controlados pela Companhia. Por exemplo, se as locações forem extintas, a Companhia
pode não conseguir renová-las ou se a renovação implicar em condições desfavoráveis aos
negócios, a Companhia poderá ser obrigada a alterar a localização dessas lojas. As novas
localizações podem não apresentar a mesma visibilidade que possuem atualmente ou não serem
frequentadas pelo público-alvo. A não renovação dos contratos de locação, ou a renovação em
termos menos favoráveis do que os atuais, reduzirá a rentabilidade das lojas e afetará adversamente
suas receitas operacionais.

457

PÁGINA: 31 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

De acordo com a Lei nº 8.245/1991, findo o prazo contratual estabelecido nas locações comerciais é
garantido à Companhia, na qualidade de locatária, o direito à renovação compulsória dos contratos com
prazo igual ou superior a cinco anos por meio de ação judicial própria caso as negociações para renovação
dos contratos não sejam bem-sucedidas, desde que a ação seja proposta no prazo legal e desde que a
locatária atenda às demais condições previstas na Lei nº 8.245/1991. Adicionalmente, parte dos contratos
de locação não garantem à Companhia o direito de renovar compulsoriamente a locação por meio de
propositura de ação renovatória, por estarem vencidos e vigorando atualmente por prazo indeterminado.
Caso tais contratos sejam rescindidos, a Companhia terá que buscar novos imóveis, o que acarretará custos
de transição e poderá implicar na interrupção das atividades das lojas. Adicionalmente, caso o valor de
aluguel destes novos imóveis seja superior ao valor anteriormente pago, a rentabilidade das lojas poderá
ser reduzida e afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
A maior parte dos contratos de locação não contém cláusula de vigência prevista no artigo 8º da Lei
nº 8.245/1991, conforme alterada (Lei de Locação), e/ou não estão devidamente registrados junto
aos cartórios de registro de imóveis competentes. Sendo assim, na hipótese de os respectivos
proprietários decidirem vender os imóveis durante a vigência dos contratos de locação, os novos
proprietários poderão solicitar a sua desocupação no prazo de 90 dias contados da aquisição, ainda
que o prazo locatício esteja em vigor por prazo determinado, livre de qualquer penalidade.
Adicionalmente, em caso de alienação dos imóveis locados, caso futuros contratos de locação
celebrados pela Companhia não sejam averbados nas respectivas matrículas, a Companhia não terá
direito de adjudicar judicialmente os respectivos imóveis caso o direito de preferência não seja
observado, o que poderá afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
Ainda, tendo em vista a pandemia da COVID-19, diversos governos impuseram políticas de
isolamento, que resultaram no fechamento do comércio em diversas localidades, além da redução
de circulação de pessoas, o que impactou e pode continuar a impactar as atividades da Companhia.
Na hipótese de a Companhia não conseguir arcar com o pagamento de seus respectivos aluguéis,
e caso tente negociar com os respectivos locadores uma redução do valor do aluguel mensal ou uma
forma diferenciada de pagamento neste período e não obtenha sucesso na negociação, é possível
que a falta de pagamento dos aluguéis na forma ajustada nos contratos seja considerada um
inadimplemento contratual, capaz de ensejar a sua rescisão antecipada e a consequente
necessidade de desocupação, o que poderá afetar negativamente as operações da Companhia.
Atualmente, dos 390 contratos de locação celebrados pela Companhia: (i) 2 contratos foram
celebrados com partes relacionadas, ambos na cidade de São Paulo, referente ao escritório
corporativo, celebrado com a MPM, cujo sócio é o Sr. Paulo José Iász de Morais, atual CEO e
membro do Conselho de Administração da Companhia, e referente ao escritório da EL Franchising,
sociedade controlada da Companhia, celebrado com a Corpóreos; (ii) 24 contratos estão em
processo de renovação; e (iii) 5 contratos possuem prazo indeterminado e, portanto, nao contém
cláusula de vigência prevista no artigo oitavo da Lei nº 8.245/1991.

A Companhia ocupa imóveis localizados em shopping centers. Em decorrência disso, a atividade
da Companhia é diretamente afetada pelo funcionamento regular destes centros de compras.
Em 30 de setembro de 2020, cerca de 70% de nossas lojas estavam localizadas em shopping
centers, e essas lojas responderam por 67% de nossas vendas no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020. O faturamento da Companhia é diretamente afetado pelas vendas
efetivamente geradas pelas lojas instaladas nos shopping centers. Desta forma, as atividades da
Companhia dependem do funcionamento regular destes centros de compras.
O setor de shopping centers está exposto a diversos riscos, incluindo, sem limitação, aos níveis de
atividade do ambiente macroeconômico (incluindo os efeitos da pandemia da COVID-19, taxas de
juros, recessão, níveis de desemprego, entre outros), a disposição da população em consumir, a
capacidade de locação dos espaços disponíveis nos shopping centers em condições favoráveis,
preços de locação, custos operacionais, tributos incidentes, riscos ambientais, legislação e
regulamentação aplicáveis, níveis de concorrência, dificuldade de aquisição de terrenos, entre
outros. Além disto, com a pandemia da COVID-19 a maior parte dos shopping centers tiveram seu
funcionamento suspenso ou tiveram que reduzir seus horários de funcionamento.
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O aumento das receitas da Companhia e o aumento dos lucros operacionais resultante do
investimento em lojas localizadas em shopping centers dependem do constante crescimento da
demanda por produtos oferecidos pelas demais lojas localizadas nos shopping centers em que a
Companhia possui lojas.
Qualquer interrupção ou imposição de restrições aos horários de funcionamento dos shoppings
centers, uma eventual queda nos gastos pelos consumidores em períodos de desaquecimento
econômico geral ou, ainda, o cancelamento, não obtenção e não renovação tempestiva das licenças
ambientais emitidas para os shopping centers podem causar prejuízos à Companhia. Condições
econômicas adversas na área que cada shopping center está localizado também podem afetar
adversamente os níveis de ocupação e locação e, consequentemente, os seus resultados
operacionais, afetando os resultados da Companhia.
Os negócios da Companhia estão concentrados na região Sudeste do Brasil. Em decorrência
disso, sua atividade é influenciada significativamente pelas condições econômicas e demais
características desta região.
Em 30 de setembro de 2020, mais de 60% das lojas da Companhia, incluindo unidades franqueadas
estavam localizadas na região Sudeste do Brasil, sendo que, durante o período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 60% do faturamento da Companhia
decorreu das unidades localizadas em tal região. Dessa forma, os negócios da Companhia são
sensíveis às condições econômicas e demais fatores que afetam a região Sudeste, tais como
mudanças nos níveis de desemprego, renda da população, custo de energia, nível de concorrência,
preço de locação ou de compra de imóveis, preço de contratação de seguros, impostos, fatores
demográficos e disponibilidade de mão de obra. Caso haja desaceleração da economia da região
Sudeste ou ocorram mudanças em quaisquer condições relativas aos fatores acima mencionados,
inclusive, mas não se limitando, na redução da renda populacional e da força de trabalho, as
atividades da Companhia e seus resultados poderão ser afetados adversamente.
A incapacidade da Companhia em reter membros da alta administração e contratar
colaboradores poderá afetar adversamente seus resultados operacionais e financeiros.
A capacidade em manter uma posição competitiva e a execução da estratégia da Companhia
depende significativamente da alta administração e das gerências regionais da Companhia. Contudo,
a Companhia não pode assegurar que conseguirá reter os atuais membros do conselho de
administração e da diretoria e os gerentes regionais ou atrair novos profissionais qualificados. A
perda de qualquer dos membros da alta administração e de um número significativo dos profissionais
que comandam as gerências regionais, aliada à eventual incapacidade de atrair e reter substitutos
ou profissionais que deem suporte à estratégia de expansão poderá causar efeito adverso relevante
nas atividades, resultados operacionais e financeiros da Companhia, afetando seus resultados
operacionais e financeiros.
Se a Companhia não puder gerenciar adequadamente o crescimento de suas operações, seus
resultados podem ser adversamente afetados.
A Companhia está passando, atualmente, por um período de expansão (incluindo a expansão das
atividades para outros países) e enfrentando diversos desafios decorrentes de tal crescimento, como
a aquisição e retenção de pessoal experiente e qualificado, manutenção da cultura corporativa e
implementação de controles internos adequados considerando esse crescimento. A resolução
dessas questões e o dispêndio de tempo necessário para tanto podem resultar em um desvio da
atenção da administração da Companhia de outras questões relevantes e oportunidades. Se a
Companhia falhar em preservar sua cultura corporativa e valores, sua habilidade de recrutar, treinar
e desenvolver pessoal e efetivamente implementar seus planos estratégicos pode ser prejudicada.
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Adicionalmente, a Companhia não pode ter certeza de que suas estimativas, qualitativas ou
quantitativas, são corretas, e que estimou adequadamente os custos e riscos associados com a sua
expansão, incluindo a expansão para novos mercados e que as plataformas, sistemas, produtos,
serviços, procedimentos e controles da Companhia, assim como, seus funcionários, relacionamentos
com terceiros atuais e planejados serão adequados para sustentar o crescimento da Companhia.
Além disso, a Companhia pode e poderá entrar em novas linhas de negócios, que podem envolver
complexidades associadas a novos produtos, serviços e regulamentos, o que pode colocar pressão
sobre a administração da Companhia, seus recursos operacionais e financeiros no futuro. Se a
Companhia não for capaz de gerenciar com sucesso a expansão, os resultados de suas operações
podem ser adversamente afetados.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos
poderão expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar
adversamente os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos para identificar, monitorar e gerenciar riscos e os controles internos da
Companhia podem ser insuficientes para a verificação de possíveis violações. Muitos dos métodos
de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia são baseados no histórico do comportamento
de mercado ou em estatísticas derivadas de modelos históricos e podem não prever exposições
futuras, as quais poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas medidas
históricas.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia que dependem da avaliação
das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não
ser precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados.
Podem ocorrer falhas nos mecanismos de controles internos das sociedades do grupo, das
transações realizadas e do ambiente informatizado da Companhia, o que pode expor a Companhia
a riscos que podem afetar adversamente seus negócios. Além disso, a expansão da Companhia
para outros países da América Latina pode gerar falhas nos controles internos de tais projetos tendo
em vista o maior distanciamento físico da operação, o que dificulta o monitoramento e adoção de
medidas para gerenciar tais riscos.
Ademais, a Companhia não tem, na data deste Formulário de Referência, um sistema que combine
e consolide os balancetes individuais das sociedades do grupo automaticamente, o que pode gerar
maior risco de erros no processo de consolidação dos dados, podendo, assim, gerar eventuais falhas
nas informações fornecidas. As informações em que a Companhia se baseia, ou com que alimenta
ou mantém modelos históricos e estatísticos pode ser incompleta ou incorreta, o que poderá gerar
um efeito adverso relevante sobre os negócios da Companhia.
Os auditores independentes da Companhia identificaram deficiências significativas de
controles internos na Companhia e, se não conseguirmos estabelecer e manter controles
internos adequados e eficazes sobre relatórios financeiros, nossos resultados operacionais
e nossa capacidade de operar nossos negócios podem ser prejudicados.
De acordo com a carta de recomendações emitida por nossos auditores independentes em 16 de
julho de 2020, foram identificadas certas deficiências significativas em nossos controles internos,
relacionadas à (i) governança corporativa e formalização de controles internos; e (ii) melhorias no
processo de consolidação de informações contábeis. Se a Companhia não for capaz de suprir tais
deficiências e manter seus controles internos operando de maneira efetiva, poderá não ser capaz de
reportar seus resultados de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de fraudes, podendo ocasionar
impactos materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação
de mercado de ações da Companhia.
A falha ou a ineficácia nos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo em seus
negócios. Para maiores informações sobre as deficiências apontadas pelos auditores
independentes, vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência.
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A Companhia pode gerar receitas mais baixas decorrentes de uma demanda reduzida pelos
serviços prestados nas lojas da Companhia em uma desaceleração do mercado ou em uma
eventual redução nos gastos com itens e serviços não essenciais.
As crises econômicas normalmente afetam negativamente os gastos dos consumidores, os valores
dos produtos, o endividamento dos consumidores e as taxas de desemprego, que são fatores que
podem impactar negativamente os negócios da Companhia. As receitas da Companhia derivam dos
serviços de depilação a laser (incluindo royalties dos franqueados) e dos tratamentos de estética
facial e dependem da demanda do mercado por serviços de depilação a laser e de tratamentos de
estética facial nos locais em que as lojas da Companhia estão localizadas. A Companhia não tem
outras fontes de receita diversificadas para compensar eventual redução significativa nas receitas
resultantes de tais atividades. A maior parte das receitas da Companhia são em reais e provenientes
de suas operações no Brasil, que está atualmente enfrentando uma recessão, inclusive em
decorrência da pandemia da COVID-19. Consequentemente, qualquer redução significativa nos
gastos do consumidor com esses serviços pode resultar em uma redução correspondente na receita
gerada pelas lojas da Companhia. Assim, um declínio na demanda pelos serviços da Companhia
pode resultar em uma redução nas suas receitas, o que poderia prejudicar de maneira relevante a
condição financeira, os resultados operacionais e fluxos de caixa da Companhia.
Além disso, uma desaceleração econômica geral pode resultar na diminuição da disposição dos
clientes em comprar pacotes dos tratamentos administrados durante um período ou na decisão de
estender o período entre os tratamentos. As lojas da Companhia podem ser forçadas a responder a
uma redução nos gastos não essenciais dos consumidores baixando os preços dos serviços
prestados pela Companhia. Consequentemente, a Companhia pode ter que enfrentar uma queda na
demanda pelos serviços prestados em suas lojas, bem como ciclos de vendas mais longos, preços
mais baixos e vendas reduzidas, o que podem afetar negativamente a condição financeira e os
resultados operacionais da Companhia. Tais consequências decorrentes da redução da disposição
dos clientes em contratar pacotes de serviços prestados pela Companhia ou da extensão do período
entre os tratamentos podem, ainda, impactar adversamente os resultados da Companhia na medida
em que um dos critérios de reconhecimento de receita adotados pela Companhia leva em
consideração estimativas que podem não se confirmar em relação a sessões de tratamento de
depilação contratadas pelos clientes. Caso tais estimativas não se concretizem, os valores
inicialmente registrados, nas demonstrações e informações financeiras da Companhia, no saldo de
receita diferida do passivo circulante, não poderão ser reconhecidos como receita e deverão ter sua
expectativa de realização revisados para refletir utilização das sessões de tratamento.
No passado, o crescimento do setor varejista brasileiro foi impulsionado pelo aumento do poder
aquisitivo dos grupos de média e baixa renda e a Companhia não pode garantir que o poder de
compra desses grupos continuará a aumentar ou que não diminuirá. Uma desaceleração econômica
e o crescimento negativo do PIB podem impactar negativamente os grupos de média e baixa renda
de forma desproporcional em relação a outros grupos, afetando negativamente a renda disponível e
o poder de compra, com possibilidade de redução significativa nas receitas da Companhia. A
continuação ou aprofundamento da recessão atual no Brasil podem intensificar e agravar ainda mais
o efeito adverso nos negócios, resultados operacionais e situação financeira da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que em razão de fatores como limitações ou
restrição de circulação de pessoas provocados em razão da pandemia da COVID-19, não haverá
alteração de hábitos dos consumidores. Caso haja alteração de hábitos dos consumidores, a
Companhia não pode garantir que conseguirá se adaptar a esses novos hábitos de forma eficiente
e ágil.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais e pode ser adversamente afetada pela aplicação de multas e outros tipos
de sanções.
A Lei nº 13.709/2018, conforme alterada, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), regula
as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais no Brasil, inclusive quanto à publicidade
digital, gerando custos adicionais para a Companhia, em virtude da necessidade de adequação de
tais práticas às disposições da LGPD.
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Criando um sistema de regras que impacta todos os setores da economia, a LGPD estabelece um
novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais, altera
determinadas disposições da Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) e prevê, dentre outras
providências, os direitos dos titulares de dados pessoais, as hipóteses em que o tratamento de dados
pessoais é permitido (bases legais), as obrigações e os requisitos relativos a incidentes de segurança
da informação envolvendo dados pessoais, vazamentos, transferência e compartilhamento de dados
pessoais, bem como prevê sanções para o descumprimento de suas disposições, que variam de
uma simples advertência e determinação de exclusão dos dados pessoais tratados de forma irregular
à imposição de multa. Ainda, a LGPD autoriza a criação da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (“ANPD”), autoridade responsável por elaborar diretrizes acerca das disposições da LGPD e
aplicar suas sanções administrativas, em caso de descumprimento da LGPD.
No contexto da pandemia da COVID-19, foi aprovada a Lei nº 14.010/2020, que, entre outras medidas,
adiou a aplicabilidade das sanções administrativas previstas na Lei no 13.709/2018 (LGPD) para 1º de
agosto de 2021. No dia 26 de agosto de 2020, após votação na Câmara dos Deputados que havia
aprovado a conversão em lei da Medida Provisória nº 959 com algumas alterações e adiando a entrada
em vigor da LGPD para 31 de dezembro de 2020 com exceção das sanções, o Senado votou a medida,
mas considerou o artigo que tratava da prorrogação da entrada em vigor da LGPD prejudicado em
razão do tema já ter sido discutido pelo Plenário quando da tramitação da Lei nº 14.010/2020. Desse
modo, após o Presidente da República sancionar o Projeto de Lei de Conversão 34/2020 tratando dos
demais dispositivos da MP nº 959, a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, com exceção
das sanções administrativas ainda previstas para agosto de 2021.
O descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD anteriormente à entrada em vigor
de suas sanções administrativas, tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais ou
coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na
LGPD, mas também, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados vigente, como o
Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet; e (ii) a aplicação das penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa
do consumidor, uma vez que estes que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência
da LGPD e da efetiva estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança
que resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Ademais, quando da entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a Companhia
não esteja adequada às suas disposições, a Companhia poderá estar sujeita às seguintes
penalidades, de forma isolada ou cumulativa: (i) de advertência, com indicação do prazo para adoção
de medidas corretivas; (ii) obrigação de divulgação de incidente, após devidamente apurada e
confirmada a sua ocorrência; (iii) bloqueio temporário até a sua regularização e/ou eliminação dos
dados pessoais correspondentes à infração; (iv) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o
montante global de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração; (v) suspensão parcial
do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis)
meses, prorrogável por igual período; (vi) proibição parcial ou total do exercício de atividades
relacionadas ao tratamento de dados. Além disso, a Companhia poderá ser responsabilizada por
danos materiais, morais, individuais ou coletivos por ela causados ou por suas subsidiárias, devido
ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD ou em legislações específicas
Cabe observar que, na data deste Formulário de Referência, as atividades da Companhia ainda não
estão integralmente adaptadas às disposições da LGPD. A exposição da Companhia à LGPD devese, principalmente, à privacidade e proteção de dados pessoais de clientes e colaboradores, uma
vez que a Companhia possui acesso aos dados pessoais de cada cliente logo após o seu primeiro
contato com a Companhia, e que tais dados são armazenados nos sistemas de tecnologia utilizados
pela Companhia. Desta forma, a Companhia terá de adaptar suas práticas comerciais às disposições
da LGPD. Se a Companhia não for capaz de se adaptar à LGPD, ficará sujeita, dentre outros, a
incidentes de segurança cibernética, que poderão acarretar multas elevadas, divulgação do incidente
para o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de suas atividades de
tratamento de dados pessoais, o que poderá impedir a Companhia de desenvolver as suas atividades
regularmente e, portanto, afetar negativamente e de forma relevante a reputação, os resultados e,
consequentemente, o valor das ações da Companhia.
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Os clientes da Companhia podem sofrer intercorrências quando estão se submetendo a
serviços de depilação a laser ou de estética facial.
Os clientes da Companhia poderão sofrer intercorrências como queimaduras, alergias e outros acidentes
durante as sessões de depilação a laser e de estética facial, causados por, dentre outros, falha dos
funcionários da Companhia, falha dos equipamentos utilizados pela Companhia ou outras questões
biológicas do cliente. A Companhia não pode garantir que seus empregados prestarão os serviços
corretamente ou que as máquinas não falharão durante as sessões. Em caso de intercorrências, os clientes
podem interpor ações judiciais contra a Companhia buscando responsabilizar a Companhia por tais
intercorrências. A existência de processos judiciais e reclamações contra a Companhia, bem como uma
eventual responsabilização da Companhia em razão de intercorrências ocorridas durante a prestação de
seus serviços podem afetar negativamente a imagem e reputação da Companhia, bem como podem
ocasionar um efeito adverso relevante nos resultados financeiros e operacionais da Companhia. Para mais
informações sobre processos judiciais e administrativos envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 e seguintes
deste Formulário de Referência.
Interrupções ou falhas nos sistemas de informações ou incidentes de segurança cibernética,
incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter sistemas de TI, poderão afetar
adversamente e de forma significativa a Companhia.
As operações da Companhia dependem da funcionalidade, disponibilidade, integridade e
estabilidade operacional dos sistemas de informação da Companhia, incluindo o sistema de pontos
de venda nas lojas, sistemas de logística e de comunicação, e outros vários aplicativos usados para
gerar relatórios de desempenho comercial e financeiro. Adicionalmente, a plataforma de e-commerce
da Companhia é um importante canal de vendas, para apresentar o negócio, identidade e marcas da
Companhia para seus consumidores, além de ser uma fonte de informação dos produtos e serviços
e meio de interação com os consumidores. Consequentemente, a Companhia conta com os seus
sistemas de tecnologia da informação para processar, transmitir e armazenar dados eletrônicos, bem
como para se comunicar com consumidores e fornecedores. O sucesso na operação dos negócios
depende significativamente do desempenho dos sistemas de informações gerenciais.
Além disso, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, como,
por exemplo, na apuração e contabilização do faturamento, causadas por acidentes, mau
funcionamento ou atos mal-intencionados, podem ocasionar impactos no funcionamento corporativo,
comercial e operacional da Companhia, o que pode afetar os negócios e resultados operacionais da
Companhia de forma negativa, além de afetar adversamente a imagem e confiabilidade da
Companhia junto ao mercado.
A Companhia será adversamente afetada caso esses sistemas sejam interrompidos, danificados por
eventos imprevistos ou apresentem falhas durante um longo período de tempo, inclusive em razão
da ação de terceiros, desastres naturais, ataques de hackers, problemas de telecomunicações, vírus,
entre outros fatores. A falha desses sistemas pode afetar adversamente a disponibilidade e precisão
no processamento de transações da Companhia, contabilidade, relatórios comerciais e financeiros,
assim como a capacidade de gerenciar o negócio e, adequadamente, projetar os resultados
operacionais e necessidade de caixa. Adicionalmente, a Companhia pode perder dados, ficar sujeita
à violação de dados ou não conseguir realizar transações comerciais e, dessa forma, deixar de
ganhar receitas de vendas, o que pode ocasionar um efeito adverso relevante na Companhia. A
Companhia não possui seguro contra ataques cibernéticos.
Interrupções significativas ou repetidas em qualquer desses sistemas poderão impedir o acesso de
clientes aos produtos e serviços da Companhia, e fazer com que tais clientes decidam utilizar os
serviços de concorrentes da Companhia. Ademais, cabe destacar que sistemas de tecnologia estão
sujeitos a constantes atualizações e se a Companhia não conseguir atualizá-los, por qualquer motivo,
como por impedimentos técnicos, financeiros, entre outros, as operações da Companhia poderão ser
prejudicadas. Qualquer um desses eventos pode afetar adversamente os negócios e resultados da
Companhia. Além disso, a Companhia enfrenta riscos associados à segurança cibernética e acesso
não autorizado aos seus sistemas, inclusive por hackers e devido a falhas de suas medidas de
segurança eletrônica. Eventuais incidentes podem resultar em apropriação indevida de informações
exclusivas ou confidenciais da Companhia e/ou das informações de seus clientes, bem como,
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consequentemente, no vazamento de dados de suas operações e/ou de seus clientes, o que pode
afetar material e adversamente a reputação da Companhia.
Ainda, referidas interrupções ou falhas podem não estar cobertas pelas apólices de seguros que a
Companhia possui contratadas para seus ativos. Perdas não cobertas por estes seguros ou cujas
coberturas contratadas sejam eventualmente insuficientes podem impactar adversamente a sua situação
financeira e os resultados operacionais da Companhia. Para maiores informações acerca dos riscos
associados às coberturas de seguro, veja o fator de risco “A Companhia está exposta a riscos e perdas
que podem não ser cobertos adequadamente pelas apólices de seguro ou cuja cobertura não seja
suficiente, o que pode afetar adversamente os negócios e condições financeiras da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode não conseguir renovar todas as suas apólices atuais” abaixo.
A Companhia está sujeita a riscos associados a incapacidade ou falha na proteção de seus
ativos de propriedade intelectual ou, ainda, a eventual violação aos direitos de propriedade
intelectual de terceiros.
Os ativos de propriedade intelectual da Companhia, são importantes para o seu sucesso, de modo
que o sucesso da Companhia depende significativamente da capacidade de proteger os ativos de
propriedade intelectual, tais como marcas, nomes de domínio, segredos comerciais e know-how e,
quaisquer problemas relacionados a tais ativos podem afetar a Companhia negativamente.
Eventos como o indeferimento definitivo de seus pedidos de registro de marca perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) ou o uso indevido ou não autorizado das marcas
registradas da Companhia ou, ainda, o reconhecimento de nulidade administrativa dos seus registros
marcários podem diminuir o valor das marcas da Companhia ou afetar adversamente sua reputação
ou ainda interferir no sistema de franquias estruturada pela Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode não conseguir renovar o registro de alguma marca em tempo
hábil ou que os seus concorrentes contestem ou invalidem quaisquer marcas existentes ou futuras
solicitadas ou licenciadas pela Companhia. Além disso, litígios dispendiosos e demorados podem
ser necessários para impor e determinar o escopo de direitos de propriedade intelectual da
Companhia, e se não obtiver êxito em defesa, os negócios da Companhia podem ser impactados
adversamente de forma significativa.
Ainda, cabe ressaltar, que o monitoramento de uso não autorizado de propriedade intelectual
demanda esforços significativos e não há como garantir que terceiros não tenham registrado ou
adquirido direitos sobre marcas idênticas ou similares para produtos ou serviços que atendam ao
mesmo mercado de atuação da Companhia.
Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de outras informações comerciais
sensíveis ou a interrupção das operações da Companhia pode afetar negativamente os resultados
financeiros da Companhia.
Por fim, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados pela Companhia violam seus
direitos de propriedade intelectual. Qualquer disputa ou litígio relacionado a ativos de propriedade
intelectual pode ser oneroso e demorado devido à incerteza de litígios sobre o assunto.
Decisões desfavoráveis em processos administrativos, judiciais ou arbitrais envolvendo a
Companhia e/ou seus administradores podem causar um efeito adverso significativo.
A Companhia é e poderá vir a ser ré em processos administrativos, judiciais e arbitrais envolvendo questões
cíveis, tributárias, trabalhistas, criminais e regulatórias. A Companhia não pode garantir que os resultados
desses processos serão favoráveis, ou, ainda, que os critérios e valores de provisionamento adotados pela
Companhia (quando houver) serão adequados e suficientes para responder por todos os passivos
eventualmente decorrentes destes processos. Caso as decisões sobre os processos judiciais e
administrativos dos quais a Companhia é parte sejam contrárias aos seus interesses, a Companhia poderá
ser afetada negativa e materialmente. Ainda, decisões contrárias aos interesses da Companhia, que
impeçam a realização de negócios, como inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores
substanciais e não tenham provisionamento adequado e suficiente podem causar um efeito adverso
significativo nos negócios, na situação financeira e na reputação da Companhia.
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Além disto, a Companhia não pode assegurar que qualquer pessoa, direta ou indiretamente ligada à
Companhia, sejam acionistas, empregados, diretores, conselheiros, fornecedores, prestadores de
serviços, subcontratados ou outros colaboradores não sejam envolvidos em processos judiciais,
arbitrais, procedimentos de investigação ou inquéritos policiais, além de processos administrativos
sancionadores/punitivos, no âmbito de órgãos reguladores tais como o Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (“CREFITO”), Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgãos
de vigilância sanitária estaduais e municipais, CVM, Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF). Processos dessas naturezas contra pessoas ligadas à Companhia podem impactar
adversamente a imagem e reputação da Companhia perante seus clientes, fornecedores e
investidores, bem como causar um efeito adverso relevante nos negócios e resultados da
Companhia. No caso específico de eventuais processos de natureza criminal envolvendo um ou mais
dos administradores da Companhia, decisões desfavoráveis podem impossibilitá-los de exercer suas
funções na Companhia, bem como impactar a capacidade de a companhia celebrar contratos com o
poder público e/ou receber incentivos/benefícios fiscais. Para mais informações sobre processos
judiciais e administrativos relevantes em que a Companhia é parte, veja o item 4.3 e seguintes deste
Formulário de Referência.
A Companhia pode ser responsabilizada por eventos que possam ocorrer em suas lojas
próprias e, o que pode causar danos materiais e à imagem das lojas, além de causar eventual
responsabilidade civil da Companhia.
As lojas da Companhia, por serem espaços de uso público, estão sujeitas a uma série de incidentes
em suas dependências, que podem fugir do controle da administração das respectivas lojas e podem
causar danos aos seus frequentadores. A Companhia pode ser responsabilizada por atos de
funcionários em suas lojas próprias ou franqueadas, cometidos contra clientes ou terceiros. No caso
da ocorrência de quaisquer incidentes, lesões ou outros danos a clientes ou a terceiros dentro das
dependências das lojas próprias ou franqueadas da Companhia, a Companhia pode ser envolvida
em ações judiciais sob a alegação de que foi negligente, realizou supervisão inadequada de suas
funcionários ou franqueados ou foi, de modo direto ou indireto, responsável pela lesão ou dano
causado, o que poderá vir a sujeitar a Companhia à responsabilidade civil e/ou obrigação de
ressarcimento às vítimas e/ou pagamento de indenização.
A Companhia pode ser envolvida em alegações de que funcionários de lojas próprias ou franqueadas
cometeram assédio moral ou outros atos ilícitos contra clientes ou terceiros, incluindo questões
relacionadas a violações ao direito de imagem. A Companhia pode enfrentar ações judiciais movidas
por clientes, alegando eventuais lesões a direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor
e/ou ações judiciais promovidas por clientes, pleiteando indenização em razão de responsabilidade
civil, decorrente dos danos descritos acima. A ocorrência de tais incidentes pode sujeitar a
Companhia à imposição de responsabilidade civil e/ou à obrigação do ressarcimento às vítimas,
inclusive por meio do pagamento de indenizações. A existência dessas ações pode causar danos à
imagem da Companhia, afetando negativamente seus resultados e negócios. Adicionalmente,
qualquer decisão desfavorável em tais processos poderá afetar a reputação da Companhia e
prejudicar seus resultados financeiros. Para mais informações sobre processos judiciais e
administrativos envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 e seguintes deste Formulário de Referência.
A Companhia está sujeita a regras trabalhistas, incluindo regras trabalhistas e previdenciárias
de terceirizados, e ao cumprimento estrito da legislação trabalhista brasileira. Além disto, uma
paralisação ou greve significativa da força de trabalho da Companhia pode afetar as suas
operações.
A Companhia depende do uso intensivo da força de trabalho nas suas atividades. A maioria dos
trabalhadores é representada por sindicatos, e seus contratos de trabalho são regulamentados por
convenções e acordos coletivos de trabalho. Novos acordos coletivos podem ter prazos mais curtos do
que os anteriormente firmados e, se não for possível negociar acordos coletivos em termos aceitáveis
para a Companhia, esta pode suportar um aumento significativo nos custos trabalhistas, deterioração
das relações com trabalhadores, diminuição do ritmo de trabalho ou interrupções no trabalho, que
podem gerar um efeito adverso relevante nos resultados financeiros e operacionais da Companhia.
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Adicionalmente, segundo as leis e os regulamentos trabalhistas existentes, é dever da Companhia
prover e assegurar o uso adequado de equipamentos de segurança para os seus funcionários e
outros indivíduos realizando atividades em seus locais de trabalho. No caso de omissão da
Companhia em prover todos os equipamentos de segurança necessários ou de assegurar o seu uso
adequado, ou caso a Companhia venha a trabalhar com empresas que não estejam suficientemente
comprometidas em assegurar a segurança de seus próprios empregados, a Companhia pode ser
responsabilizada por quaisquer acidentes que venham a ocorrer em seus locais de trabalho.
Qualquer acidente nos locais de trabalho pode expor a Companhia ao pagamento de indenizações,
multas e penalidades. Além disso, qualquer alteração nos atuais regulamentos de segurança pode
submeter a Companhia a obrigações adicionais e acarretar o aumento das despesas relativas a
equipamentos e procedimentos de segurança. A título de exemplo, alterações que imponham uma
jornada de trabalho diária reduzida por razões de segurança podem resultar na redução da
produtividade, forçando a contratação de empregados adicionais. Da mesma forma, disposições
legais que requeiram a instalação ou a compra de equipamentos de segurança adicionais poderiam
aumentar os custos da Companhia relativos à mão de obra e afetar adversamente seus resultados
operacionais.
Os empregados da Companhia são representados por sindicatos trabalhistas e estão protegidos por
acordos coletivos ou contratos de trabalho semelhantes que estão sujeitos à renegociação periódica
dentro dos prazos estabelecidos por lei. Greves e outras paralisações ou interrupções de trabalho
em qualquer uma das suas instalações, ou movimentos trabalhistas relacionados em qualquer um
dos fornecedores terceirizados da Companhia, podem ter um efeito adverso relevante sobre suas
operações e seus negócios.
Além dos empregados contratados diretamente pela Companhia, a Companhia contrata empresas
terceirizadas que prestam para a Companhia serviços de logística, segurança, serviços de limpeza,
transporte de valores, construção, dentre outros. A inexistência de vínculo empregatício entre a
Companhia e os terceirizados não garante que a Companhia não seja considerada solidária ou
subsidiariamente responsável por eventuais contingências de caráter trabalhista e previdenciário dos
empregados das empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir as
exigências da legislação trabalhista. Neste sentido, o Senado Federal aprovou no ano de 2017 a Lei
nº 13.429, de 31 de março de 2017 (“Lei da Terceirização”), regulando os serviços prestados por
meio de mão de obra terceirizada, permitindo a terceirização para qualquer tipo de trabalho, central
ou não, para os serviços da empresa (tanto as “atividades de apoio” quanto as “atividades principais).
Em algumas circunstâncias, a Companhia também pode ser considerada responsável com tais
prestadores de serviços pela recomposição e/ou indenização dos danos ambientais e trabalhistas
por eles causados. Além disso, a Companhia e suas controladas poderão ser responsabilizadas e
envolvidas em processos judiciais nesse sentido, inclusive com eventual inclusão na Lista “A” da
Secretaria do Trabalho, prevista no artigo 2º da Portaria Interministerial MTPS/MMIRFG nº 4/2016,
o que pode impactar a sua reputação, sua capacidade de obtenção de novos financiamentos além
de colocar em risco os benefícios fiscais atuais.
Os processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia, estão em fase
de implementação para fins de adequação às regras do Novo Mercado, podem falhar em
detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação podendo sujeitar a
Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos materiais e
adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de mercado
das ações da Companhia.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção da Companhia, bem como os controles
internos de gestão de riscos e compliance, ainda estão em fase de implementação. Uma vez
implementados, estes podem não ser suficientes para assegurar que todos os membros da
administração, funcionários, fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que agem em nome da
Companhia atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas, leis e regulamentos voltados
à prevenção e combate à corrupção a que a Companhia está sujeita, sendo exemplos dessas
normas, no Brasil, o Decreto-Lei n° 2.848/1940, a Lei nº 8.137/1990, a Lei n° 8.429/1992 (“Lei de
Improbidade Administrativa”), a Lei n° 8.666/1993, a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”), Decreto nº 8.420/2015, o Decreto nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002, o
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Decreto nº 5.687/2006, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, as diretrizes emitidas pela Controladoria Geral da União,
assim como outras normas relacionadas.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, bem como os controles internos da
Companhia podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade
Administrativa, à Lei Anticorrupção ou a leis similares, (ii) ocorrências de comportamentos
fraudulentos e desonestos por parte dos administradores, funcionários , fornecedores, parceiros de
negócio ou terceiros contratados para representar a Companhia, ou (iii) outras ocorrências de
comportamentos não condizentes com princípios éticos, que possam afetar adversamente
reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, bem como a
cotação de suas ações ordinárias.
Adicionalmente, a estrutura envolvida no gerenciamento de riscos, compliance e controles internos
da Companhia, tal como descrito na seção 5 deste Formulário de Referência, foi formalmente
aprovada pelo Conselho de Administração apenas em 9 de novembro de 2020, no contexto das
atividades preparatórias para a abertura de capital da Companhia e admissão das ações ordinárias
de sua emissão para negociação no Novo Mercado, sendo que a vigência dos normativos que
regulam está condicionada à entrada em vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado, a ser
firmado entre a Companhia e a B3.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de assegurar que todos os seus administradores,
funcionários, representantes ou fornecedores atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas,
leis e regulamentos aplicáveis voltados à prevenção e combate à corrupção. Deste modo, a Companhia
poderá estar sujeita a violações de seu Programa de Compliance (que está em fase de implementação),
das leis e regulamentos listados acima e legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e
ocorrências de comportamento fraudulento e ilícito por parte de seus administradores, empregados,
fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que agem em nome ou em benefício da Companhia.
A Lei Anticorrupção impõe uma responsabilidade objetiva às empresas por atos de corrupção, fraude
ou manipulação de licitações públicas e contratos governamentais, e interferência com investigações
ou inspeções pelas autoridades governamentais. As empresas consideradas responsáveis nos
termos da Lei Anticorrupção podem ter multas de até 20% de sua receita bruta no ano imediatamente
anterior ao da instauração do processo administrativo ou, se essa receita bruta anual não puder ser
estimada, tais multas podem variar entre R$6.000,00 e R$60.000.000,00.
A existência, atual ou passada, de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza
administrativa ou judicial relacionados à violação de qualquer dar leis acima referidas, contra a
Companhia, administradores, funcionários, fornecedores, parceiros de negócio ou terceiros que
atuam em nome da Companhia pode resultar em: (i) multas e indenizações nas esferas
administrativa, civil e penal; (ii) perda de licenças operacionais, com a decorrente responsabilização
subsidiária ou solidária da Companhia; (iii) proibição ou suspensão das atividades da Companhia;
(iv) perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber incentivos ou benefícios
fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração pública; (v) publicação
extraordinária da decisão condenatória; (vi) apreensão de bens ou benefícios obtidos ilegalmente
e/ou (vii) a dissolução da entidade. Todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso
relevante sobre a Companhia.
A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e reparação
integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por suas sociedades
controladoras, controladas, coligadas, consorciadas ou, no âmbito dos respectivos contratos celebrados
com terceiros, o que poderia afetar material e adversamente sua reputação, negócios, condições financeiras
e resultados operacionais ou a cotação de mercado de ações de sua emissão.
Os clientes e as parcerias da Companhia podem interromper o pagamento das parcelas
relativas aos serviços contratados em um cenário de deterioração de crédito. Um aumento em
pagamentos em atraso e/ou inadimplência nos montantes devidos à Companhia por seus
clientes pode afetar adversamente os resultados e fluxo de caixa da Companhia.
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Os clientes da Companhia podem enfrentar dificuldades financeiras e, em certos casos, insolvência
ou falência. Este cenário pode vir a ser agravado pelos efeitos decorrentes da pandemia da COVID19. A deterioração do cenário de crédito, uma piora na situação financeira dos clientes da Companhia
e um aumento dos níveis de pagamentos em atraso e/ou inadimplência podem afetar os resultados
e o fluxo de caixa da Companhia, bem como comprometer a habilidade da Companhia de cumprir
com suas obrigações.
Aproximadamente 80% das vendas da Companhia são efetuadas por meio de uma modalidade que
se chama recorrência, que permite o parcelamento, pelo cliente, do valor dos serviços em até 18
vezes, sem a necessidade de bloquear no limite do cartão de crédito a totalidade do valor necessário
para a quitação dos serviços a serem prestados. Os clientes podem não ter condições financeiras
para quitar as parcelas ou o valor total dos serviços contratados. Nestas ocasiões os clientes têm
seus tratamentos interrompidos imediatamente e ficam passíveis ao pagamento de multas. Caso os
clientes não paguem tempestivamente as parcelas dos serviços contratados, as operações, negócios
e resultados da Companhia poderão ser negativamente afetadas.
Adicionalmente, a Companhia tinha uma parceria com a plataforma Pago Livre, a qual foi
descontinuada para novos clientes em abril de 2020, (observado que ainda existem pagamentos a
receber no âmbito da parceria com a Pago Livre), e tem atualmente uma parceria com a Elos Gate,
as quais permitem os clientes da Companhia a receber e fazer pagamentos online. Caso a Pago
Livre ou a Elos Gate enfrentem dificuldades financeiras que levem a uma eventual recuperação
judicial ou decretação de falência, a Companhia pode ter dificuldade em receber os valores em aberto
de ambas as sociedades, tendo que assumir a operação que hoje é prestada por tais sociedades
e/ou incorrer em custos adicionais para viabilizar tais serviços o que pode ter um efeito adverso na
condição financeira da Companhia. Para maiores informações sobre a parceria com a Elos Gate,
vide item 7.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras
disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) previstos em contratos que
compõem o endividamento atual.
Em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 a Companhia tinha, respectivamente,
um total de R$487,5 milhões e R$140,7 milhões em empréstimos, financiamentos e debêntures
(circulante e não circulante), sendo que alguns dos contratos firmados estabelecem o compromisso
de manutenção de determinados índices financeiros. Esse compromisso pode afetar a capacidade
da Companhia de reagir a mudança na economia ou no setor de atuação ou a capacidade de
aproveitar novas oportunidades de negócios lucrativos.
Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas. Em especial,
algumas dessas cláusulas a impedem de incorrer em dívida adicional ou de efetuar pagamentos,
caso alguns índices e testes financeiros não sejam cumpridos. Esses índices e testes financeiros
têm como base o atingimento de certos níveis de EBITDA (calculado de acordo com os critérios
contidos em seus instrumentos de dívida) e dívida bruta. Esses índices e testes financeiros são testes
de manutenção, o que significa que a Companhia deve cumpri-los anualmente para não descumprir
suas obrigações de dívida. A capacidade da Companhia de cumprir com esses índices e testes
financeiros pode ser afetada por eventos além do seu controle e a Companhia não pode garantir que
irá cumprir com esses índices e testes financeiros.
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Em 30 de setembro de 2020, o índice de endividamento líquido da Companhia era de 4,6x. Caso,
em 31 de dezembro de 2020, este índice continue superior a 2,5x, ou em qualquer outro período de
aferição os índices financeiros em questão sejam descumpridos e, consequentemente, ocorra
qualquer evento de inadimplemento previsto em tais contratos, as dívidas a eles vinculadas poderão
ser vencidas antecipadamente pelos respectivos credores de acordo com as disposições aplicáveis
de referidos contratos, e o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia poderá ser afetada
de maneira relevante e adversa. Em 30 de setembro de 2020, a dívida total sujeita a covenant
financeiro representava um total de R$398.270.784,31. Além disso, alguns dos contratos financeiros
celebrados contêm cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra um evento
de inadimplemento em outros contratos ou o vencimento antecipado de outros contratos seja
declarado (cross-default ou cross-acceleration), o que também pode vir a afetar de maneira adversa
e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia. A Companhia pode não conseguir
cumprir com tais ou outras cláusulas aplicáveis e ser obrigada a solicitar anuências, para as
respectivas instituições financeiras, as que quais poderão não ser obtidas. Para maiores informações
sobre os contratos financeiros da Companhia, incluindo sobre covenants financeiros e operacionais,
ver seção 10.1 deste Formulário de Referência.
A Companhia está exposta a riscos e perdas que podem não ser cobertos adequadamente
pelas apólices de seguro, o que pode afetar adversamente os negócios e condições
financeiras da Companhia. Adicionalmente, a Companhia pode não conseguir renovar todas
as suas apólices atuais ou a condições favoráveis.
A Companhia não pode garantir que as apólices de seguro por ela contratadas e respectivas
coberturas estarão sempre atualizadas ou serão suficientes para cobrir os possíveis sinistros
ocorridos em suas atividades, sendo certo que também há sinistros que não estão cobertos pelas
apólices de seguro (tais como guerra, casos fortuitos e força maior ou interrupção de certas
atividades). Ademais, a Companhia não possui na presente data seguro relacionado à indenização
proveniente de responsabilidade civil da conduta de seus profissionais (E&O) e riscos de natureza
de tecnologia digital, incluindo ataques cibernéticos.
Além disso, a Companhia não pode garantir que conseguirá manter ou renovar as apólices de seguro
a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias
seguradoras ou com companhias seguradoras similares. Caso qualquer desses riscos se materialize
e não sejam cobertos por apólices de seguro, a Companhia incorrerá em custos adicionais para a
reparação ou substituição de ativos danificados ou para indenização terceiros, o que afetará
adversamente os resultados operacionais e a reputação da Companhia. Caso não seja capaz de
renovar as apólices de seguro ou caso venha a incorrer em prejuízos que não sejam integralmente
cobertos por essas apólices, a Companhia poderá ser adversamente afetada de forma relevante.
Ainda, no caso dos eventos segurados, a cobertura das apólices de seguro está condicionada ao
pagamento do respectivo prêmio. A falha da Companhia em pagar esses prêmios cumulada com a
ocorrência de um sinistro poderá colocar a Companhia em uma situação de risco dado que danos,
mesmo que segurados, não estariam sujeitos à cobertura pela seguradora.

Os negócios da Companhia dependem do reconhecimento das marcas e da eficiência dos
programas de vendas, marketing e publicidade da Companhia para captação de novos clientes.
A Companhia acredita que o reconhecimento do mercado em relação às suas marcas contribui
significativamente para os negócios da Companhia. Se os consumidores e clientes perceberem ou
experimentarem uma redução na qualidade dos serviços, do ambiente das lojas e/ou de qualquer
forma acreditarem que a Companhia não proporciona uma experiência consistentemente positiva, o
valor de suas marcas pode ser impactado, o que pode afetar adversamente os negócios e resultados
financeiros da Companhia. Dessa forma, manter e aprimorar as marcas da Companhia é crucial para
reter e aumentar sua base de clientes.
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Além disto, a Companhia possui um contrato de cessão de imagem com a apresentadora Xuxa
Meneghel, que é uma das acionistas da SMZXP Participações Ltda. (“SMZ”), sociedade integrante
do bloco de controle da Companhia, bem como diversas campanhas de marketing junto com a
apresentadora. Caso o contrato de cessão de imagem deixe de vigorar, a SMZ deixe de ser acionista
da Companhia, ou caso a Companhia não consiga renovar o contrato com a apresentadora, em
condições equiparáveis as que mantém na presente data, tal situação poderá impactar de forma
adversa as suas campanhas de marketing vinculadas à apresentadora e, consequentemente,
impactar adversamente a sua geração de resultado.
Adicionalmente, para manter e aumentar suas receitas e margens, a Companhia deve continuar
atraindo novos clientes por meio dos times de vendas e marketing, incluindo publicidade online, mídias
sociais e indicações. Se a Companhia não conseguir anunciar ou divulgar seus produtos e serviços
com sucesso, sua capacidade de atrair novos clientes poderá ser prejudicada e, consequentemente, o
desempenho financeiro da Companhia será afetado negativamente. Entre os fatores que podem
impedir a Companhia de divulgar e anunciar seus serviços e produtos com sucesso estão eventuais
falhas nas ferramentas de marketing e/ou na adequação de estratégia para atingir potenciais clientes,
bem como aumento da concorrência nos segmentos em que a Companhia atua.
Ainda, a Companhia pode ser alvo de publicidade negativa. Publicações ou comentários negativos
sobre a Companhia, seus negócios, suas operações, seus Diretores ou membros do Conselho de
Administração em qualquer rede social podem prejudicar gravemente a sua reputação. Eventual
publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as marcas da Companhia,
o que poderá impactar adversamente as vendas da Companhia. A boa reputação e a atratividade
das marcas e lojas da Companhia são fatores chaves para o sucesso do seus negócio e quaisquer
incidentes que reduzam a confiança do consumidor e dos clientes ou a afinidade deles com as
marcas da Companhia, bem como o uso indevido por terceiros das marcas caso não consigamos
protegê-las, poderiam reduzir de forma significativa o seu valor. Desta maneira, na hipótese de perda
de alguma de suas marcas, as atividades da Companhia seriam afetadas de maneira adversa, uma
vez que elas são reconhecidas nas regiões de atuação e, na opinião da Companhia, desempenham
importante papel no processo decisório de compra dos consumidores.
A falha em manter e aprimorar o reconhecimento das marcas da Companhia pode ter um efeito
adverso relevante na sua imagem, negócios, resultados operacionais e condição financeira. A
capacidade da Companhia de atrair novos clientes e reter os existentes depende dos investimentos
em qualidade, da melhoria da experiência do cliente, das marcas, dos esforços de marketing, do
sucesso da equipe e do valor percebido dos serviços e produtos da Companhia em comparação com
os concorrentes. Se os clientes da Companhia não conseguirem diferenciar as marcas e o serviço
que a Companhia oferece em comparação aos concorrentes, as vendas de serviços e produtos da
Companhia poderão ser reduzidas, gerando margens mais baixas ou um declínio na participação de
mercado das marcas, afetando, assim, os resultados da Companhia.
Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar vinculados à
cotação das ações de emissão da Companhia em curto prazo, uma vez que sua remuneração
se baseia também em planos de opção de compra de ações.
O fato de uma parcela relevante da remuneração dos administradores e executivos da Companhia
estar ligada à geração de resultados pela Companhia e à performance das ações de emissão da
Companhia pode levar a sua administração a dirigir os negócios da Companhia e seus executivos a
conduzir as atividades da Companhia com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o
que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da Companhia que tenham uma
visão de investimento de médio ou longo prazo. Adicionalmente, os acionistas da Companhia podem
sofrer diluição de suas participações no capital social e no valor de seus investimentos caso ações
adicionais sejam emitidas para honrar planos de remuneração baseados em ações para a
administração e os funcionários da Companhia. Em assembleia geral extraordinária realizada em 31
de julho de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram o Primeiro Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia (“Plano”), o qual prevê uma diluição total de 10% aos acionistas da Companhia
considerando as ações de emissão da Companhia a serem emitidas em decorrência do exercício
das opções de compra.
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No exercício social encerrado em 2020, 100% da remuneração recebida pelos membros do Conselho
de Administração será decorrente do Plano. Já com relação à remuneração da Diretoria da
Companhia, o Plano de 2020 representará 3,15% da remuneração da Diretoria em 2020.Os
participantes do Plano terão o direito de exercer suas respectivas opções durante o prazo de, no
máximo, 30 dias, contados da data em que o Conselho de Administração notificar tais participantes
sobre a ocorrência de um evento de liquidez, após o qual restarão automaticamente extintas as
opções não exercidas, independentemente de qualquer comunicação prévia do Conselho de
Administração. Desta forma, caso os participantes exerçam a totalidade de suas respectivas opções
após a oferta pública inicial de ações da Companhia, a Companhia sofrerá um impacto financeiro no
valor total de R$5,1 milhões no exercício social corrente.
Para informações adicionais sobre o Plano, vide itens 13.4 ao 13.8 deste Formulário de Referência.
A captação de recursos por meio de uma oferta de ações, ou de títulos conversíveis em ações,
poderá diluir a participação acionária dos acionistas da Companha, bem como o valor
econômico do investimento dos acionistas.
A Companhia poderá, no futuro, captar recursos por meio da emissão pública ou privada de ações, títulos
de dívida ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não em ações. A captação de recursos por meio da
emissão de ações ou de títulos conversíveis em ações poderá, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ser feita com exclusão do direito
de preferência dos acionistas e poderá, portanto, diluir a participação acionária dos acionistas no capital
social da Companhia. Adicionalmente, nos casos em que haja direito de preferência, investidores podem
não considerar o preço de emissão vantajoso e deixar de subscrever as ações ou títulos conversíveis em
ações objeto da emissão, o que também pode levar à sua diluição.
Adicionalmente, os acionistas poderão sofrer pela alteração no preço das ações de emissão da
Companhia, e imediata e substancial diluição de seus investimentos, caso a Companhia tenha
necessidade de captar recursos, no futuro, para suas atividades por meio de operações de emissão
pública ou privada de novas ações de emissão da Companhia ou de valores mobiliários conversíveis
em ações de emissão da Companhia ou permutáveis por elas. A Companhia poderá ainda realizar
emissão de novas ações ordinárias, ou valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias ou
permutáveis por elas, por valor inferior ao valor contábil das ações ordinárias de sua emissão na data
em questão. Tais emissões podem resultar na alteração do preço das ações de emissão da
Companhia e na diluição da participação dos investidores no capital social, além de ter um efeito
adverso na cotação nos valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é parte em determinadas transações com
partes relacionadas incluindo, mas não se limitando ao contrato de compartilhamento de despesas
entre determinadas empresas do grupo econômico e a contratação da parceria com a Elos Gate,
para o desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo
comercial para dar suporte à operação das lojas, por meio da empresa Elosgate Portal de Serviços
Financeiros Ltda., empresa detida em conjunto pelos Srs. Paulo José Iász de Morais e Ygor
Alessandro Moura, que também são acionistas controladores da Companhia. A Companhia poderá
contratar novas transações com partes relacionadas, em particular, contratos de mútuos e
compartilhamento de custos e despesas. As partes relacionadas à Companhia podem ter interesses
que não sejam alinhados aos interesses da Companhia.
Contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as
partes. Caso essas situações de conflito de interesses se configurem, os mecanismos de governança
existentes para lidar com estas situações poderão ser insuficientes, levando a potenciais impactos negativos
para os negócios da Companhia, afetando adversamente suas atividades, reputação, situação financeira e
resultados, bem como seus acionistas. Para mais informações acerca das transações com partes
relacionadas da Companhia, veja o item 16 deste Formulário de Referência.
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Os titulares das ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros
sobre capital próprio.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, e com o Estatuto Social, os acionistas fazem jus a
dividendo mínimo de pelo menos 25% do lucro líquido anual, conforme determinado e ajustado. A
distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio depende, principalmente, da existência de
lucro líquido ajustado e da compensação do saldo de prejuízos acumulados. Esses ajustes do lucro
líquido para fins de cálculo da base dos dividendos incluem contribuições a diversas reservas que
efetivamente reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. A despeito da exigência
do dividendo obrigatório, a Companhia poderá optar por não pagar dividendos ou juros sobre o capital
próprio aos acionistas em qualquer exercício fiscal, se o Conselho de Administração determinar que
essas distribuições não seriam aconselháveis em vista da condição financeira da Companhia. O risco
de não receber dividendos também está relacionado às deduções das subvenções do lucro líquido.
O não recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio pode frustrar expectativas de retorno
de caixa por parte dos investidores, podendo levar à queda na cotação das ações de emissão da
Companhia no mercado.
O crescente endividamento da Companhia pode gerar um efeito material adverso e limitar sua
habilidade de obter recursos adicionais para financiar suas operações, limitar suas
habilidades de reagir às mudanças da economia e afetar adversamente a Companhia.
O crescimento do endividamento e o aumento das despesas com os custos do endividamento da
Companhia podem vir a afetar adversamente os negócios, a condição financeira e os resultados da
Companhia. Em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e em 30 de setembro de 2020, a dívida bruta
da Companhia era de R$15.789 mil, R$162.344 mil, R$249.859 e R$487.514 mil, respectivamente.
A capacidade de pagar e refinanciar a dívida da Companhia e financiar seus investimentos
planejados e seu desenvolvimento dependerão da capacidade dos negócios da Companhia de gerar
receita e resultados no futuro. Assim, a Companhia poderá não conseguir implementar sua estratégia
de crescimento, no todo ou em parte, devido a limitações para a captação de recursos adicionais,
impactando adversamente seus negócios, sua situação financeira e os seus resultados operacionais.
Ademais, a Companhia não pode garantir que suas atividades gerarão fluxo de caixa operacional suficiente
ou que terá condições de acesso a financiamentos com valor e taxas razoáveis para permitir o pagamento
de sua dívida ou o financiamento ou refinanciamento de outras necessidades de caixa. A Companhia
poderá incorrer em endividamento adicional de tempos em tempos para financiar aquisições, investimentos
ou associações estratégicas, ou para capital de giro, sujeito às restrições aplicáveis à sua dívida existente.
O nível de endividamento da Companhia pode resultar em consequências negativas, tais como:
•

implicar o uso de uma parcela maior dos fluxos de caixa operacionais da Companhia para
realizar os pagamentos correspondentes, reduzindo o caixa disponível para financiar o capital
de giro e os investimentos da Companhia;

•

aumentar a vulnerabilidade da Companhia a condições econômicas ou setoriais adversas;

•

limitar a sua flexibilidade no planejamento ou na reação a mudanças no negócio ou no setor
de atuação da Companhia;

•

limitar a capacidade de levantar novos recursos no futuro ou aumentar o custo de seu capital;

•

restringir as possibilidades de realizar aquisições estratégicas ou de explorar novas
oportunidades de negócio; e

•

posicionar a Companhia em uma desvantagem competitiva em relação aos seus
concorrentes que tenham menor nível de endividamento.

Cumpre destacar que, em 30 de setembro de 2020, cerca de R$370 milhões dos empréstimos e
financiamentos bancários da Companhia eram denominados em dólares norte-americanos, o que
intensifica os riscos descritos acima, uma vez que a instabilidade cambial e a desvalorização da
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moeda brasileira podem impulsionar a incapacidade da Companhia de pagar e/ou refinanciar suas
dívidas. Para mais informações a respeito dos impactos da instabilidade cambial e da exposição da
Companhia ao risco de moeda, veja, respectivamente, o fator de risco “A instabilidade cambial pode
ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e sobre a Companhia” deste item 4.1,
bem como o item “Risco de Mercado – Risco de Moeda” do item 4.2 deste Formulário de Referência.
(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

Caso a Companhia e seus controladores tenham êxito na realização da oferta pública inicial
de ações, a Companhia poderá deixar de ter um acionista controlador definido, o que poderá
tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros
eventos decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle.
Em razão da realização da oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Oferta”), os atuais acionistas controladores da Companhia poderão deixar de deter,
em conjunto, mais do que 50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso a Companhia
tenha êxito na realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um grupo de acionistas
detentores, em conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante.
Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo
conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como
consequência, exercer controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas
hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem
quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das
atividades sociais da Companhia.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia.
Os interesses dos atuais acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com
os interesses dos acionistas minoritários.
Os atuais acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas e têm
poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração
e determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência dos acionistas,
incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações
de ativos e o montante e a ocasião para distribuição de dividendos ou remunerações de capital
similares que excederem o dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das Sociedades por
Ações. Esse controle limita o poder dos acionistas minoritários de influenciar em questões
corporativas e, dessa forma, os interesses dos acionistas controladores podem conflitar com os
interesses dos acionistas minoritários. Para maiores informações sobre os termos e condições
previstos nos acordos de acionistas, vide item 15.5 deste Formulário de Referência.
Eventual conflito entre os acionistas controladores da Companhia poderia prejudicar a
condução estratégica de seus negócios, afetando inclusive o seu resultado operacional.
Os acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas que garante o poder
para condução estratégica de seus negócios e controle substancial de todas as questões submetidas à
aprovação de seus acionistas. Dessa forma, caso os acionistas controladores da Companhia tenham
interesses conflitantes entre si ou haja quaisquer discussões em tribunal arbitral acerca dos termos e
condições do acordo de acionistas vigentes ou acordo que venham a ser celebrados no futuro pelos
acionistas controladores, estes poderão retardar ou não implementar medidas fundamentais e significativas
para a Companhia. Portanto, eventual discordância entre os seus acionistas controladores poderá prejudicar
a condução estratégica da Companhia, em particular quando se tratar de matérias que dependem da
aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. Para mais informações acerca do acordo de acionistas da
Companhia atualmente vigente, ver item 15.5 deste Formulário de Referência.
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(c)

aos acionistas da Companhia

A Companhia acredita não estar exposta a quaisquer riscos em que a fonte do risco sejam os seus
acionistas.
(d)

às controladas e coligadas da Companhia

A Companhia depende em grande parte dos resultados de suas controladas, que podem não
vir a ser distribuídos.
A capacidade da Companhia de distribuir dividendos (inclusive sobre a forma de juros sobre o capital
próprio) e de cumprir com suas obrigações financeiras depende, em grande parte, do fluxo de caixa
e dos lucros de suas controladas, bem como da distribuição desses lucros sob a forma de dividendos
ou juros sobre capital próprio. Não é possível assegurar que quaisquer desses recursos serão
disponibilizados ou que serão suficientes para o pagamento das obrigações da Companhia e para a
distribuição de dividendos a seus acionistas. Qualquer alteração adversa na condição financeira ou
nos resultados operacionais de suas controladas pode afetar o negócio da Companhia, sua condição
financeira ou seus resultados operacionais.
Eventual processo de liquidação da Companhia, de suas subsidiárias e/ou de outras
sociedades do seu grupo econômico pode ser conduzido em bases consolidadas.
O judiciário brasileiro pode determinar que eventual processo de liquidação da Companhia, de suas
subsidiárias e/ou de outras sociedades de seu grupo econômico seja conduzido considerando que a
Companhia, suas subsidiárias e/ou outras sociedades do seu grupo econômico fossem uma única
sociedade. Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser negativamente impactados
pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos
credores de suas subsidiárias e de outras sociedades do seu grupo econômico.
A participação da Companhia em sociedades com outros sócios cria riscos adicionais,
incluindo possíveis problemas no relacionamento financeiro e comercial com seus parceiros
nessas sociedades.
A Companhia investe em sociedades em conjunto com outros parceiros. Os riscos inerentes às tais
sociedades incluem a potencial falência dos seus sócios em tais sociedades e interesses econômicos
ou comerciais divergentes ou incompatíveis entre a Companhia e os referidos sócios. Caso um sócio
não cumpra suas obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela dos
aportes de capital necessários nessas sociedades, a Companhia poderá ser obrigada a efetuar
investimentos adicionais em tais sociedades ou prestar serviços adicionais para compensar a falta
de aportes do seu sócio. A Companhia não pode assegurar que as suas investidas serão bemsucedidas e produzirão os resultados esperados, tampouco, que a Companhia será capaz de manter
o bom relacionamento com qualquer um de seus sócios. Ainda, os sócios de uma sociedade da qual
a Companhia faça parte poderão ser responsabilizados por obrigações em determinadas áreas,
incluindo questões fiscais, trabalhistas, criminais, proteção ao meio ambiente e consumidor. Tais
eventos poderão impactar adversamente e de forma relevante a reputação e os negócios da
Companhia, bem como sua capacidade de obter linhas de crédito e financiamentos.
A Companhia espera reconhecer um valor considerável de ágio como resultado das
aquisições de suas controladas, o que pode estar sujeito no futuro, em determinadas
circunstâncias, à depreciação prevista na regulamentação contábil aplicável.
Com base no International Financial Reporting Standards (IFRS), ágio com vida útil indefinida não
está sujeito à amortização e é testado anualmente para identificar uma possível necessidade de
depreciação, ou mais frequentemente se qualquer evento ou circunstância indica que a Companhia
incorreu em prejuízo por depreciação. Ainda, com base nas regras do IFRS a Companhia é obrigada
a realizar uma análise para depreciação de ativos com vida útil indeterminada quando o valor contábil
dos ativos líquidos exceder sua capitalização de mercado. Como resultado, a Companhia pode ser
obrigada a reconhecer uma depreciação no valor do ágio no futuro, se for exigido pelo IFRS, o que
pode afetar adversamente sua condição financeira e resultado ou preços de negociação de seus
valores mobiliários.
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A Companhia pertence a um grupo econômico no qual participam outras sociedades
operacionais, inclusive franqueados, que podem ser parte em processos judiciais nos quais
a Companhia poderá ser solidária ou subsidiariamente responsável.
A Companhia pertence a um grupo econômico do qual participam outras sociedades operacionais.
No curso de suas atividades, essas sociedades, inclusive os franqueados, podem vir a ser parte em
processos judiciais nos quais, caso condenadas, o resultado da condenação poderá afetar a
Companhia de forma solidária ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas naturezas, em
especial questões cíveis e trabalhistas. Caso alguma das sociedades do grupo econômico da
Companhia sofra condenação judicial e a Companhia seja chamado a responder subsidiária ou
solidariamente por tal condenação, a Companhia poderá ser adversamente afetada, inclusive em
sua reputação.
(e)

aos fornecedores da Companhia

O fornecimento das máquinas utilizadas pela Companhia é atualmente concentrado em um
único fornecedor, a Candela Corporation.
A Companhia, por meio de sua franqueadora EL Franchising Ltda. mantém, desde 2016, um contrato
de exclusividade com a Skintec Comercial Importadora e Exportadora Ltda. (“Skintec”), distribuidora
exclusiva da Candela Corporation em todo o território brasileiro, para a aquisição da linha GentleLase
e do insumo de uso obrigatório, o cilindro criogênio, de modo que a Skintec somente poderá vender
máquinas da Candela Corporation para a Companhia no Brasil.
Atualmente, todas as máquinas de depilação a laser e de tratamentos estéticos utilizadas pela
Companhia, bem como o criogênio utilizado em tais máquinas são produzidos pela Candela e adquiridos
por meio da importadora Skintec. A Skintec poderá perder a exclusividade para a distribuição do
equipamento em questão. Caso, por qualquer razão, seja interrompida a contratação que a Companhia
possui com a Skintec, a Companhia não poderá assegurar que conseguirá uma contratação em termos
e condições equiparáveis aos que possui atualmente com a Skintec com um eventual novo importador
dos equipamentos da Candela ou mesmo com um novo fornecedor de equipamentos, o que poderá afetar
adversamente seus custos operacionais e, consequentemente, os resultados operacionais da
Companhia. Ainda, a Candela Corporation pode deixar de fornecer a máquina ou deixar de operar por
qualquer motivo. Nesse caso, a Companhia também não pode assegurar que conseguirá contratação em
termos e condições equiparáveis com um novo fornecedor de equipamentos.
Foram estabelecidos indicadores mínimos trimestrais de compra a serem cumpridos pela franqueadora,
sob pena de perda da exclusividade. Caso a Companhia não seja capaz de cumprir as condições
estabelecidas no contrato, poderá perder a exclusividade firmada com a Skintec. Adicionalmente, a
Skintec poderá perder a exclusividade para a distribuição do equipamento em questão. Em ambas as
hipóteses, a Companhia pode não conseguir negociar termos equiparáveis com um eventual novo
importador da Candela Corporation, o que poderá ter impacto adverso sobre os seus negócios.
O contrato de exclusividade tem abrangência nacional apenas. Caso a Companhia pretenda adquirir
o equipamento da Candela Corporation em outros países além do Brasil, terá que negociar com a
Skintec ou outros importadores desta tecnologia fora do Brasil. A Companhia não pode assegurar
que terá a exclusividade de aquisição do equipamento da Candela Corporation nas mesmas
condições do contrato com a Skintec no Brasil ou que não terá problemas na coordenação de sua
estratégia de logística de aquisição e distribuição em outros países, o que poderá prejudicar sua
estratégia de expansão na América Latina.
Além disto, os termos e condições de referido contrato de exclusividade com a Skintec podem ser
interpretados pelos órgãos de regulação de atividades concorrenciais como favorecimento a práticas
anticoncorrenciais e/ou violação à ordem econômica e eventualmente ser objeto de anulação por
parte de referidas autoridades, o que poderá impactar as atividades da Companhia de forma adversa.
Para maiores informações sobre o contrato de exclusividade entre a EL Franchising Ltda. e a Skintec,
vide item 7.9 deste Formulário de Referência.
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A Companhia não pode garantir que os fornecedores da Companhia não se envolvam com
práticas irregulares.
Dada a descentralização e terceirização das cadeias produtivas dos fornecedores da Companhia,
não se pode garantir que os fornecedores não terão problemas com relação às condições de
trabalho, sustentabilidade, quarteirização da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias,
ou que eles não usarão práticas irregulares para reduzir os custos dos produtos. Se os fornecedores
da Companhia se envolverem com práticas irregulares, a reputação da Companhia poderá ser
prejudicada e, como consequência, a percepção dos consumidores poderá ser afetada
adversamente, causando, assim, uma redução na receita líquida de vendas e serviços da Companhia
e nos resultados operacionais, bem como no preço de negociação das ações de emissão da
Companhia. Adicionalmente, caso venha a ser solidária ou subsidiariamente responsável por tais
atos, a Companhia poderá ser incluída em listas do ministério do trabalho, afetando sua imagem e,
entre outros, sua capacidade de contrair dívidas e gozar de benefícios fiscais.
(f)

aos clientes da Companhia.

A Companhia pode ser responsabilizada por perdas causadas por seus serviços ou produtos
aos consumidores, o que pode afetar adversamente seus resultados.
As leis brasileiras de proteção ao consumidor são rigorosas e atribuem o ônus da prova aos
fornecedores. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a Companhia está sujeita a uma série
de regras relacionadas à defesa do consumidor, que incluem, dentre outras, proteção contra
publicidade enganosa e ilusória, proteção contra práticas comerciais coercitivas, irregulares ou
injustas e proteção na redação e interpretação de contratos, normalmente sob a forma de
responsabilidade civil e aplicação de sanções administrativas por eventuais violações. A Companhia
pode violar ou ser acusada de violar o Código de Defesa do Consumidor e incorrer em multas, e
eventualmente não conseguir contestar essas multas.
Pleitos de defesa do consumidor podem ser deduzidos em ações individuais ou coletivas. Estas
últimas podem ser propostas em favor do consumidor pelas autoridades estaduais ou federais, por
intermédio de órgãos da administração pública direta ou indireta, em particular a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e pelo Ministério Público, ou por associações de
proteção ao consumidor. Ações judiciais ou processos administrativos podem alegar, por exemplo,
que nossos serviços não foram adequadamente prestados por funcionários da Companhia, serviços
financeiros de terceiros foram incorretamente vendidos ou indevidamente cobrados, os serviços da
Companhia sejam insatisfatórios e outros motivos.
No caso de a Companhia ser responsabilizada em um processo judicial, essa pode ter um efeito
adverso relevante em seus negócios, reputação, marca, condição operacional e financeira, fluxos de
caixa e lucratividade.
Ademais, a defesa da Companhia em tais procedimentos legais podem exigir custos adicionais e
tempo e atenção substanciais de nosso pessoal administrativo e técnico. Além disso, publicidade
negativa associada a nossos serviços ou produtos, incluindo defeitos, erros, falhas (incluindo
acidentes) e qualidade, pode afetar adversamente a reputação com consumidores atuais e futuros,
a imagem corporativa da Companhia e suas marcas, o que pode ter um efeito adverso nos seus
negócios e condição financeira. Para mais informações sobre processos judiciais e administrativos
envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 e seguintes deste Formulário de Referência.
(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atua

A Companhia enfrenta concorrência no setor de depilação a laser, estética facial e indústria
de cosméticos.
Existem diversos concorrentes no setor de depilação a laser, estética facial e indústria de produtos
cosméticos. As vendas de depilação a laser, estética facial e produtos cosméticos da Companhia
competem com uma variedade de outras marcas e prestadores dos mesmos serviços, ou alternativas
a custos menores. O sucesso da Companhia depende do apelo de seus produtos e serviços a uma
ampla gama de clientes, cujas preferências não podem ser previstas com certeza e estão sujeitas a
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mudanças, e de sua capacidade de desenvolver novos produtos e serviços por meio de inovações e
extensões de linhas de produtos e de outros serviços. A Companhia pode incorrer em despesas
relacionadas ao desenvolvimento de produtos ou novos serviços, marketing e publicidade que não
serão, subsequentemente, suportadas por um nível suficiente de vendas, o que poderá afetar
negativamente os resultados das operações da Companhia.
A indústria de serviços de depilação é fragmentada com diversos concorrentes no Brasil. O sucesso
da Companhia depende do apelo dos seus serviços a uma ampla gama de clientes, cujas
preferências não podem ser previstas com certeza e estão sujeitas a mudanças, e da sua capacidade
de desenvolver novos serviços ou inovar os serviços existentes. Além disso, a Companhia não pode
assegurar que será capaz de continuar a expandir os serviços prestados de forma suficiente para
atender as demandas dos consumidores.
Alguns dos concorrentes da Companhia oferecem os mesmos serviços, incluindo por preços menores
e em locais que podem ser mais convenientes por também oferecerem outros serviços, como salões
e espaços de beleza. Outros concorrentes oferecem serviços diferentes que são mais baratos que os
procedimentos estéticos oferecidos pela Companhia, incluindo depilação com cera, por exemplo.
Adicionalmente, a Companhia, por meio de sua franqueadora EL Franchising Ltda. mantém, desde
2016, um contrato de exclusividade com a Skintec, distribuidora exclusiva da Candela Corporation
em todo o território brasileiro, para a aquisição da linha GentleLase e do insumo de uso obrigatório,
o cilindro criogênio. Caso, por qualquer razão, a Companhia deixe de ter a exclusividade de adquirir
a máquina, seus concorrentes poderão passar a adquiri-la e, desta forma, oferecer a tecnologia da
Candela Corporation aos seus clientes. Se a Companhia não for capaz de responder às pressões de
concorrentes de modo imediato e adequado, a demanda por seus serviços pode diminuir,
prejudicando de maneira relevante a sua situação financeira e resultados operacionais.
A Companhia pode não ser capaz de se adaptar rapidamente às transformações digitais do
setor e atender às novas tendências e preferências dos seus clientes.
A tecnologia empregada no e-commerce está em constante evolução. A Companhia pode não ser
capaz de se adaptar de forma suficientemente rápida para atender às exigências dos clientes, bem
como preferências e padrões do setor. A Companhia pode, ainda, se deparar com alguns obstáculos
em busca de uma transformação digital relacionados à complexidade organizacional e à falta de
processos que viabilizem a colaboração e inserção dos funcionários. Caso a Companhia não consiga
atualizar a tecnologia empregada no seu e-commerce ou implementar a transformação digital
planejada, as operações e resultados da Companhia podem ser negativamente afetados.
O perfil e hábitos dos clientes da Companhia podem mudar repentinamente, exigindo que sejam
prestados serviços adicionais aos atualmente prestados, o que depende da capacidade da
Companhia de articulação com novos fornecedores e parceiros ou a mudança de estratégia para
atendimento às novas demandas. As demandas dos consumidores quanto a novos serviços e
produtos evolui constantemente, de modo que a depilação a laser e os serviços de estética facial
prestados poderão não ter no futuro a demanda usual e projetada pela Companhia. A prestação de
serviços adicionais e de outros produtos de beleza e estética que os clientes possam exigir, ou ainda
a mudança de estratégia corporativa quanto aos serviços atualmente prestados, podem aumentar a
exposição da Companhia à responsabilização por eventuais danos aos clientes, tal como pela
ausência de seguro com cobertura para determinados tratamentos, e riscos financeiros adicionais.
A capacidade da Companhia de fornecer determinados serviços depende da sua capacidade de
encontrar fornecedores e parceiros necessários para prestação dos referidos serviços. A Companhia
não pode garantir que será capaz de encontrar tais fornecedores ou parceiros ou, ainda, negociar
termos e condições favoráveis com tais fornecedores e arcar com os respectivos custos de
contratação. Além disso, a Companhia não pode assegurar que será capaz de continuar a expandir
os serviços prestados de forma suficiente para atender as demandas dos consumidores. Caso a
Companhia não consiga expandir seus serviços de forma a atender às demandas dos seus clientes
ou adaptar-se a novas demandas, seus clientes podem optar pelos serviços de concorrentes da
Companhia que prestem serviços mais completos, o que pode afetar negativamente as operações e
resultados da Companhia.
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(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua.

A regulamentação vigente exige a obtenção de autorizações específicas para cada uma das
lojas da Companhia, o que pode aumentar o custo de operação das lojas ou, caso tais normas
sejam descumpridas, acarretar a aplicação de multa ou interdição de algumas delas.
As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas à legislação e às regulamentações
federais, estaduais e municipais que impõem a obtenção de licenças, autorizações, permissões,
alvarás, certificados ou registros para matrizes e filiais. Dentre as quais estão, especialmente, o
licenciamento sanitário e o registro da Companhia e de seus Responsáveis Técnicos no Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (“CREFITO”) e no Conselho Regional de Biologia e
Biomedicina (“CRBM”) competentes. A Companhia deve ainda utilizar equipamentos devidamente
certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”), classificados como de alto
risco, no desenvolvimento de suas atividades, sob pena de descumprimento da regulamentação
federal. Os Alvarás Sanitários também são expedidos pela vigilância Sanitária de cada município,
que obedecem à Anvisa (Agência Nacional da Vigilância Sanitária). Para a obtenção dos Alvarás de
Funcionamento, ainda é realizado o licenciamento eletrônico, para obtenção do CLI (Certificado de
Licenciamento Integrado).
Além disso, eventuais alterações, bem como exigências adicionais por parte dos órgãos reguladores
na legislação atualmente vigente podem afetar de forma adversa os negócios da Companhia.
Há, portanto, a necessidade de interação frequente da Companhia com autoridades governamentais,
de modo que alterações nas regulamentações aplicáveis, atrasos dos órgãos na emissão de licenças
ou descumprimento alegado ou efetivo de referidas normas podem afetar de modo adverso e relevante
as atividades desenvolvidas. A Companhia está sujeita, ainda, à fiscalização ou inspeção dessas
entidades em suas lojas para verificar o cumprimento das normas e regulamentações vigentes.
Licenças como o alvará sanitário municipal, por exemplo, possuem prazo de validade e devem ser
renovadas de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de renovação. A Companhia
pode não conseguir obter todas as licenças necessárias (inclusive em razão das dificuldades e
lentidão de alguns órgãos administrativos, inclusive no cenário da pandemia da COVID-19, ou ainda
não obter as suas renovações de forma tempestiva. A não obtenção ou a não renovação das licenças
poderá, caso a caso, resultar em autos de infração, sujeitar a Companhia ao pagamento de multas,
impedi-la de abrir e operar as lojas, resultar na interdição ou fechamento das lojas e, eventualmente,
em responsabilização criminal em caso de abertura de lojas em descumprimento das restrições de
funcionamento estabelecida.
Por fim, a Companhia não pode assegurar a regularidade da situação cadastral dos Imóveis perante
as Prefeituras locais, bem como a inexistência de débitos que possam afetar as ocupações
exercidas. Considerando que débitos tributários imobiliários possuem natureza propter rem, ou seja,
recaem sobre o próprio bem, eventual perda dos Imóveis oriunda de decisão de execução fiscal
afetaria as ocupações atualmente exercidas, gerando óbice à permanência das Companhia em tais
Imóveis, podendo afetar as atividades.
Além disso, o Poder Público pode editar normais mais rigorosas ou adotar interpretações mais
restritivas de leis e regulamentos existentes, o que pode implicar em gastos adicionais para que a
Companhia se adeque a estas regras. Qualquer ação nesse sentido por parte do Poder Público
poderá afetar adversamente as atividades da Companhia.
A estratégia de negócios da Companhia poderá ser substancial e adversamente afetada se não
conseguir abrir e operar novas lojas, se precisar suspender o funcionamento ou fechar algumas de
suas lojas existentes em consequência da sua incapacidade de obter ou renovar as licenças.
Para informações adicionais sobre os efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades da
Companhia, consulte o item 7.5 deste Formulário de Referência.
A Companhia enfrenta riscos relativos aos cadastros, autorizações, licenças e alvarás para
instalação e operação das suas atividades.
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As atividades dependem de licenças de responsabilidade da Prefeitura local, destacando-se o Habite-se
(Auto de Conclusão de Obras) e a Licença de Instalação e Funcionamento (“LIF”). O Habite-se atesta
que as edificações realizadas nos imóveis foram concluídas de acordo com os projetos aprovados
perante as autoridades competentes e em conformidade com a legislação municipal, não possuindo
prazo de validade. A LIF, é o documento hábil para autorizar o desenvolvimento de atividades
empresariais nos imóveis, sendo certo que a operação de atividades não residenciais sem as respectivas
licenças imobiliárias implica no risco de interdição do estabelecimento, com aplicação de multas
cumulativas. Ainda, a interdição pode ser determinada pelo período necessário à obtenção da licença,
ou, em caso de impossibilidade, pode haver a lacração definitiva.
No tocante ao documento de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, trata-se do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (“AVCB”). A inexistência de AVCB, por seu turno, pode ensejar na autuação
pelo referido órgão, com a aplicação das penalidades gradativas e/ou cumulativas, que podem ser
desde notificações, multas e até, em casos mais extremos, interdição do estabelecimento. A
Companhia não pode assegurar que atualmente possui, para o exercício de suas atividades, todas
as licenças válidas para operar e/ou que obterá e/ou renovará, no futuro, estas licenças, ou que as
obterá e/ou renovará sempre em prazos adequados, sendo certo que reconhece que a ausência de
regularização poderá gerar óbices às ocupações atualmente exercidas e, por conseguinte, eventuais
prejuízos financeiros advindos por multas, bem como procedimentos de realocação de suas lojas.
Além disso, a Companhia pode estar sujeita à regulação e controle de outras autoridades públicas,
além daquelas hoje entendidas como sendo as competentes, vez que não se pode garantir que tais
autoridades públicas não tenham um entendimento contrário ao da Companhia quanto à
necessidade de obtenção de outras licenças, alvarás, autorizações e demais cadastros adicionais
aos que a Companhia entende atualmente necessário ao desenvolvimento das atividades. A
estratégia comercial da Companhia pode ser afetada negativamente caso ocorra (i) a impossibilidade
de abertura e operação de novas lojas; e/ou (ii) a interdição ou o fechamento de atuais lojas, em
decorrência da não obtenção ou renovação (conforme o caso) de cadastros, alvarás e licenças
exigidos, o que poderá impactar negativamente e de forma relevante os resultados operacionais da
Companhia.
Este cenário pode vir a ser agravado pelos efeitos decorrentes da decretação de calamidade pública
devido a pandemia da COVID-19, o qual resultou em adoção de medidas de redução de
funcionamento de órgãos públicos pelo Governo Federal, bem como pelos governos estaduais e
municipais, o que pode dificultar a obtenção e/ou renovação das licenças, registros, alvarás e
autorizações necessárias para as atividades da Companhia.
Por fim, a Companhia não pode assegurar a regularidade da situação cadastral dos Imóveis perante
as Prefeituras locais, bem como a inexistência de débitos que possam afetar as ocupações
exercidas. Considerando que débitos tributários imobiliários possuem natureza propter rem, ou seja,
recaem sobre o próprio bem, eventual perda dos Imóveis oriunda de decisão de execução fiscal
afetaria as ocupações atualmente exercidas, gerando óbice à permanência das Companhia em tais
Imóveis, podendo afetar as atividades.
Alterações na legislação tributária brasileira e conflitos em sua interpretação podem impactar
adversamente a Companhia, aumentando impostos que a Companhia é obrigada a pagar.
A legislação tributária brasileira é alterada regularmente pelos Governos Federal, Estadual e
Municipal. Tais alterações incluem criação de novos tributos, alterações nas alíquotas e, por vezes,
criação de tributos temporários destinados a determinados propósitos governamentais específicos,
bem como alterações na interpretação de tal legislação por tribunais brasileiros. Essas medidas
poderão resultar em aumento da carga tributária devida pela Companhia e a carga tributária devida
pelos clientes e fornecedores, o que, consequentemente, terá impactos na lucratividade e até nos
preços dos serviços prestados no setor de atuação da Companhia. A Companhia não pode garantir
que, diante de alterações que aumentem a carga tributária, será capaz de manter o preço de seus
serviços, seu fluxo de caixa projetado ou sua lucratividade, o que poderá impactar negativamente
nos negócios da Companhia.
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Além disso, a Companhia pode estar sujeita a fiscalizações da Receita Federal de tempos em
tempos. Como resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais podem ser questionadas pelas
autoridades fiscais, gerando procedimentos e processos fiscais. A Companhia não pode garantir que
os provisionamentos de seus procedimentos e processos serão suficientes, que não haverá
identificação de exposição fiscal adicional nem que não será necessária constituição de reservas
fiscais adicionais para qualquer exposição fiscal. Qualquer aumento no montante da tributação como
resultado das contestações às posições fiscais da Companhia pode afetar adversamente os
negócios, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia.
Quaisquer processos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais, incluindo o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), podem afetar negativamente a Companhia.
Atualmente, o Congresso brasileiro está analisando propostas para a implementação de uma reforma
tributária, as quais incluem um potencial consumo tributário, eliminando os impostos federais IPI, PIS
e COFINS, o imposto estadual ICMS e o imposto municipal ISS, para criar um novo imposto único,
o Imposto sobre Transações de Bens e Serviços (IBS), ser aplicado sobre o consumo.
A pandemia da COVID-19 e a decretação do estado de calamidade podem resultar em impactos
socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da arrecadação no país e uma
elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais. Nesse cenário, os Governos
Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas para impor, ainda que
temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da Companhia, podendo tais
medidas afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia não pode garantir que o governo brasileiro não implementará uma reforma tributária
ou mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, alterando o sistema tributário ao qual está sujeita
atualmente, bem como que eventuais incentivos fiscais serão mantidos ou renovados em condições
favoráveis para a Companhia. Se essas mudanças aumentarem direta ou indiretamente a carga
tributária devida pela Companhia, a sua margem bruta poderá diminuir e, consequentemente,
impactar adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.
A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em
constante mutação e mudanças desfavoráveis poderão prejudicar os negócios da
Companhia.
A Companhia está sujeita às regulamentações e leis comerciais gerais, assim como a
regulamentações e leis regendo especificamente a Internet. Não há atualmente na legislação
brasileira distinção entre as leis relativas ao e-commerce e ao comércio em geral. Essas leis e
regulamentações atuais, bem como leis e regulamentações futuras, incluindo leis e regulamentações
específicas sobre e-commerce poderão impedir o crescimento do e-commerce ou de outros serviços
online disponibilizados pela Companhia. Adicionalmente, leis e regulamentações futuras específicas
sobre e-commerce podem englobar regras específicas relativas à tributação, privacidade do usuário,
proteção de dados, precificação, conteúdo, direitos autorais, distribuição, contratos eletrônicos e
outras comunicações, proteção ao cliente, prestação de serviços de pagamento online e
características e qualidade de produtos e serviços. Caso tais leis e regulamentos futuros sejam
restritivos ou onerosos para a Companhia, suas atividades e resultados podem ser afetados
negativamente. Adicionalmente, existem discussões a respeito de como as leis existentes que regem
questões tais como propriedade, vendas e tributos se aplicariam à Internet e ao e-commerce. Caso
a interpretação da Companhia a respeito da forma de aplicação de tais regras ao e-commerce seja
diferente da adotada pelas autoridades governamentais, a Companhia pode ser atuada e objeto de
processos administrativos ou judiciais em decorrência do descumprimento de tais regras, o que pode
afetar negativamente as operações e resultados da Companhia.
Os resultados da Companhia poderão ser adversamente impactados por modificações nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas internacionais de relatório
financeiro.
As práticas contábeis adotadas no Brasil são emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") são emitidas pelo
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International Accounting Standards Board (“IASB”). O CPC e o IASB possuem calendários para
aprovação de pronunciamentos contábeis e IFRS, os quais poderão sofrer alterações a qualquer
momento e sobre os quais a Companhia não possui qualquer ingerência. Assim, a Companhia não
consegue prever quais e quando serão aprovados novos pronunciamentos contábeis ou novas IFRS
que possam de alguma forma impactar as futuras demonstrações financeiras elaboradas pela
Companhia. Portanto, existe o risco de que as futuras demonstrações financeiras sejam alteradas
em razão de novos pronunciamentos contábeis previstos pelo CPC e normatizados pela CVM, bem
como do IFRS emitidos pelo IASB, o que poderá afetar as futuras demonstrações financeiras
elaboradas pela Companhia.
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

As operações internacionais estão sujeitas a riscos econômicos, políticos e sociais dos
países estrangeiros em que a Companhia atua ou venha a atuar. Adicionalmente, e a
Companhia pode enfrentar dificuldades no que diz respeito à expansão de suas operações
em novos mercados.
A Companhia pode enfrentar desafios relacionados à expansão para novas regiões geográficas no
Brasil e para outros países da América Latina, sendo que a Companhia atualmente já possui
operações na Argentina e na Colômbia (sendo a primeira loja da Colômbia aberta em dezembro de
2020). Considerando a incorporação da Definit Argentina pela Companhia em 02 de outubro de 2020,
apresentada como eventos subsequentes nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
setembro de 2020, conforme indicado no item 3.3 deste Formulário de Referência, as receitas
auferidas por esta sociedade passarão a ser consolidadas nos resultados da Companhia a partir das
demonstrações financeiras o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Para maiores
informações sobre as atividades da Definit Argentina, vide item 7.3 deste Formulário de Referência.
Oferecer produtos existentes em novas regiões geográficas ou países pode exigir gastos
substanciais e levar um tempo considerável. Não há garantia de que a Companhia conseguirá
recuperar os investimentos em novos mercados ou se conseguirá recuperá-los em tempo hábil. Caso
a Companhia não consiga atrair um número suficiente de clientes em novas regiões ou países, seus
resultados podem ser negativamente afetados.
A Companhia pode enfrentar dificuldades relacionadas aos mercados estrangeiros ou aos mercados
em que atualmente opera ou operará no futuro, por exemplo: (i) sujeição à nova regulação; (ii)
mudanças regulatórias imprevistas; (iii) incapacidade de atrair pessoal e gerir operações fora do
Brasil; (iv) mudança da legislação tributária; (v) mudanças das políticas e regulamentos comerciais
e de investimento; (vi) dificuldades no registro e proteção de marcas e softwares; (vii) adoção de
medidas de proteção, subsídio e outras formas de favorecimento governamental a concorrentes
originários de tais mercados estrangeiros; (viii) barreiras culturais e linguísticas; e (ix) condições
econômicas e/ou políticas desfavoráveis.
Caso um ou mais desses riscos se materializem, e a Companhia não for capaz de superar essas
dificuldades, a Companhia poderá ficar incapacitada de implementar sua estratégia de expansão e
as operações internacionais existentes da Companhia poderão ser negativamente afetadas.
(j)

questões socioambientais

A Companhia está sujeita a leis e regulamentações ambientais cujo descumprimento poderá
afetá-la adversamente.
A Companhia está sujeita a leis e regulamentações federais, estaduais e municipais referentes à
preservação e proteção do meio ambiente. A Companhia não pode garantir que a regulamentação
ambiental não ficará mais restritiva no decorrer do tempo, seja pela aprovação de novas normas ou
pela aplicação de interpretações mais rígidas das leis existentes, bem como pela aplicação de
interpretações divergentes àquelas da Companhia. Caso a Companhia fique sujeita a leis ambientais
mais restritivas, os custos para cumprimento dessas leis e regulamentações ambientais poderão
aumentar significativamente, o que pode afetar adversamente seus resultados financeiros e
operacionais.
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Qualquer falha no cumprimento das leis e regulamentações ambientais aplicáveis pode submeter a
Companhia a sanções administrativas e penais, além da obrigação de remediar ou compensar os
danos causados ou indenizar terceiros.
Para mais informações sobre a regulação socioambiental a qual a Companhia está sujeita, vide item
7.5 deste Formulário de Referência.
Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência de medidas
regulatórias adicionais, que podem resultar em um aumento de custos para cumprimento
destas regulações.
Regulamentações ambientais mais restritivas podem resultar na imposição de custos associados às
emissões de Gases de Efeito Estufa (“GEE”), seja através de exigências por parte dos órgãos
ambientais, seja por meio de outras medidas de natureza regulatória e ambiental. Devido à
preocupação quanto ao risco das alterações climáticas, uma série de países, incluindo o Brasil,
adotou ou está considerando adotar marcos regulatórios que, entre outras regras, visam a reduzir a
emissão de GEE. Regulamentações sobre GEE poderão aumentar os custos da Companhia para
estar em conformidade com a legislação ambiental. Tal situação poderá afetar os resultados
operacionais e financeiros da Companhia.
(k)

fatores macroeconômicos

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a COVID-19, pode levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a
economia mundial e a economia brasileira, e os negócios da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como a COVID-19, o Zika, o Ebola,
a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS e
a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso relevante no
mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira, nos
resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente da COVID-19, cabendo aos países
membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos
infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas
ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente
disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência
de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio
e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no
preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso
relevante na economia global e na economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Por fim, o impacto destes surtos também pode precipitar ou agravar os outros riscos descritos neste
item 4.1 do Formulário de Referência.

O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, podem afetar
adversamente as atividades e os resultados da Companhia e o preço de mercado de suas ações.
O Governo Federal intervém com frequência na economia brasileira e, ocasionalmente, faz
mudanças significativas na política, nas normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias e seus
regulamentos diversos. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e outras políticas
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e regulamentos muitas vezes envolvem, entre outras, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas
políticas fiscais, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de capital, limites sobre
importações e outras medidas.
Com os acontecimentos políticos e econômicos recentes, e o aumento da pressão sobre o Governo
Federal por modificações e reformas na economia nacional por meio de mudanças nas políticas e
normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias, podem ser realizadas mudanças com impactos
adversos que a Companhia não pode prever no momento. Frente ao momento imprevisível, não é
possível antever o impacto das reformas nos negócios da Companhia. Os negócios da Companhia,
a sua posição financeira, o resultado de suas operações, as suas perspectivas de negócios, bem
como o valor de mercado das ações de sua emissão podem ser impactados negativamente por novas
políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores como:
•

instabilidade social, econômica e política;

•

expansão ou contração da economia brasileira;

•

controles cambiais e restrições de remessas ao exterior;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

flutuação cambial;

•

disponibilidade de crédito;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

política fiscal, política monetária e alterações na legislação tributária;

•

racionamento de água e energia, bem como variação nos preços da energia;

•

leis e regulamentos aplicáveis ao setor no qual a Companhia atua;

•

interpretação de leis trabalhistas e previdenciárias;

•

aumento da taxa de desemprego; e

•

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer
no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas
que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro, agravada pelos impactos da pandemia da COVID19 no ano de 2020, pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento da volatilidade
no mercado de capitais brasileiro. Além disso, a economia brasileira foi afetada por eventos políticos
recentes que também afetaram a confiança dos investidores e do público em geral, prejudicando assim
o desempenho econômico brasileiro. Assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia
brasileira poderão afetar negativamente as atividades e resultados operacionais da Companhia e,
consequentemente, a cotação das ações de emissão da Companhia.
A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação, inclusive aumentando as
taxas de juros, podem afetar adversamente a economia brasileira e os negócios, operações e
condição financeira da Companhia.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse
período, a economia brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo
Federal com o intuito de controlar a inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre eventuais
medidas governamentais a serem adotadas. Esse cenário contribuiu diretamente para a incerteza
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econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro.
O Governo Federal tem adotado medidas de controle da inflação que, frequentemente, têm incluído
a manutenção de política monetária restritiva, com histórico de altas taxas de juros, o que pode
restringir a disponibilidade de crédito e reduzir o crescimento econômico. Por outro lado, políticas
mais brandas do governo e do Banco Central e quedas nas taxas de juros podem desencadear
aumentos da inflação e, consequentemente, a volatilidade do crescimento econômico e a
necessidade de aumentos repentinos e significativos da taxa de juros. A taxa de inflação brasileira,
segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, medido pelo IBGE, para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, foi de 4,31%, 3,75% e 2,95%
respectivamente. Uma das consequências deste combate à inflação é a variação significativa das
taxas de juros oficiais no Brasil, que variaram de 13,75% a.a. em 31 de dezembro de 2016, 7,00%
a.a. em 31 de dezembro de 2017, 6,50% a.a. em 31 de dezembro de 2018 e 4,50% em 31 de
dezembro de 2019, conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do
Brasil (COPOM), sendo que na data deste Formulário de Referência está em 2,00% a.a.
Nesse sentido, o Brasil continua sujeito a um aumento de inflação como consequência da
intervenção do Governo Federal, inclusive mediante a redução ou aumento das taxas de juros e a
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real. O risco para a
Companhia é o de que caso o Brasil volte a experimentar índices de inflação elevada, a Companhia
não seja capaz de reajustar os preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos do
aumento da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que poderá desencadear em um aumento
nos custos e redução da margem operacional líquida da Companhia.
Além disso, em 7 de novembro de 2020, Joseph Biden venceu a eleição presidencial dos Estados
Unidos da América e assumirá o cargo como o 46º Presidente dos Estados Unidos da América em
20 de janeiro de 2021. A Companhia não tem controle e não pode prever o efeito da administração
de Biden ou de suas políticas. Tais acontecimentos, bem como potenciais crises e outras formas de
instabilidade política deles decorrentes ou quaisquer outros acontecimentos não previstos, podem
afetar adversamente a Companhia e o valor de mercado de suas ações. O Presidente dos Estados
Unidos da América tem poder considerável para determinar políticas e ações governamentais que
podem gerar um efeito adverso relevante na economia global e na estabilidade política global. A
Companhia não pode assegurar que o novo governo implementará políticas destinadas a promover
a estabilidade macroeconômica, a disciplina orçamental e os investimentos nacionais e estrangeiros,
o que pode ter um efeito adverso relevante no mercado financeiro e no mercado de valores
mobiliários no Brasil, bem como nas empresas brasileiras, incluindo a Companhia, e nos valores
mobiliários de titularidade de emissores brasileiros.
A economia brasileira e o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros estão sujeitos
a acontecimentos e percepções de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente e nos Estados Unidos.
O mercado de valores mobiliários brasileiro sofre grande influência de fatores e percepções externas,
incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem como outros países latino-americanos e de
mercados emergentes. As condições econômicas e de mercado de países da América Latina, Ásia,
América do Norte, Europa e outros, exercem, em diferentes escalas, impacto no valor de mercado
dos valores mobiliários negociados no Brasil e nos títulos de empresas brasileiras negociados em
mercados estrangeiros. Embora as condições econômicas na Europa e nos Estados Unidos possam
diferir significativamente das condições econômicas do Brasil, as reações dos investidores a
acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso sobre o preço de mercado de
valores mobiliários de emissores brasileiros.
Os preços das ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por exemplo, foram
historicamente sensíveis a flutuações nas taxas de juros nos Estados Unidos, bem como a variações
das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Além disso, as crises em outros países de
mercados emergentes podem diminuir o interesse de investidores em valores mobiliários de
emissores brasileiros, incluindo as ações da Companhia. Esses eventos podem afetar negativamente
o preço de mercado das ações de emissão da Companhia, restringir o acesso da Companhia aos
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mercados de capitais e comprometer a capacidade de financiar as suas operações no futuro com
termos favoráveis ou independentemente dos termos.
Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos, Europa e outros países,
inclusive em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, afetaram a economia global,
produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a
economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas, reduções
na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre
outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar a Companhia adversamente. Em junho de 2016,
o Reino Unido convocou um referendo em que a maioria de sua população votou pelo Reino Unido
para sair da União Europeia. A Companhia não tem controle e não pode prever o efeito da saída do
Reino Unido da União Europeia nem sobre se e até que ponto outros estados membros decidirão
sair da União Europeia no futuro, bem como o impacto que isso poderia ter na cotação das ações da
Companhia.
Estes desenvolvimentos, bem como potenciais crises e formas de instabilidade política daí
decorrentes ou qualquer outro desenvolvimento imprevisto, podem afetar negativamente a
Companhia e o valor de mercado das ações de sua emissão.
A instabilidade política e econômica no Brasil pode afetar adversamente os negócios da
Companhia, resultados de suas operações e o preço de negociação de suas ações.
O ambiente político brasileiro influenciou historicamente e continua influenciando o desempenho da
economia do país. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e
do público em geral, resultando em desaceleração econômica e aumento da volatilidade dos títulos
emitidos por empresas brasileiras.
A recente instabilidade econômica no Brasil contribuiu para a redução da confiança do mercado na
economia brasileira e para o agravamento da situação do ambiente político interno. Além disso, os
mercados brasileiros tiveram um aumento na volatilidade devido às incertezas decorrentes de várias
investigações em andamento sobre acusações de lavagem de dinheiro e corrupção conduzidas pela
Polícia Federal brasileira e pelo Ministério Público Federal, incluindo a maior investigação conhecida
como “Lava Jato”. Tais investigações tiveram um impacto negativo na economia e no ambiente
político do país. Os efeitos da Lava Jato, assim como outras investigações relacionadas à corrupção,
resultaram em um impacto adverso na imagem e na reputação das empresas envolvidas, bem como
na percepção geral do mercado sobre a economia brasileira, o ambiente político e dos mercados de
capitais. A Companhia não tem e não pode prever se tais investigações ou denúncias em andamento
levarão a uma maior instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra funcionários
do governo e/ou empresas surgirão no futuro.
Adicionalmente, durante o mês de abril de 2020, o Presidente da República se envolveu em
discussões políticas que culminaram na exoneração do então Ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta e do pedido de exoneração do então Ministro da Justiça, Sergio Moro. Mencionados exMinistros eram considerados nomes fortes do atual Governo Federal e as ocasiões em que as
alterações ministeriais ocorreram provocaram ainda mais instabilidade na economia brasileira e no
mercado de capitais. A Companhia não pode garantir que o desenrolar desses eventos terá o condão
de provocar impactos adversos adicionais à situação político-econômica do Brasil. Além disso, a
Companhia não pode garantir que outros eventos políticos não provocarão ainda mais instabilidade
na economia brasileira, no mercado de capitais e na cotação de suas ações.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo
STF pela suposta prática de atos impróprios alegados pelo ex-ministro da Justiça, Sr. Sergio Moro.
Segundo o ex-ministro, o presidente teria solicitado a nomeação de funcionários da polícia federal
brasileira. Caso o presidente tenha cometido tais atos, quaisquer consequências resultantes,
incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam ter efeitos adversos
relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam no Brasil,
inclusive nos negócios da Companhia.
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Além disso, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional
poderia resultar em impasse, agitação política e manifestações massivas e/ou greves que poderiam
afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação à implementação, pelo
governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem como à legislação
pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e novas medidas
podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos à
condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho
financeiro das empresas, incluindo da Companhia. Não é possível prever quais políticas o Presidente
irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter um efeito adverso
sobre a Companhia ou sobre a economia brasileira. A incerteza política e econômica e quaisquer novas
políticas ou mudanças nas políticas atuais podem ter um efeito adverso relevante sobre os negócios,
resultados operacionais, situação financeira e perspectivas da Companhia. A incerteza sobre se o
governo brasileiro implementará mudanças na política ou regulamentação que afetem esses ou outros
fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade
dos títulos emitidos no exterior por empresas brasileiras, incluindo a Companhia.

A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e
sobre a Companhia.
A moeda brasileira flutua em relação ao dólar norte-americano e outras moedas estrangeiras. No
passado, o Governo Federal adotou diferentes regimes cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variava de
diária para mensal), controles cambiais, mercados com caixa de câmbio dupla e um sistema de taxa
de câmbio flutuante. Desde 1999, o Brasil adota um sistema de taxa cambial flutuante, com
intervenções do Banco Central do Brasil na compra ou venda de moeda estrangeira. De tempos em
tempos, ocorrem flutuações significativas na taxa cambial entre o real e o dólar norte-americano e
outras moedas. Em 29 de dezembro de 2017, a taxa de câmbio Real/Dólar estava R$3,31, passando
para R$4,03 ao final de 2019. Já em 30 de setembro de 2020, a taxa de câmbio Real/Dólar atingiu
R$5,64, desvalorização de 39,9% frente à taxa de 31 de dezembro de 2019. O real pode desvalorizar
ou valorizar substancialmente com relação ao dólar norte-americano no futuro. A instabilidade
cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia. A desvalorização do real frente ao
dólar norte-americano pode criar pressões inflacionárias no Brasil e provocar aumentos nas taxas de
juros, o que poderia afetar negativamente o crescimento da economia brasileira como um todo. Em
30 de setembro de 2020, cerca de R$ 370 milhões em empréstimos e financiamentos bancários da
Companhia eram denominados em dólares norte-americanos.
O equipamento de depilação a laser da Companhia é produzido pela Candela nos Estados Unidos, sendo
importado através da Skintec, que é o distribuidor exclusivo da Candela no Brasil, com seu preço atrelado
ao dólar. Tendo em vista que a aquisição das máquinas de depilação a laser representa aproximadamente
69% do investimento de instalação das unidades da Companhia, a desvalorização cambial do real frente ao
dólar e a volatilidade do Real podem aumentar o custo de aquisição das máquinas de depilação a laser pela
Companhia e afetar o retorno esperado das lojas da Companhia. O consumível das sessões de depilação
a laser, criogênio, que atua para resfriar a pele e proporcionar uma experiência mais indolor, também é
precificado em dólar, e, portanto, uma desvalorização do real frente ao dólar pode elevar os custos e afetar
os resultados da Companhia adversamente. A desvalorização também reduziria o valor dos dividendos
distribuídos em dólar norte-americano e o equivalente ao preço de negociação das ações da Companhia
em dólares norte-americanos.
Adicionalmente, a desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como
um todo e os nossos resultados, por conta da retração no consumo e do aumento dos nossos custos.
Por outro lado, a valorização do real pode levar à deterioração das contas correntes do país e da
balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto
gerado pela exportação. Não exercemos quaisquer influências sobre a política cambial adotada no
Brasil e nem dispõe da capacidade de prevê-la. O negócio, a situação financeira, os resultados
operacionais e as nossas perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais
políticas cambiais
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Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias da Companhia pode não se desenvolver.
A volatilidade e falta de liquidez dos mercados de capitais brasileiros podem limitar
substancialmente a capacidade de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia pelo
preço e no momento desejados.
Investir em valores mobiliários brasileiros, tais como as ações ordinárias de emissão da Companhia,
frequentemente envolve riscos maiores do que investir em valores mobiliários de emissores de outros
países, com condições políticas e econômicas mais estáveis, além de que investimentos em valores
mobiliários brasileiros são geralmente considerados mais especulativos por natureza. Esses
investimentos estão sujeitos a:
•

mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar sua
capacidade de total ou parcial de receber recursos relacionados aos seus investimentos; e

•

restrições sobre investimentos estrangeiros e repatriação do capital investido.

O mercado de capitais brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e pode
ser mais volátil do que os principais mercados de capitais estrangeiros, tais como o dos Estados
Unidos da América ou da Europa e não são tão rigorosamente supervisionados quanto esses
mercados. A falta de liquidez relativa e a menor capitalização do mercado acionário brasileiro podem
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender seus valores mobiliários pelo preço
e no momento em que desejarem.
Ainda, o preço de ações após a realização de uma oferta está frequentemente sujeito a volatilidade.
Se um mercado de negociação ativo e líquido de ações ordinárias emitidas pela Companhia não for
desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias poderá ser negativamente
afetado. Além disso, fatores fora do controle da Companhia, como recomendações de analistas ou
eventos afetando o setor de varejo e mudanças nas condições dos mercados financeiros podem ter
um impacto relevante no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar
adversamente o preço das ações da Companhia.
A classificação de risco de crédito afeta a percepção de risco dos investidores e, em consequência,
o preço de negociação de valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de
dívidas nos mercados de capitais. Agências de rating avaliam regularmente o Brasil e seus ratings
soberanos, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências macroeconômicas,
condições fiscais e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de alterações em
qualquer um desses fatores. O Brasil perdeu grau de classificação da sua dívida soberana nas três
principais agências de classificação de risco baseadas nos EUA: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch,
conforme descrito abaixo:
•

em fevereiro de 2016, a Standard & Poor's rebaixou o rating de crédito do Brasil de BB+ para
BB, e manteve sua perspectiva negativa sobre o rating, citando uma piora na situação de
crédito desde 2015. Em janeiro de 2018, a Standard & Poor's reduziu seu rating para o BB
com uma perspectiva estável, e em dezembro de 2019, a agência elevou sua perspectiva
para positiva. Entretanto, em abril de 2020, a perspectiva foi novamente rebaixada para
estável, como resultado da desaceleração no PIB por conta da pandemia, do aumento de
gastos pelo governo para enfrentar a pandemia e do aumento no nível de incerteza no avanço
da agenda de reformas estruturais quando a pandemia se dissipar.

•

em fevereiro de 2016, a Moody's rebaixou os ratings do Brasil para abaixo do grau de
investimento, para Ba2 com perspectiva negativa, citando a perspectiva de deterioração
adicional no serviço da dívida do Brasil em um ambiente negativo ou de baixo crescimento,
além de desafiar a dinâmica política. Em abril de 2018, a Moody's manteve o rating de crédito
do Brasil em Ba2, mas mudou sua perspectiva de negativa para estável, o que manteve em
setembro de 2018, citando expectativas de novos cortes nos gastos do governo. O rating e
perspectiva estável foram reafirmados em maio de 2020.
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•

em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil para BB
negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma perspectiva estável,
citando as fraquezas estruturais nas finanças públicas, alto endividamento do governo, fracas
perspectivas de crescimento, ambiente político e questões relacionadas à corrupção. O rating
BB negativo de risco de crédito soberano do Brasil foi reafirmado em maio de 2019, bem como
em maio de 2020, com perspectiva negativa, citando a deterioração dos cenários econômico e
fiscal brasileiro e de riscos da piora para ambas dimensões, diante da renovada incerteza
política, além das incertezas sobre duração e intensidade da pandemia da COVID-19.

A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de investimento
pelas três principais agências de rating acima mencionadas. Consequentemente, os preços dos
títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados negativamente. A continuação ou o
agravamento da atual recessão brasileira e a contínua incerteza política, entre outros fatores, podem
levar a novos rebaixamentos. Qualquer nova degradação das classificações de crédito soberano do
Brasil poderá aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, aumentar o custo
futuro da emissão de dívida e afetar adversamente o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia.
Potenciais oscilações das taxas de juros poderão provocar efeito prejudicial nos negócios da
Companhia e nos preços de mercado das ações de emissão da Companhia.
Oscilações do cenário prospectivo para as principais taxas de juros tanto da economia brasileira
quanto das principais taxas de referência dos mercados desenvolvidos, podem impactar o resultado
financeiro da Companhia. O impacto direto de alta de juros se dá na parcela da carteira de
investimentos prefixada, impactando negativamente a marcação à mercado destes ativos sensíveis
a variação das taxas de juros. Analogamente, reduções expressivas das taxas de juros
eventualmente podem impactar o resultado financeiro, vide menor rentabilidade da parcela indexada
às taxas flutuantes como CDI e SELIC, podendo em casos de grandes oscilações nas taxas de juros
refletir nos preços de mercado das ações de sua emissão.
Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice das taxas médias
do CDI foi de 5,96%, 6,42% e 9,93%, respectivamente. Oscilações nas principais taxas de juros da
economia brasileira podem ter os seguintes efeitos, diretos ou indiretos: (i) impacto na demanda por
produtos vendidos pela Companhia, (ii) mudança nas taxas de juros de crédito ao consumidor, (iii)
diminuição da rentabilidade dos produtos financeiros oferecidos pela Companhia, (iv) mudanças nos
termos comerciais com fornecedores e prestadores de serviços (v) impacto na capacidade da
Companhia de obter empréstimos, (vi) aumento do custo do endividamento, resultando em maiores
despesas financeiras, entre outros. Estes efeitos podem causar tanto queda nas vendas como
diminuição da rentabilidade, e assim, podem impactar adversamente as atividades da Companhia e
seus negócios.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
As atividades da Companhia a expõe a diversos tipos de risco, dentre os quais se destacam:
(i) risco de mercado, incluindo o risco de moeda e o risco de preço; (i) risco de crédito; (iii) risco
de liquidez; (iv) risco de taxa de juros; e (v) risco de gestão de capital.
Risco de mercado
Risco de moeda
A moeda brasileira tem sofrido desvalorizações recorrentes em relação ao dólar norte-americano e
outras moedas fortes ao longo dos últimos anos. Durante todo esse período, o Governo Federal
implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo
desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (nas quais a frequência dos ajustes
variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado
de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa de câmbio entre o
real e o dólar norte-americano, assim como entre o real e outras moedas fortes. Entre 2010 e 2019,
o real sofreu recorrentes desvalorizações frente ao dólar.
Ao final de 2017, 2018 e 2019, as cotações do dólar em relação ao real foram de R$3,31, R$3,87 e
R$4,03, respectivamente, o que representou uma desvalorização do real frente ao dólar de 17,1%
em 2018 e uma desvalorização de 4,0% em 2019, em relação aos anos imediatamente anteriores.
Em 30 de setembro de 2020, a cotação do dólar em relação ao real foi de R$5,64, uma
desvalorização de 39,9% frente à cotação de 31 de dezembro de 2019. Em razão disso, não se pode
garantir que o real não será desvalorizado em relação ao dólar novamente. As desvalorizações do
real com relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil e acarretar aumentos das
taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo.
A Companhia e suas controladas estão expostas principalmente a variações na taxa de câmbio do
dólar norte-americano considerando que o custo da máquina utilizada nos procedimentos de
depilação a laser é precificada em dólar, de modo que tais oscilações podem fazer com que o
investimento da Companhia em novas máquinas varie, podendo impactar o retorno das lojas a serem
inauguradas.
Em 30 de setembro de 2020, cerca de R$ 370 milhões dos empréstimos e financiamentos bancários
eram denominados em dólares norte-americanos.
Risco de preço dos serviços e receitas da Companhia
O acirramento da concorrência pode levar a Companhia e suas controladas a reverem seus preços
de serviços, tendo impacto direto sobre os resultados.
Risco de taxa de juros
A Companhia está exposta ao risco de mudanças nas taxas de juros que pode impactar o retorno
sobre seus ativos de curto prazo. Adicionalmente, parte dos empréstimos e financiamentos têm suas
taxas atreladas substancialmente à variação do CDI.
No caso dos empréstimos, o risco associado decorre da possibilidade de aumento nas taxas de CDI
que resultem em acréscimo das despesas financeiras. Já para as aplicações financeiras, o risco
decorre da possibilidade de redução nas taxas de CDI que diminuam as receitas financeiras. A
análise de sensibilidade abaixo demonstrada foi desenvolvida considerando a exposição ao CDI:

Risco
Ativos
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos
(i)

Alta do CDI
Alta do CDI

2020

Taxa

91.324
190.484

CDI
CDI

Resultado financeiro
Cenário
Cenário
provável
50%
Cenário 25%
(i)
2.493
3.116
3.740
(5.199)
(6.499)
(7.799)

Para o cenário provável do CDI, foram consideradas as projeções da taxa anual conforme site B3 na data base de 30 de setembro de 2020
(2,73% a.a.) para 365 dias.
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Risco de crédito
Incorre em risco de crédito, os valores de caixa e equivalentes de caixa, representados por depósitos
e aplicações financeiras de curtíssimo prazo em instituições financeiras no país.
A exposição da Companhia ao risco de crédito é demonstrada na tabela abaixo:
(em milhares de Reais)

Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos
financeiros
derivativos
Contas a receber de clientes
(circulante e não circulante)
Total

Em 30 de
setembro de
2020
217.084

2019
55.109

2018
69.252

2017
20.003

38.047

820

2.243

-

385.379

416.946

250.070

134.745

640.510

472.875

321.565

154.748

Em 31 de dezembro de

Risco de liquidez
O risco de liquidez origina-se da falta de recursos no fluxo de caixa para atender às necessidades
operacionais.
O total do passivo era de R$1.161,9 milhões em 30 de setembro de 2020, R$902,1 milhões em 31
de dezembro de 2019, R$572,3 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$247,8 milhões em 31 de
dezembro de 2017.
O índice de liquidez geral da Companhia, medido pela soma do ativo circulante e não circulante,
dividido pela soma do passivo circulante e não circulante era de 1,2x em 30 de setembro de 2020, 1,2x
em 31 de dezembro de 2019, 1,4x em 31 de dezembro de 2018 e 1,7x em 31 de dezembro de 2017.
Gestão de capital
Este risco está relacionado à capacidade de investimento da Companhia, que por sua vez influencia
o processo de crescimento e retorno aos seus investidores Dessa forma, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de endividamento (representado
pela soma do passivo circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) era de
4,0x, 2,8x e 1,4x, respectivamente, sendo que no período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2020, esse indicador atingiu 5,2x.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Para os fins deste item 4.3 foram considerados como processos individualmente relevantes (i) processos
com valor individual igual ou superior a R$1 milhão; e (ii) processos que individualmente possam vir a
impactar negativamente a imagem da Companhia. A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição
dos processos mais relevantes em que figura como parte, segregados por sua natureza.
Processos de natureza tributária
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como parte em 45
processos administrativos e judiciais de natureza tributária e previdenciária. Estes processos versam,
principalmente, sobre a exclusão do ISS da base de cálculo PIS e COFINS.
De acordo com a análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de setembro
de 2020, o valor total envolvido nos processos em andamento era de aproximadamente R$9,7 milhões,
sendo R$ 4,5 milhões com chance de perda remota, R$2,3 milhões com chance de perda possível e
R$2,8 milhões com chance de perda provável, dos quais R$10,6 milhões foram provisionados.
Processo número 121740/2016 (AIIM 430.564)

a. juízo

Prefeitura de São José dos Campos.

b. instância

Junta Municipal de Recursos de São José dos Campos.

c. data de instauração

17/10/2016

d. partes no processo

Autor: Lasercorp Serviços Estéticos Ltda.
Réu: Prefeitura de São José dos Campos

e. valores,
envolvidos

bens

ou

direitos

R$533.923,00

f. principais fatos

A Lasercorp emitia as notas fiscais utilizando o código de fisioterapia (4.8). A
Prefeitura autuou a empresa, pois ela entende que o código correto para a
operação é o de estética (6.2) e com isso queria que recolhêssemos a
diferença entre as alíquotas (de 2% para 5%).

g. chance de perda

Causa perdida

h. análise do impacto em caso de
perda

Em 13/12/2019 o recurso ordinário foi julgado e improvido por votação
unânime.
A decisão final foi desfavorável a Lasercorp e a Companhia terá que realizar
o recolhimento do ISS devido do período de dezembro de 2011 a julho de
2016. Foi estipulado o montante a pagar no valor de R$184.666,93. A
Companhia optou pelo parcelamento da dívida em 75 meses e o desembolso
financeiro atualizado (multa e juros) será de aproximadamente R$533.923,00.

Ação Declaratória nº 1003462-74.2019.8.26.0068
a. juízo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Vara da Fazenda Pública do Foro
de Barueri/SP.

b. instância

Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça.

c. data de instauração

18/03/2019

d. partes no processo

Autor: EL Franchising Ltda
Réu: Município de Barueri

e. valores,
envolvidos

bens

ou

direitos

R$ 10.437,67 – valor da causa atualizado em 30/09/2020.
Amparados por uma liminar, de abril de 2019 a maio de 2020, não efetuamos
depósito judicial, portanto, teremos desembolso financeiro para esse período
no valor de R$1.943.861,26 corrigido ao longo do tempo (equivalente a
R$2.162.728,64 em 30 de setembro de 2020). A partir de junho de 2020,
realizamos depósito judicial, totalizando o valor de R$403.797,87 corrigido ao
longo do tempo (equivalente a R$404.651,77 em 30 de setembro de 2020).
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f. principais fatos

Trata-se de Ação Declaratória, distribuída em 18/03/2019, pleiteando a
inexistência de relação jurídico tributária para discussão da impossibilidade de
exigência de ISS sobre valores oriundos do contrato de franquia
A ação declaratória teve sentença favorável em primeira instância (08/08/2019),
confirmada pela segunda instância em 05/11/2019, para declarar a inexistência
de relação jurídico tributária para exigência de ISS sobre valores oriundos dos
contratos de franquia celebrados pela EL Franchising Ltda.
O Município de Barueri interpôs tanto Recurso Especial quanto Recurso
Extraordinário em função do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
Atualmente o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para
o Tribunal de origem a fim de aguardar a decisão do tema que foi afetado pela
repercussão geral (Tema 300/STF).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do
Recurso Extraordinário apresentado em razão da repercussão geral
reconhecida sobre o tema em discussão.

g. chance de perda

Provável.

h. análise do impacto em caso de
perda

Em caso de decisão final desfavorável, a EL Franchising Ltda. terá que realizar
o recolhimento do ISS devido de 2% da receita, referente ao período de abril
de 2019 até a presente data. Amparados por uma liminar, de abril de 2019 a
maio de 2020, não efetuamos depósito judicial, portanto, teremos desembolso
financeiro para esse período no valor de R$1.943.861,26, corrigido ao longo do
tempo (equivalente a R$2.162.728,64 em 30 de setembro de 2020). A partir de
junho de 2020, realizamos depósito judicial, totalizando o valor de
R$403.797,87 corrigido ao longo do tempo (equivalente a R$404.651,77em 30
de setembro de 2020). Para esse período não teremos desembolso financeiro.
Em ambos os casos a multa não é aplicável, pois trata-se de imposto com
exigibilidade suspensa.

Parcelamento de débitos tributários
A Corpóreos, subsidiária da Companhia, aderiu a um programa de parcelamento ordinário
abrangendo débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL com saldo devedor consolidado em dezembro
de 2017 de R$ 5.632.501,80 (cinco milhões seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e um reais e
oitenta centavos). O fato gerador deste parcelamento está associado à mudança do critério de
reconhecimento de receita no período. Adicionalmente, a Corpóreos aderiu a um outro programa de
parcelamento simplificado abrangendo também débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, com saldo
devedor consolidado em dezembro de 2018 de R$ 4.227.631,80 (quatro milhões duzentos e vinte e
sete e seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Caso a Companhia descumpra os termos
do parcelamento o valor total devido pode vir a ser cobrado em uma única parcela, o que poderá
afetar adversamente a condição financeira da Companhia.
Processos de natureza trabalhista e previdenciária
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como parte em 60
processos judiciais de natureza trabalhista e previdenciária. Estes processos versam,
principalmente, sobre pagamento de horas extras, adicional de insalubridade, diferenças salariais,
indenização por danos morais e recebimento de verbas contratuais e rescisórias. De acordo com a
análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de setembro de 2020, o
valor total envolvido nos processos em andamento era de aproximadamente R$ 3,2 milhões, sendo
R$0,2 milhão com chance de perda remota, R$2,9 milhões com chance de perda possível e R$0,1
milhão com chance de perda provável, dos quais R$6,6 milhões foram provisionados.
Dentre os processos de natureza trabalhista e previdenciária, a Companhia e suas subsidiárias não
são parte em qualquer ação judicial ou procedimento administrativo que possa ser considerada como
relevante em virtude do valor envolvido ou da matéria em discussão.
Processos de natureza cível e outros
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia e suas controladas figuravam como parte em 360
processos cíveis judiciais e nenhum processo cível administrativo. Os objetos dos referidos
processos envolvem (i) indenização por danos materiais e/ou moral, cumulada com rescisão de
contrato; (ii) revisional de aluguel (como autora, ações distribuídas recentemente em função da
pandemia; (iii) obrigação de fazer combinada com danos morais. De acordo com a análise da
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Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de setembro de 2020, o valor total
envolvido nos processos com chance de perda remota, possível e provável era de aproximadamente
R$0,8 milhão, R$8,0 milhões e R$0,7 milhão, respectivamente, e sendo que desses processos,
R$1,4 milhão foi provisionado.
Dentre os processos de natureza cível e outros individualmente relevantes para a Companhia, em
30 de setembro de 2020, destacam-se em razão do valor e/ou de seu objeto o seguinte:
Processo nº 14.0473.0000048/2019-7
a. juízo

Promotoria de Justiça de Votorantim.

b. instância

Não aplicável.

c. data de instauração

5 de fevereiro de 2019

d. partes no processo

Representado: ATM Corp Serviços Estéticos Ltda. (“ATM”);
Representante: Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD

e. valores,
envolvidos

bens

ou

direitos

Não aplicável.

f. principais fatos

Trata-se de inquérito civil que tramitou perante a Promotoria de Justiça de
Votorantim que visava a apurar eventual defeito de serviço de depilação
prestado pela ATM na comarca de Votorantim. O objeto do inquérito civil era
avaliar se (i) a depilação a laser apresenta riscos à saúde de quem a ela se
submete; (ii) esses riscos, se existentes, são altos ou baixos; e (iii) a avaliação
médica prévia ou posterior das pessoas que se submetem ao procedimento é
necessária para evitar ou atenuar esses riscos. A ATM apresentou
esclarecimentos informando que (i) não há legislação específica sobre a
aplicação de laser para a retirada de pelos em tratamento estético, tampouco
qualquer norma que obrigue ou afirme ser necessária análise médica prévia ou
posterior à realização do procedimento estético; (ii) a aplicação do laser é
realizada por fisioterapeutas habilitados com Certificados de Fisioterapia em
Dermato funcional, que realizam avaliações médicas antes e depois do
procedimento, conforme normas estabelecidas pelos Conselhos Regional e
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; e (iii) o estabelecimento possui
Declaração de Regularidade para Funcionamento emitido pelo Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região. O PROCON
também prestou esclarecimentos, informando que, entre 2016 e 2019, não
houve qualquer reclamação em relação à ATM por efeitos prejudiciais
decorrentes de procedimentos de depilação a laser. Em 29 de setembro de
2020, o Promotor de Justiça responsável pelo Inquérito promoveu seu
arquivamento (até a data deste Formulário de Referência ainda pendente de
homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São
Paulo), por entender “não haver, ao menos por ora, razão jurídica ou fática para
que o Ministério Público venha a buscar, pela via administrativa consensual ou
pela via judicial contenciosa, o estabelecimento de qualquer de condição ou
restrição técnica, incluindo a imposição de avaliação médica anterior,
concomitante ou posterior, à realização dos aludidos procedimentos”. O
Promotor de Justiça ressaltou que eventual lesão a direitos de consumidores
pela falta de fornecimento de informações adequadas sobre os riscos dos
procedimentos da depilação a laser nos estabelecimentos poderá ser analisada
em procedimento apartado. Até a data deste Formulário de Referência, a ATM
não tinha conhecimento de qualquer ação civil pública envolvendo o tema do
Inquérito Civil.

g. chance de perda

Não aplicável

h. análise do impacto em caso de
perda

Na hipótese de reversão do arquivamento já determinado pelo Promotor de
Justiça responsável pelo Inquérito, o Ministério Público poderá (i) propor um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a ser firmado com a ATM; ou (ii)
ajuizar uma ação civil pública caso entenda pela ocorrência de lesão a direitos
transindividuais por fatos objeto do Inquérito Civil, a qual poderia sujeitar a
Companhia a prejuízo financeiro e/ou impacto operacional/reputacional na
Companhia.

Processo nº 1044363-51.2020.8.26.0100
a. juízo

7ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo.

b. instância

1ª instância
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c. data de instauração

29/059/2020
Autora: Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”);

d. partes no processo

Réu: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A (“Sul América”)
e. valores,
envolvidos

bens

ou

direitos

R$ 1.895.716,68

f. principais fatos

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de
urgência ajuizada pela Corpóreos para obter a rescisão do "Contrato de Seguro
SulAmerica Saúde Empresarial”, celebrado com a Sul América em 18 de maio
de 2016 para o fornecimento de serviço de seguro saúde aos funcionários da
Companhia. Em março de 2020, as partes deram início a negociações sobre a
renovação do contrato, e, dois meses depois, a ré informou que o valor mensal
do prêmio seria reajustado em 49,84%. A Companhia notificou formalmente a
ré por duas vezes, nos moldes exigidos pela seguradora, para solicitar a
rescisão e negociar o pagamento da multa, mas teve que buscar a via judicial
diante da recusa da seguradora. A Corpóreos, então, requereu a concessão da
tutela provisória de urgência para suspender as cobranças relativas ao aviso
prévio e à multa rescisória e, ao final, a declaração de (i) nulidade das cláusulas
contratuais que impunham o pagamento de multa rescisória, de observância de
aviso prévio ou período mínimo de manutenção do contrato, e (ii) rescisão do
contrato. A ação foi interposta em 29 de maio de 2020 e até a data deste
Formulário Referência, está pendente decisão sobre tutela antecipada, com
prazo aberto para que a Corpóreos se manifeste sobre a contestação
apresentada pela Sul América em 25 de setembro de 2020.

g. chance de perda

Possível.

h. análise do impacto em caso de
perda

Em caso de eventual indeferimento da ação, a Companhia deverá quitar com o
valor da multa de rescisão estipulada no contrato no montante de
R$1.895.716,68 que corresponde a dois meses à título de aviso prévio,
somados a média das 6 últimas faturas e honorários advocatícios.
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Em 30 de setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos descritos no item 4.3 deste Formulário
de Referência era de aproximadamente R$4,7 milhões, dos quais R$2,0 milhões foram provisionados.
As provisões da Companhia são registradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), sendo constituída provisão para os
processos com provável futuro desembolso de caixa, conforme avaliação da Companhia,
assessorada por seus consultores jurídicos, e levam em consideração a fundamentação dos pedidos,
jurisprudência aplicada em processos e tribunais semelhantes e avaliação e interpretação dos temas
envolvidos.
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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
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não há processos judiciais, administrativos
ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas fossem parte, tendo como partes
contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores
da Companhia ou de suas controladas.
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável, tendo em vista que, na data de apresentação deste Formulário de Referência, não há
processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou controladas
fossem parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores
ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas não figuravam como
partes em processos sigilosos relevantes que não tenham sido divulgados nos itens anteriores.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e
relevantes em conjunto
A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos repetitivos ou conexos mais
relevantes em que figura como parte, segregados por sua natureza:
Processos conexos de natureza trabalhista
a. Natureza
A Companhia é parte em 60 processos de natureza trabalhista que tratam sobre
(i) verbas rescisórias; (ii) horas extras; (iii) assédio moral; (iv) adicional de
insalubridade; (v) acúmulo de função; (vi) reflexos nas verbas rescisórias; (vii)
dano moral; e (viii) diferenças de comissão.
b. valores envolvidos
Valor envolvido agregado (atualizado em set/20) de tais processos é de R$
3.934.138,84, somados todas causas possíveis, prováveis e remotas.
c. análise do impacto em caso de Em caso de perda, teremos impacto material relacionado ao valor da causa e
perda
eventual risco reputacional.

Processos conexos de natureza cível
a. Natureza

b. valores envolvidos
c. análise do impacto em caso de
perda

A Companhia é parte em 299 processos de natureza cível que tratam sobre (i)
intercorrências oriundas do laser por eventual má execução do serviço; (ii)
insatisfação do cliente com o serviço contratado; e (iii) discordância do
consumidor com multa expressa no contrato de serviço para rescisão.
Valor envolvido agregado (atualizado em set/20) de tais processos é de
R$5.055.279,44 somados todas causas possíveis, prováveis e remotas.
Em caso de perda, teremos impacto material relacionado ao valor da causa e
eventual risco reputacional.

4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
De acordo com a análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de
setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos trabalhistas conexos em andamento era de
aproximadamente R$ 3,2 milhões, sendo R$0,2 milhão com chance de perda remota, R$2,9 milhões
com chance de perda possível e R$0,1 milhão com chance de perda provável, dos quais R$6,6 milhões
foram provisionados.
De acordo com a análise da Companhia, assessorada por seus advogados externos, em 30 de
setembro de 2020, o valor total envolvido nos processos cíveis conexos com chance de perda remota,
possível e provável era de aproximadamente R$0,3 milhão, R$4,0 milhões e R$0,7 milhão,
respectivamente, e sendo que desses processos, dos quais R$1,3 milhão foi provisionado.
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4.7 - Outras contingências relevantes
O Sr. Paulo José Iász Morais, diretor presidente e acionista da Companhia, figura como réu na ação
civil pública nº 0000709-49.2008.8.26.0424, distribuída em 2008, e atualmente em curso na vara
única do foro Pariquera-Açu. A ação discute a ausência de licitação e nulidade dos contratos de
advocacia cujo serviço contratado é o de: “revisão e levantamento das declarações de dados e
informações para a apuração dos índices de participação do município de Pariquera-Açu no produto
da arrecadação do ICMS”.
Durante o curso do processo, foi realizada perícia técnica nos arquivos do Município em que restou
comprovado que os réus cumpriram adequadamente o contrato e tiveram sua contratação justificada
por sua expertise. Até o momento deste Formulário de Referência, o processo encontrava-se em
fase de apresentação de memoriais.
Ação Civil Pública nº 0000709-49.2008.8.26.0424
a. juízo

Vara Única do Foro Distrital de Pariquera-Açu da Comarca de Jacupiranga/SP.

b. instância

Não aplicável.

c. data de instauração

28 de abril de 2008

d. partes no processo
e. valores,
envolvidos

bens

f. principais fatos

Ministério Público do Estado de São Paulo X Paulo José Iász de Morais e outros
ou

direitos

Valor da causa (não atualizado): R$ 197.476,43.
Valor estimado de perda, exclusivamente, em relação ao corréu Paulo Morais:
R$ 44.594,62
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra Zildo Wach, Orlando Milan; ORPAM – Organização Paulista
de Assessoria aos Municípios S/C Ltda; Paulo José Iász de Morais e Humberto
Antônio Lodovico.
No caso em questão, o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou a
ausência de licitação e, por conseguinte, nulidade dos contratos cujo “serviço
contratado é o de revisão e levantamento das declarações de dados
informativos para a apuração dos índices de participação do Município de
Pariquera-Açu no produto da arrecadação do ICMS”. Tais contratos celebrados
com a ORPAM e com o escritório de Paulo José Iász de Morais se deram por
dispensa de licitação e se confundiriam no objeto.
De acordo com a defesa, o contrato de Paulo José Iasz de Moraes com a
prefeitura Pariquera-Açu teria objeto distinto e estaria relacionado a promover
ação judicial contra a Fazenda do Estado de São Paulo, para o fim de evitar a
(alegadamente ilegal) retenção de 4,50914688% do ICMS devido pelo Estado
de SP ao Município de Pariquera-Açu.
Foi deferida realização de perícia técnica e apresentados quesitos pelo corréu
Paulo Morais. Na sequência, foi realizada, pelo perito judicial acompanhado do
assistente técnico do corréu Paulo Morais, busca nos arquivos do Município de
Pariquera-Açu, tendo sido encontrados documentos da época dos fatos,
possibilitando a realização de perícia com a emissão de laudo técnico.
O laudo técnico confirmou a defesa do corréu Paulo Morais, no sentido de que
(i) os serviços jurídicos prestados NÃO se confundem com os realizados pela
ORPAM; (ii) foi integralmente cumprido o contrato firmado entre a
Municipalidade e o corréu Paulo Morais; (iii) foi restituído à Municipalidade de
Pariquera-Açu o valor de R$ 85.250,25 (oitenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta reais e vinte e cinco centavos) e (iv) pago aos patronos PAULO
MORAIS e HUMBERTO LODOVICO a quantia de R$17.050,04 (dezessete mil
e cinquenta reais e quatro centavos).
Na data deste Formulário de Referência, o processo está no prazo para
apresentação de memoriais, após encerrada a fase instrutória.
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g. chance de perda

Remota.

h. análise do impacto em caso de
perda

Risco de ordem reputacional para a Companhia e eventual perda de benefícios
fiscais.

Termo de Ajuste de Conduta
A ACLO Serviços Estéticos S.A. (CNPJ nº 10.830.241/0001-11) (“ACLO”) firmou em 01/07/2020,
Termo de Ajuste de Conduta (“TAC”) com o Ministério Público do Trabalho (“MPT”), no qual foi
determinado obrigações de fazer e não-fazer, bem como penalidades em caso de descumprimento
pela Companhia, conforme descrito abaixo:
TAC Nº IC000378.2019.15.005/3
Origem: Ministério Público do Trabalho da 15ª Região.
Abrangência: irrestrita.
Objeto: (i) cumprir com a realização de exames admissionais, bem como demissionais com a
competente elaboração do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); (ii) realizar exames de forma
periódica; (iii) realizar exames complementares descritos no Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO).
Penalidades: R$10.000,00 em cada caso de descumprimento.
Vigência: indeterminado.
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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
(a)

restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(b)

restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(c)
hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(d)
hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito,
ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
(e)

outras questões do interesse dos investidores

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Descrição da política de gerenciamento de riscos
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

A Companhia adota uma política de gerenciamentos de riscos (“Política de Gerenciamento de
Riscos”), a qual foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 9 de
novembro de 2020, conforme atualizada em 7 de janeiro de 2021.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Política de Gerenciamento de Riscos estabelece os princípios e parâmetros a serem observados
com relação ao processo de gerenciamento de risco da Companhia com vistas a identificar, avaliar,
priorizar e gerenciar riscos. A política vincula todos os departamentos e empregados da Companhia.
As subsidiárias da Companhia também deverão cumprir as disposições da Política de
Gerenciamento de Riscos.
(i)

riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os seguintes riscos:

(ii)

•

Risco de Compliance: risco de estar sujeito a quaisquer sanções legais de cunho
reputacional ou regulatórias, ou prejuízo financeiro que a Companhia possa sofrer em
decorrência de sua falha em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, políticas internas,
códigos de conduta e padrões de boas práticas;

•

Risco de Crédito: risco relativo à inadimplência de clientes devido à falta de capacidade
financeira para honrar suas dívidas, falhas de comunicação entre a Companhia e seus
devedores, desavenças entre a Companhia e seus devedores acerca dos montantes devidos
e outras;

•

Risco de Informação: risco relacionado à perda, ao mau uso ou à divulgação não autorizada
de dados pessoais sensíveis ou informações confidenciais de acionistas internos ou externos
que possam causar danos ou transtornos a qualquer indivíduo, ameaçar os negócios da
Companhia ou prejudicar sua reputação;

•

Risco de Liquidez: risco de falta de capacidade financeira da Companhia para pagar suas
dívidas previstas e imprevistas, efetivas e futuras, incluindo operações com garantias, sem
afetar suas operações do dia a dia e sem incorrer em perdas significativas;

•

Risco de Mercado: risco de prejuízo devido à variação em operações que envolvam
flutuações na taxa de câmbio, taxas de juros e preços de commodities;

•

Risco Estratégico: risco de implementação de uma estratégia errada, inadequada ou ineficaz
que deixe de atingir os objetivos da Companhia; e

•

Risco Operacional: risco de prejuízo devido a falhas, deficiências ou inadequação de processos,
pessoal e sistemas internos ou eventos externos, incluindo, mas não se limitando, a risco de
compliance associado à inadequação ou deficiência em contratos, assim como sanções devidas
ao não cumprimento de leis e regulamentos e indenizações de danos causados a terceiros
resultantes das atividades da Companhia. Também inclui fraudes internas e externas.
instrumentos utilizados para proteção

A Companhia possui os seguintes instrumentos para gerenciamento de seus principais riscos:
•

Risco de Compliance: monitoramento contínuo pelo Departamento de Compliance e Controles
Internos de novas leis e regulamentos aos quais a Companhia está ou possa vir a estar sujeita,
além de monitorar as denúncias recebidas por meio do Canal Confidencial. Quando da
identificação de fatos relevantes que podem influenciar as operações da Companhia, o
Departamento de Compliance e Controles Internos compartilha tais fatos em reunião da diretoria,
para definição de plano de ação da Companhia, se necessário;
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•

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. Com relação ao
risco de crédito relacionado às instituições financeiras, a Companhia prioriza a contratação de
instituições financeiras de primeira linha;

•

Risco de Informação: a Companhia promove treinamentos e repassa orientações a seus
colaboradores acerca de manipulação de dados. Adicionalmente, a Companhia conta com área
de TI própria 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;

•

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;

•

Risco de Mercado: o departamento financeiro monitora as oscilações de taxas de juros e do
câmbio que possam impactar os resultados financeiros e operacionais da Companhia, bem como
contrata operações de derivativos com instituições financeiras de primeira linha com a finalidade
de proteção patrimonial (hedge);

•

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 lucros e resultados para as pessoas-chave de sua administração com o objetivo
de alinhar os interesses destas pessoas-chave com as metas da Companhia; 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 da
auditoria está julgar se a forma como os controles internos foram desenhados é suficiente para
mitigação dos riscos operacionais até um nível aceitável pela Companhia. Quando identificadas
fragilidades nos controles internos, são recomendadas melhorias que são validadas pelo comitê
de auditoria e implementadas pelos gestores dos processos. A auditoria interna acompanha o
andamento dos planos de ação para correção das falhas nos controles até a sua conclusão, e
se reporta ao comitê de auditoria ou diretamente ao conselho de administração.

A Companhia garantirá que haja suficiente flexibilidade para reagir rapidamente e para mitigar
adequadamente os riscos. A Companhia reconhece que os riscos podem ser efetivamente
gerenciados se essa gestão estiver incutida na cultura da Companhia. O processo de gerenciamento
do risco será realizado por meio de auditoria interna e externa visando a minimizar as consequências
da ocorrência de um risco com base em impacto e probabilidade, reconhecendo-se que o risco
propriamente dito pode não ser eliminado.
(iii)

estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Companhia, em funcionamento desde 2017 e cujo mandato atual
iniciou-se em 9 de novembro de 2020, será responsável por:
•

determinar o Apetite por Riscos (assim entendido o nível de risco associado à consecução
dos objetivos da Companhia) e estabelecer a cultura da gestão do risco dentro da
Companhia, especialmente com relação a novas iniciativas e riscos emergentes;

•

tomar as decisões principais com relação ao processo de gestão de riscos da Companhia,
incluindo os que possam afetar o perfil de risco ou exposição da Companhia;

•

aprovar quaisquer mudanças na Política de Gerenciamento de Riscos; e
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•

revisar, monitorar e aprovar as estratégias gerais da Companhia para a gestão do risco e os
papéis e relatórios elaborados pelo Comitê de Auditoria e pelas divisões de controles internos
e Compliance;

•

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

•

assegurar ao Comitê de Auditoria, autonomia operacional, aprovando orçamento próprio
destinado a cobrir despesas com seu funcionamento; e

•

receber por meio do Comitê de Auditoria o reporte das atividades da Auditoria Interna,
avaliando, ao menos anualmente, se a estrutura e orçamento desta área são suficientes ao
desempenho de suas funções.
Diretoria
A Diretoria da Companhia, cujo mandato atual iniciou-se em 9 de novembro de 2020, será
responsável por:
•

implementar as estratégias da Companhia aprovadas pelo Conselho de Administração com
relação à Gestão do Risco;

•

propor ao Conselho de Administração o Apetite por Risco da Companhia;

•

conduzir uma revisão periódica da Política de Gerenciamento de Riscos e apresentar
quaisquer sugestões ao Conselho de Administração;

•

avaliar periodicamente a Avaliação de Risco (assim entendida a avaliação quantitativa ou
qualitativa da natureza e da magnitude do risco relativos aos objetivos da Companhia, a
qual é baseada nas vulnerabilidades e ameaças conhecidas ou contingentes, assim como
na probabilidade de concretização das ameaças e no potencial impacto sobre a
Companhia), relatando quaisquer descobertas ao Conselho de Administração;

•

avaliar e monitorar o Risco Estratégico;

•

identificar quaisquer Riscos antecipadamente e conduzir o Gerenciamento de Risco
correlata; e

•

auxiliar na elaboração dos relatórios relacionados ao Gerenciamento do Risco.

Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia, em funcionamento desde 9 de novembro de 2020, estará
encarregado de:
•

rever o cumprimento pela Companhia das leis, padrões e regulamentos aplicáveis;

•

avaliar e analisar o uso e a confiabilidade dos controles internos, riscos de compliance e
corporativos;

•

fiscalizar o desempenho de terceiros contratados para dar suporte ao staff designado para
desempenhar funções de compliance, controles internos e risco corporativo;

•

revisar as principais políticas da Companhia, incluindo as políticas internas e o Código de
Conduta Ética, propondo quaisquer mudanças ao Conselho de Administração;

•

coordenar e monitorar as atividades de canal de denúncias (whistleblower) e ouvidoria
(ombudsman), assegurando a autonomia, sigilo, confidencialidade e um ambiente livre de
retaliações;

•

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
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•

investigar e monitorar eventos que possam prejudicar os controles internos e a política de
compliance da Companhia;

•

fornecer treinamento recorrente ao pessoal da Companhia com vistas a assegurar que
sejam capazes de identificar, evitar, avaliar, monitorar e mitigar riscos; e

•

acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da área de Compliance e Controles
Internos.

Departamento de Controladoria
O Departamento de Controladoria se reporta para o Vice-Presidente Financeiro e de Relações com
Investidores, e será responsável por:
•
estudar, controlar e registrar o patrimônio das entidades com base nas informações
contábeis;
•

prover informações financeiras para a tomada de decisões; e

•

atender as políticas, práticas e normas contábeis vigentes.

Departamento de Compliance e Controles Internos
O Departamento de Compliance e Controles Internos, em funcionamento desde janeiro de 2020, se
reporta para o Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, e será responsável por:
•

mapear e gerenciar os riscos aos quais a Companhia é exposta;

•

realizar auditorias independentes nas áreas de negócios;

•

aplicar todas as práticas de compliance por meio de políticas, normas e procedimentos; e

•

gerenciar e apurar relatos realizados por meio de nosso canal confidencial.

Auditoria Interna
A área de auditoria interna da Companhia, como terceira linha de defesa, vinculada ao Conselho de
Administração por meio do Comitê de Auditoria, é responsável por:
•

administrar o sistema de gerenciamento de Risco;

•

fornecer apoio metodológico aos departamentos operacionais e funcionais da Companhia
por meio de ferramentas e serviços sob demanda;

•

fornecer informações precisas, íntegras e suficientes para a modelagem de Riscos;

•

apresentar percepção quanto à exposição ao Risco (magnitude de impacto e probabilidade
de ocorrência), se possível, pautada também em indicadores de mercado;

•

propor limites para exposição aos Riscos e sugerir, avaliar, implantar e monitorar as ações
com o objetivo de reduzir a exposição ao Risco;

•

supervisionar o processo de avaliação de Riscos em conjunto com a Diretoria e assegurar
monitoramento constante de Riscos de fontes externas, com visão prospectiva sobre os
Riscos emergentes;

•

acompanhar a Diretoria na implantação desta Política por meio da disseminação de
ferramentas e boas práticas;

506

PÁGINA: 80 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

•

avaliar os Riscos associados a certos projetos estratégicos, parcerias ou transações de
fusões e aquisições;

•

cumprir os limites de Riscos aprovados pelo Conselho de Administração;

•

comunicar, tempestivamente, os eventos de Risco que apresentarem tendência de
ocorrência e/ou eventual extrapolação de limites, para discussão nos fóruns e alçadas
apropriadas;

•

assegurar as informações disponibilizadas à Diretoria sobre Riscos ou incidentes, bem como
coordenar o sistema de gerenciamento dos Riscos em momentos de crises em caso de
grandes acontecimentos;

•

aferir a qualidade e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos da Companhia,
sugerindo alterações ao Conselho de Administração e à Diretoria, quando necessário;

•

fornecer, quando solicitado, informações precisas, íntegras e suficientes para a modelagem;

•

apresentar, quando solicitado, sua percepção quanto à exposição ao risco (magnitude de
impacto e probabilidade de ocorrência), se possível, pautada também em indicadores de
mercado; e

•

propor limites para exposição aos riscos à Diretoria.

As atribuições da área de auditoria interna são aprovadas pelo Conselho de Administração, sendo
as atividades da área reportadas ao Comitê de Auditoria.
A estrutura envolvida no gerenciamento de riscos da Companhia, tal como acima descrito, está
formalmente prevista desde a reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 9
de novembro de 2020. A implementação desta estrutura se dá no contexto das atividades
preparatórias para a abertura de capital da Companhia e admissão das ações ordinárias de sua
emissão para negociação no segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado.
A Companhia entende que está vivenciado, neste momento, um período de adaptação e de
aprimoramento de relações orgânicas estabelecidas entre as instâncias envolvidas no
gerenciamento de riscos. De todo modo, cumpre destacar que, embora tal estrutura já esteja pronta
para entrar em funcionamento, a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia entrará em
vigor na data de entrada em vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado, a ser firmado entre
a Companhia e a B3.
Para mais informações, veja o fator de risco “Os processos de governança, gestão de riscos e
compliance da Companhia, recentemente implementados para fins de adequação às regras do Novo
Mercado, podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
podendo sujeitar a Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos
materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de
mercado das ações da Companhia” no item 4.1 deste Formulário de Referência.
(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
O gerenciamento do risco é um elemento crucial das estratégias da Companhia, já que fornece um
processo sistemático para identificar riscos relacionados a atividades comerciais novas e correntes. Tal
processo envolve a categorização e a avaliação de cada risco e a aplicação de controles gerenciais para
mitigar o risco, baseados em um julgamento acerca do impacto provável caso nenhuma medida seja
tomada, combinado com uma avaliação da probabilidade de nova ocorrência do risco.
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A estrutura operacional da Companhia conta com o Conselho de Administração, a Diretoria e o
Comitê de Auditoria, que são responsáveis por controlar os riscos, conforme acima indicado, e
verificar a efetividade da política adotada, realizando quaisquer alterações necessárias e mantendo
contato constante com os empregados e demais funcionários da Companhia a fim de gerenciar riscos
e proteger a Companhia.
Sem prejuízo da divisão de competências acima descrita, o Comitê de Auditoria tem por função
estruturar a Companhia para que todos os principais envolvidos possam ser capazes de identificar,
antecipar, mensurar, monitorar e/ou mitigar os riscos. Para tanto, deve propor os papéis e
responsabilidades dos agentes (pessoas) responsáveis pela governança corporativa de tratativa dos
riscos, os sistemas de controles, a composição e alçadas desses fóruns, bem como a definição das
políticas necessárias. Ademais, cabe ao Comitê de Auditoria a comunicação e a forma de interação
dos eventos com os diversos públicos.
Os riscos na etapa de identificação, são categorizados por natureza (compliance, crédito,
informação, liquidez, mercado, estratégico ou operacional) e origem (interna ou externa).
Na etapa de avaliação e mensuração, os riscos são classificados pela respectiva relevância com
ênfase no impacto tangível e intangível e sua probabilidade de ocorrência, devendo ser considerados
os objetivos estratégicos e a cultura da Companhia, a sua aptidão aos riscos econômicos,
mercadológicos e setoriais, não só de natureza financeira, mas também de natureza qualitativa
relacionada ao reconhecimento de marca, reputação, imagem, ambiente de trabalho,
responsabilidade socioambiental, transparência, idoneidade, etc.
Os riscos são tratados, buscando eliminá-los, preveni-los, transferi-los, mitigá-los ou aceita-los. Para
tanto, o Comitê de Auditoria deve ter uma postura proativa. Para cada risco ou conjunto de riscos
semelhantes, são adotadas medidas e planos estruturados de resposta aos riscos, com a respectiva
priorização, classificação e severidade, estimativa de custos (com a maior acuidade possível), o
cronograma e as responsabilidades, para se atingir respostas adequadas.

508

PÁGINA: 82 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

A Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração
da Companhia em 9 de novembro de 2020, inclui o gerenciamento de riscos de mercado.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Política de Gerenciamento de Riscos estabelece os princípios e parâmetros a serem observados
com relação ao processo de gerenciamento de risco da Companhia com vistas a identificar, avaliar,
priorizar e gerenciar riscos. A referida política vincula todos os departamentos e empregados da
Companhia. As subsidiárias da Companhia também deverão cumprir as disposições da Política de
Gerenciamento de Riscos.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos de taxa de juros e de câmbio, conforme qualitativa e
quantitativamente descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência. Além disto, a Companhia
busca proteção para os riscos financeiros, cabendo destacar os seguintes:
•
Risco de flutuação das taxas de juros: risco de a Companhia sofrer perdas
econômicas devido a alterações adversas nas taxas de juros, especialmente em relação aos
empréstimos e financiamentos que a Companhia e suas controladas contratam junto a
instituições financeiras para necessidade de caixa para investimentos e para crescimento.
•
Risco de preços: risco decorrente do acirramento da concorrência e necessidade de
revisão dos preços praticados pela Companhia;
•
Risco de moeda: risco de que a desvalorização da moeda brasileira e as alterações
das taxas de câmbio de moedas estrangeiras, especialmente do dólar americano, possam
fazer com que a Companhia incorra em perdas não esperadas, levando a uma redução dos
valores dos ativos ou aumento dos valores dos passivos. A Companhia está especialmente
exposta ao risco de variação da taxa de câmbio do dólar norte-americano, uma vez que as
máquinas utilizadas nos procedimentos são precificadas em dólar;
•
Risco de crédito: risco da Companhia sofrer perdas em razão da inadimplência de
clientes, de franqueados em relação às suas obrigações periódicas, ou de instituições
financeiras depositárias de recursos de caixa e equivalentes de caixa, devido à falta de
capacidade financeira para honrar suas dívidas, falhas de comunicação entre a Companhia
e seus devedores, e desavenças entre a Companhia e seus devedores acerca dos montantes
contratados;
•
Risco de liquidez: eventualidade da Companhia não dispor de recursos suficientes
para pagar dívidas previstas e imprevistas, efetivas e futuras, incluindo operações com
garantias, em função dos diferentes prazos de realização e/ou liquidação de suas obrigações.
Está atrelado a 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 saldo de fornecedores, salários a pagar, tributos e encargos sociais a recolher,
além de empréstimos e financiamentos, debêntures e outros passivos.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui derivativos pontuais para proteção de passivos sujeitos à variação cambial. As
demais exposições aos riscos de taxa de câmbio são administradas de acordo com os parâmetros
estabelecidos pelos instrumentos normativos aprovados por meio da utilização de contratos futuros
de moeda. A Companhia não aplica a contabilidade de hedge (hedge accounting) prevista no CPC
48 – Instrumentos Financeiros.
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(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú, Citibank e
Santander denominados em US$ e, para mitigar o risco de variação cambial, celebrou contratos de
swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira atrelada aos mesmos
prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os
encargos financeiros em juros pré-fixados e pós fixados em moeda local.
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como swaps para a proteção de taxa de
câmbio, para proteger-se contra seus riscos de taxa de câmbio. Estes instrumentos financeiros
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de derivativo
é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao valor justo.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Para o gerenciamento do risco de juros, a Companhia utiliza como parâmetro a relevância da
exposição líquida. Para a avaliação do grau de exposição em relação às taxas contratadas, a realiza
uma constante comparação entre financiamentos alternativos. Além disso, os recursos disponíveis
no caixa devem ser investidos em instrumentos financeiros de renda fixa, tendo instituições
financeiras de primeira linha como emissoras (preferencialmente instituições que já tenham
relacionamento com a Companhia em outros serviços financeiros). Além disso, linhas de
endividamento como leasing e capital de giro são realizadas com taxas pré-fixadas, limitando a
volatilidade das taxas de juros. No tocante ao gerenciamento do risco de moeda, a Companhia utiliza
como parâmetro para proteção o descasamento líquido em moeda estrangeira, com destaque para
os contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú, Citibank e Santander, que são
denominados em US$. Para mitigar o risco de variação cambial, a Companhia celebrou contratos de
swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira atrelada aos mesmos
prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os
encargos financeiros em juros pré-fixados e pós fixados em moeda local.
No gerenciamento do risco de crédito, a Companhia tem como política aceitar títulos de dívida
somente de entidades que possuam operações de reciprocidade com a Companhia, bem como
avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração a sua posição financeira e
experiência passada.
A Companhia investe o excesso de caixa em aplicações financeiras de curto prazo, escolhendo
instrumentos com vencimento apropriado ou liquidez suficiente para fornecer uma margem
adequada.
(v)
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.
A Companhia possui derivativos somente para proteção de passivos sujeitos à variação
cambial (hedge) e, portanto, não opera outros instrumentos financeiros com objetivo diverso.
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Conforme descrito no item 5.1 acima.
A estrutura envolvida no gerenciamento de riscos de mercado da Companhia, tal como acima
descrito, está formalmente prevista desde a reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 9 de novembro de 2020. A implementação desta estrutura se dá no contexto das
atividades preparatórias para a abertura de capital da Companhia e admissão das ações ordinárias
de sua emissão para negociação no segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado.
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A Companhia entende que está vivenciado, neste momento, um período de adaptação e de
aprimoramento de relações orgânicas estabelecidas entre as instâncias envolvidas no
gerenciamento de riscos de mercado. De todo modo, cumpre destacar que, embora tal estrutura já
esteja pronta para entrar em funcionamento, a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia
entrará em vigor na data de entrada em vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado, a ser
firmado entre a Companhia e a B3.
Para mais informações, veja o fator de risco “Os processos de governança, gestão de riscos e
compliance da Companhia, recentemente implementados para fins de adequação às regras do Novo
Mercado, podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
podendo sujeitar a Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos
materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de
mercado das ações da Companhia” no item 4.1 deste Formulário de Referência.
(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
A efetividade das práticas de gestão de riscos de mercado é avaliada pela controladoria, em conjunto
com os departamentos de tesouraria e crédito, áreas subordinadas à Diretoria Financeira. A estrutura
financeira é centralizada e todas as decisões financeiras, contratos e os fluxos de caixa passam pelo
departamento de tesouraria. A efetividade do gerenciamento dos riscos financeiros é acompanhada
pela Auditoria Interna, a qual monitora os controles existentes pelos departamentos responsáveis. A
Companhia acredita que sua estrutura operacional e de controles internos é adequada para o
gerenciamento dos riscos.
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5.3 - Descrição controles internos
(a)
grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-las
A Diretoria da Companhia acredita na eficiência dos procedimentos e controles internos adotados
para assegurar a qualidade, precisão e confiabilidade das demonstrações financeiras da Companhia.
Por essa razão, as demonstrações financeiras da Companhia apresentam adequadamente o
resultado de suas operações e sua situação patrimonial e financeira nas respectivas datas. Ainda,
os Diretores não identificaram quaisquer tipos de imperfeições que possam comprometer as
demonstrações financeiras da Companhia.
(b)

estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma estrutura composta pela Auditoria Interna, pela Diretoria e pelo Conselho
de Administração, além do Departamento de Compliance e Controles Internos e do Departamento
de Controladoria. Todas as áreas envolvidas na estrutura são responsáveis pelo monitoramento e
controle, bem como na implementação das práticas de melhoria contínua nos controles internos da
Companhia. Para mais informações, ver itens 5.1 e 12.1 deste Formulário de Referência.
A estrutura envolvida nos controles internos da Companhia, tal como acima descrito, está
formalmente prevista desde a reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 9
de novembro de 2020. A implementação desta estrutura se dá no contexto das atividades
preparatórias para a abertura de capital da Companhia e admissão das ações ordinárias de sua
emissão para negociação no segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado.
A Companhia entende que está vivenciado, neste momento, um período de adaptação e de
aprimoramento de relações orgânicas estabelecidas entre as instâncias envolvidas na gestão dos
controles internos. De todo modo, cumpre destacar que, embora tal estrutura já esteja pronta para entrar
em funcionamento, a vigência dos normativos que regulam tal estrutura está condicionada à entrada em
vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado, a ser firmado entre a Companhia e a B3.
(c)
forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A administração da Companhia é responsável por estabelecer e manter um controle interno eficaz
das informações financeiras e pela avaliação da eficácia dos controles internos.
A estrutura de controles internos mencionada, aliada às revisões e trabalho conjunto da Diretoria, do
Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria, do Departamento de Compliance e Controles
Internos e do Departamento de Controladoria, asseguram à administração da Companhia a eficiência
dos seus controles.
Ademais, a eficiência dos controles internos é supervisionada pelo Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores, pelo Diretor Presidente, pela Gerente de Controladoria, pelo Gerente de
Compliance e Controles Internos e pelos membros do Conselho de Administração e do Comitê de
Auditoria, por meio dos procedimentos elencados nos itens acima.
Ainda, são executados testes periódicos para avaliar a eficácia e a efetividade dos controles internos,
que são realizados pela área de Auditoria Interna da Companhia, cujas atribuições estão descritas
no item 5.1 deste Formulário de Referência.
(d)
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do
auditor independente
O relatório circunstanciado mais recente foi emitido em 16 de julho de 2020, pelos auditores
independentes da Companhia, com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, apontou deficiências significativas em relação aos controles internos que podem gerar
impactos negativos nas atividades da Companhia, com o objetivo de determinar a natureza, período
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e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião
específica sobre esses controles internos. As deficiências classificadas como significativa pelos
auditores independentes no relatório circunstanciado foram as seguintes:
(i)
Governança Corporativa e formalização de controles internos: “embora a Companhia
venha investindo em melhorias no ERP, melhoria de determinadas transações e controles, existem
ainda deficiências importantes a serem tratadas e corrigidas. Nesse sentido, como boa prática de
aprimoramento dos controles internos da Companhia, faz-se necessário um diagnóstico aprofundado
no ambiente geral de controles no nível da entidade, bem como no nível da transação e ambiente
geral informatizado”; e
(ii)
Melhoria no processo de consolidação: “a estrutura corporativa da Companhia possui
várias entidades, cada qual com seu balancete próprio; no entanto, o sistema contábil não consegue
combinar e/ou consolidar os balancetes individuais automaticamente. A Administração usa uma
planilha de Excel para fins de combinação e/ou consolidação. Há pouca documentação para os
lançamentos e falta evidência de revisão para esse processo. O processo de consolidação manual
aumenta o risco de erro, uma vez que os dados são extraídos manualmente do sistema e formatados
para o modelo em Excel. Além disso, esse processo consome tempo, podendo resultar em
cronogramas mensal e anual para relatórios financeiros mais extensos do que o necessário. A
Administração deve revisar o processo de consolidação e considerar sua automatização, investindo
em um relatório de consolidação ou um pacote de expansão de software para melhorar a eficiência
do processo de elaboração interno do relatório consolidado”.
(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A administração da Companhia avaliou as deficiências significativas apontadas na carta de controles
internos dos auditores independentes. Visando à remediação de tais deficiências, a Companhia
continua fazendo a revisão dos trabalhos de gestão dos acessos dos sistemas mencionados pelos
auditores. A Companhia está fortalecendo sua governança corporativa e a formalização dos seus
controles internos, bem como aprimorando seus sistemas operacionais para combinar e consolidar
os balancetes individuais das sociedades do grupo automaticamente.
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5.4 – Mecanismos e procedimentos internos de integridade
(a)
regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública
A Companhia aprimorará suas práticas e procedimentos de integridade como objetivo de :
(i) promover uma cultura de ética e conformidade; (ii) implementar as melhores práticas de acordo
com os mais altos padrões éticos; (iii) assegurar que as políticas e os procedimentos de cada área
estejam devidamente formalizados e cumpridas s por todos os colaboradores da Companhia; e (iv)
estabelecer uma cultura de gestão de riscos a fim de mitiga-los por meio de procedimentos de
prevenção, detecção e remediação.
(i)
principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor
Os mecanismos e procedimentos de integridade da Companhia serão regulados pelo Código de
Ética e Conduta, o qual refletirá a ideologia organizacional da Companhia e buscará estabelecer as
condutas que orientam o negócio e os relacionamentos da Companhia, por meio de sua governança
corporativa e de seus colaboradores, de forma ética, transparente, profissional e de respeito mútuo.
(ii)
a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade
A Companhia possui uma estrutura sólida composta pelo Departamento de Compliance e Controles
Internos, pela Diretoria e pelo Conselho de Administração. Todas as áreas envolvidas na estrutura
são responsáveis pelo monitoramento e controle, bem como na implementação das práticas de
melhoria contínua dos procedimentos internos de integridade da Companhia.
(iii)

código de ética ou de conduta

O Código de Ética e Conduta da Companhia reflete sua cultura organizacional e busca formalizar
práticas que orientarão a condução de seus negócios e relacionamentos, por meio de implementação
de estruturas de governança corporativa e pela conduta ética, transparente e profissional de seus
colaboradores.
O Código de Ética e Conduta traz regras relativas a segurança do trabalho e qualidade de vida,
prevenção ao assédio moral e sexual, atividade política, sindical e religiosa, propriedade intelectual,
proteção de dados pessoais, utilização de mídias sociais, proteção de ativos e recursos,
confidencialidade das informações, conflitos de interesse, (incluindo a indicação de profissionais por
colaboradores, relações com familiares, relações afetivas, oferta e recebimento de brindes,
presentes e convites de entretenimento, eventos e viagens patrocinados por terceiros,. Além disso,
o Código de Ética e Conduta aborda temos ligados à prevenção à lavagem de dinheiro,
relacionamento com clientes, franqueados, fornecedores e parceiros, investidores e acionistas,
concorrentes, sindicatos e setor público, estruturação de um comitê de ética e dos canais de
comunicação, entre outros temas de integridade corporativa.
Todos os novos colaboradores da Companhia passarão por treinamento para que tenham
conhecimento das práticas de integridade a serem observadas. No mesmo sentido, os franqueados
se comprometerão a fornecer treinamentos de integridade adequados para todos os seus
colaboradores em observância ao Código de Ética e Conduta da Companhia. Ademais, os
destinatários do Código de Ética e Conduta da Companhia participam de atividades e treinamentos
quanto ao conteúdo do código e às normas internas da Companhia, realizados anualmente ou
sempre que a Companhia entender necessário.
Os colaboradores e/ou franqueadores que venham a ser contratados, antes de iniciarem as suas
atividades vinculadas à Companhia, deverão receber, obrigatoriamente, uma cópia do Código de
Ética e Conduta da Companhia e assinar um termo de ciência e acordo.
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O Código de Ética e Conduta da Companhia pode ser acessado nos seguintes endereços: (i) sede
da Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo,
SP; e (ii) internet: website da Companhia (ri.espacolaser.com.br).
(b)

canal de denúncia

A Companhia possui um Canal de Denúncias ativo administrado por uma empresa externa
independente, que permite que seus colaboradores, quaisquer terceiros, fornecedores, clientes,
franqueados
e
público
em
geral,
encaminhem
denúncias
através
do
site
https://canalconfidencial.com.br/espacolaser/ ou do telefone 0800 591 1896.
Adicionalmente, a Companhia possui uma Política de Apuração de Denúncias, que orienta sobre a
apuração de desvios de conduta ou atos ilegais reportados ao canal de denúncias ou quaisquer
outros meios de contato. A apuração das denúncias resguarda a segurança e a confidencialidade
das informações tratadas e de eventuais testemunhas que auxiliarem na elucidação dos fatos. A
Política de Apuração de Denúncias é aplicável a todos os colaboradores da Companhia,
independentemente de sua posição hierárquica, parceiros comerciais, agentes intermediários,
representantes, prestadores de serviços ou quaisquer outros terceiros que atuem em nome da
Companhia.
Ademais, os relatos podem ser realizados de forma anônima, garantindo assim, a confidencialidade,
o sigilo absoluto e o tratamento adequado de cada situação, de forma que nenhum colaborador,
fornecedor ou terceiro que reportem de boa-fé uma suspeita ou efetiva violação de lei, regulamento,
política ou do Código de Ética e Conduta, sofrerá qualquer retaliação, sanção ou ação negativa.
As denúncias recebidas através do Canal de Denúncia, ou recebidos por outros meios e posteriormente
registrados no Canal de Denúncia devem ser apuradas e durante todo o processo, devem ser resguardadas
a segurança e a confidencialidade das informações tratadas, assim como de eventuais testemunhas.
Os relatos podem ser realizados de forma anônima, garantindo assim, a confidencialidade, o sigilo
absoluto e o tratamento adequado de cada situação, de forma que nenhum colaborador, fornecedor
ou terceiro que reportem de boa-fé uma suspeita ou efetiva violação de lei, regulamento, política ou
do Código de Ética e Conduta, sofrerão qualquer retaliação, sanção ou ação negativa.
(c)
procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares
Em eventuais processos de fusão, aquisição e reestruturação societárias, a Companhia atua de
forma a resguardar os seus melhores interesses, sendo que a contratação de assessores legais e
financeiros e os procedimentos de diligência legal são os principais mecanismos utilizados para
identificar potenciais vulnerabilidades e riscos nas transações.
(d)
razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública
Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adota regras, políticas,
procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados
contra a administração pública.
Cumpre ainda destacar que, embora não fossem formalmente aprovados pelo Conselho de Administração,
previamente ao início dos preparativos para a abertura de capital, a Companhia já possuía um Código de
Ética e Conduta e órgãos internos voltados à prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos
praticados contra a administração pública, os quais foram estruturados desde 2020.
Para mais informações, veja o fator de risco “Os processos de governança, gestão de riscos e
compliance da Companhia, recentemente implementados para fins de adequação às regras do Novo
Mercado, podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
podendo sujeitar a Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos
materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de
mercado das ações da Companhia” no item 4.1 deste Formulário de Referência.
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5.5 - Alterações significativas
Não houve nenhuma alteração significativa nos riscos aos quais a Companhia está exposta, nem
alterações no gerenciamento de seus riscos, exceto pelos riscos relacionados à pandemia da
COVID-19, descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.
Não há, atualmente, expectativas com relação à redução ou ao aumento relevante na exposição aos
principais riscos descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.
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5.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 5.
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Data de Constituição do Emissor

04/11/2016

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve histórico
A Companhia foi fundada em 2004, a partir da união de três empreendedores, os Srs. Ygor Moura,
Paulo Morais e Tito Pinto, que tinham o objetivo de democratizar a depilação a laser no Brasil e
montar um negócio que poderia ser replicável ao longo do tempo.
Em busca de proporcionar saúde e bem-estar através da utilização da melhor técnica para a remoção
de pelos indesejados em mulheres e homens, a Companhia acredita ter desenvolvido modelo de
negócio de depilação a laser único e escalável, com proposta de valor clara e foco na satisfação dos
seus clientes. Esse modelo se mostrou eficaz no desenvolvimento de um mercado pouco explorado,
levando à substituição gradual das metodologias convencionais de depilação como a cera e lâmina
de barbear.
No final de 2014, a Companhia já somava 30 clínicas e iniciou sua expansão em escala nacional.
Em 2015, a Companhia associou-se com a rede de franquias SMZTO, Holding de Franquias e à
apresentadora de televisão Xuxa Meneghel, iniciando sua operação de franquias, a EL Franchising,
o que possibilitou sua expansão pelo território nacional. No primeiro ano de operação, a Companhia
vendeu cerca de 120 unidades de franquias Espaçolaser, ampliando, desta forma, a base de lojas
em mais de quatro vezes, tornando-se, na visão da Companhia, uma referência no mercado de
franquias.
Em 2016, a Companhia recebeu um aporte de capital da L Catterton, gestora de investimentos em
private equity especialista no desenvolvimento de empresas de varejo e de bens consumo. A entrada
da L Catterton permitiu um avanço para a Companhia em termos de governança, além da captura
da experiência que a L Catterton possui na construção de marcas de consumo em todo o mundo.
Com os recursos aportados pela L Catterton, a Companhia pôde reforçar sua estrutura corporativa
e iniciar um novo ciclo de expansão. Em 2017 e 2018, a Companhia abriu cerca de 290 novas lojas
e adquiriu o controle de grupos de franquias que se destacaram, na visão da Companhia, como os
melhores operadores, internalizando o resultado destas operações e gerando valor para a
Companhia.
Em 2017 inaugurou a sua primeira unidade da Estudioface (marca da Companhia para atuar em
tratamentos faciais), marcando a sua estreia no segmento de estética facial. Em 2018, a Companhia
abriu sua primeira loja fora do país, localizada em Buenos Aires (Argentina), e este ano também foi
marcado pelo desenvolvimento do Espaçolaser Operating System (ELOS), uma arquitetura de TI que
permite uma integração de todos os processos operacionais e fornece maior controle sobre a
operação de todas as lojas, sejam elas próprias ou franquias.
O ano de 2019 foi marcado pela integração dos grupos de franqueados recém adquiridos e criação
da estrutura necessária para uma operação de larga escala dado o crescimento da Companhia. Em
tal ano, a Companhia atingiu R$1 bilhão de reais em system-wide sales, inaugurou a “Universidade
do Laser”, um centro de treinamento que permite o treinamento de mais de 3.000 consultoras e
fisioterapeutas por ano, bem como ampliou a sua presença digital através do lançamento do ecommerce e desenvolvimento de novas funcionalidades do seu aplicativo.
A criação de uma cultura de engajamento no ecossistema da Companhia (clientes, colaboradores e
franqueados) se traduziu em diversos prêmios como Excelência em Franchising da ABF, em 2019 e
2020, ficando em 6º lugar no prêmio Época Reclame Aqui em 2018 e Great Place to Work (GPTW)
Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar em 2019. Entretanto, na visão da Companhia, seu maior
reconhecimento é ter atingido em agosto de 2020 um Net Promoter Score (“NPS”) entre seus clientes
de 82. O NPS é uma metodologia que mede de maneira simples o grau de lealdade dos clientes,
buscando entender quais deles indicariam a Companhia a um amigo ou colega.
Em 2020, a pandemia mundial da COVID-19, permitiu que a Companhia evoluísse de forma
significativa no caminho da digitalização e desenvolvimento do omnichannel (vendas virtuais, chat, email e aplicativo). Essas ferramentas permitiram à Companhia manter os níveis de system-wide sales
em patamares próximos a 50% dos níveis pré-COVID-19 nos meses de abril e maio (a maior parte das
lojas fechadas), além de garantir ganhos de eficiência importantes para a sua operação. Ao longo de
pouco mais de 16 anos, a Espaçolaser, na visão da Companhia, se consolidou como líder em serviços
de depilação no Brasil e, atualmente, encontra-se presente em todos os estados brasileiros, com 554
lojas e uma base crescente de clientes, contabilizando mais de 3,6 milhões de clientes em sua história.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial
ou extrajudicial
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve qualquer pedido de falência
ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 6.
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7.1 - Descrição das atividades principais do emissor e suas controladas
VISÃO GERAL DO NEGÓCIO
Somos a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de número de lojas e clientes
atendidos1 e, consequentemente, acreditamos ser a maior do Brasil em termos de faturamento. Ao
longo de nossos 16 anos de atuação, construímos nossa posição de liderança de forma disruptiva,
na visão da Companhia, no mercado de depilação brasileiro, um mercado com faturamento de R$36
bilhões em 20192. Acreditamos ser também a maior empresa especializada no setor de serviços
estéticos no país, em 30 de setembro de 2020 constituída por uma rede de 554 unidades interligadas,
localizadas em todos os estados brasileiros, número que representa um crescimento de 18,5 vezes
o número de lojas da Companhia em 31 de dezembro de 2014.
Durante a nossa trajetória, conquistamos uma base sólida de mais de 3,6 milhões de clientes e nos
tornamos a segunda marca top-of-mind no setor de depilação no Brasil, com recall superior à
principal marca de lâmina de barbear reconhecida mundialmente3. Buscamos oferecer a todas as
classes sociais o bem-estar gerado pela depilação a laser, proporcionando a comodidade de nossa
rede interligada de lojas e de nossa plataforma omnicanal e digital, nossa dedicação pela excelência
na qualidade do atendimento e pela flexibilidade nas opções de financiamento. Assim, acreditamos
ser pioneiros e disruptivos na recente evolução do mercado de depilação no país, ocasionando a
gradual substituição dos métodos convencionais de depilação, como a cera e a lâmina de barbear,
pela tecnologia a laser.
O mercado brasileiro de estética e personal care é o 4º maior do mundo, movimentando o valor de
US$30 bilhões em 20194, sendo os gastos com estética prioridade para a população do país. O
mercado de depilação no Brasil se destaca pela sua relevância em termos de valor somando R$36
bilhões em 2019. No entanto, quando olhamos para a depilação a laser, estimamos que a
penetração da tecnologia no Brasil ainda é pouco representativa, correspondente a,
aproximadamente, 4,9% da população que utiliza métodos de depilação em 2019, enquanto a
penetração em outros países costeiros como Estados Unidos da América e Espanha, correspondem
a, aproximadamente, 20% e 50% respectivamente5, evidenciando assim um grande potencial de
crescimento deste mercado no país.
Nosso modelo de negócios, neste mercado com grande potencial resultou em um crescimento
expressivo no número de lojas Espaçolaser e em system-wide sales nos últimos quatro anos, que
pode ser verificado também nos períodos de adversidade no cenário econômico, conforme o gráfico
abaixo, que apresenta o crescimento de 2014 em relação a 30 de setembro de 2020. Entre 2014 e
2019, período em que o PIB do Brasil apresentou crescimento anual ponderado de -0.6%, de acordo
com o IBGE, a evolução do número de lojas apresentou um crescimento anual ponderado de 77% e
as system-wide sales apresentaram um crescimento anual ponderado de 84%.

1

De acordo com pesquisa de mercado por nós contratada com fonte nos websites das companhias e Way-back Machine.
Segundo a pesquisa Way Back Machine.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em entrevistas realizadas por sites de lojas online e IBGE.
4
Segundo informações da Euromonitor.
5
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e fontes públicas.
2
3
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Fonte: Companhia.
Nota: Inclui lojas próprias, joint-ventures e franquias.

Escalamos nosso negócio através de um modelo padrão de loja de rápida implementação em
qualquer região do país, com dimensões médias entre 25 e 60m2 e que não tem a necessidade de
estocagem de produtos. Esse modelo único nos proporciona uma flexibilidade para operar tanto em
shopping centers, como em ruas ou centros comerciais, sendo também adequado a diferentes tipos
de operação, como franquias, lojas próprias ou joint-ventures, possibilitando que a Companhia
escolha as melhores estratégias de crescimento, na forma mais benéfica a cada região. Tais fatores
nos permitiram atingir uma capilaridade relevante em todo território nacional, com presença em todos
os estados do país.
Ao longo dos últimos anos, atingimos uma combinação de crescimento de venda e expansão da
rentabilidade. Nesse sentido, as vendas de todo o sistema (“System-wide Sales”) e EBITDA
Ajustado da Companhia apresentaram, respectivamente, crescimento anual composto (“CAGR”) de
50% e 72% no período de 2017 e 2019, respectivamente, alcançando R$191 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que representa uma margem de EBITDA Ajustado
de 29,4% sobre a receita líquida. No mesmo período, nosso fluxo de caixa operacional apresentou
um CAGR de 80%.
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A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para
os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Medições não contábeis
(R$ mil, exceto %)
Número de lojas Espaçolaser
System-wide Sales
Espaçolaser(1)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA(2)
Margem EBITDA(3)
EBITDA Ajustado(4)
Margem EBITDA Ajustada(5)
Lucro Líquido (Prejuízo)
Ajustado(6)
Margem Líquida Ajustada(7)
Lucro Líquido (Prejuízo)
Fluxo de Caixa Operacional
Ajustado
Fluxo de Caixa Operacional
Ajustado / EBITDA Ajustado(9)
Dívida Bruta(10)
Dívida (Caixa) Líquida(11)
ROIC Ajustado(12)
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2020
2019
554
497

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019
2018
2017
514
415
282

638.249

729.063

1.042.751

776.279

461.887

315.055
118.618
37,6%
33.501
10,6%
11.646
3,7%

500.685
294.654
58,9%
201.014
40,1%
180.137
36,0%

647.595
362.211
55,9%
217.771
33,6%
190.638
29,4%

336.291
177.817
52,9%
104.684
31,1%
93.759
27,9%

193.668
112.222
57,9%
64.215
33,2%
64.215
33,2%

(71.581)

96.989

82.867

44.529

40.683

(22,7%)
(65.569)

19.4%
85.787

12,8%
65.380

13,2%
38.579

21,0%
40.683

125.659

91.358

80.693

53.685

24.985

1.079,0%

50,7%

42,3%

57,3%

38,9%

487.514
232.383
(5,0%)

N/A
N/A
N/A

249.859
194.750
24,3%

162.344
93.092
20,4%

15.789
(4.214)
N/A

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

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

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

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

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

Fonte: Companhia.

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

Prêmio Top of Wellness da revista Boa Forma em 2018;

•

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

•

Prêmio Lojista Alshop em 2018 e 2019;
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•

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

•

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

•

Prêmio de Franquias Internacionais da ABF em 2019 e 2020.

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

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

6
7

As exigências para o selo do prêmio GTPW envolve a satisfação de 70% dos funcionários.
Euromonitor International Limited, Beleza e Cuidados Pessoais in the World 2021, vendas ao consumidor final incluindo impostos, taxas de
câmbio fixas em USD de 2019, termos atuais de 2019.
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Depilação a Laser
Em relação ao mercado de depilação, em 2019, aproximadamente 78% da população feminina
brasileira entre 12 e 65 anos e 9% da população masculina8 na mesma faixa etária utiliza algum
método de depilação, totalizando 69 milhões de usuários, de acordo com Informações de Pesquisa
Primária9. Nesse contexto, a depilação a laser destaca-se como o método com o mais alto potencial
de adoção por novos consumidores dentre as diferentes tecnologias disponíveis no mercado.

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

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

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

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

8

Para homens, não considera aqueles cujo único procedimento utilizado é barbear-se com lâmina ou aparar o cabelo.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional
especializada, e dados do IBGE
10
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional
especializada.
9
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ii)

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

Fonte: IBGE, consulta em outubro de 2020.

iii)

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

Dados da Companhia referente ao ano de 2019.

11
12

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional
especializada.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional
especializada.
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Aumento da Penetração no Público Masculino: Com penetração inferior na base de usuários, o
público masculino representa importante alavanca de crescimento para o mercado de depilação a
laser. Apesar da baixa penetração, quase 45% dos homens considera fazer uso de algum método
de depilação e quase 37% daqueles que fazem uso de depilação considera fazer uso da tecnologia
a laser e/ou IPL de acordo com informações de Pesquisa Primária13 representando um importante
potencial de conversão para a tecnologia.
iv)

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

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

Crescimento
Médio Anual
3.8
2%

33.4%

31%

45.3%

67%

29.3%

2.4
3%
21%

1.2
22%

2%
77%

76%
2015
Toxina Botulínica

2017

2019

Preenchimento

Laser Facial

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

PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia é líder de mercado, com uma marca top-of-mind no Brasil, oferece um serviço
ainda sub-penetrado e com amplo espaço para crescimento.
A Companhia é líder no mercado de depilação a laser no Brasil em número de lojas e clientes
atendidos e, consequentemente, a Companhia acredita que é líder em termos de faturamento, de
acordo com pesquisa de mercado contratada15. Além disto, acreditamos ser a maior plataforma de
serviços de beleza e estética do país e da América Latina.
13

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora internacional
especializada e dados do IBGE.
Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em dados internos da companhia e IBGE.
15
Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada com fonte nos websites das companhias e Way-back Machine.
14
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Além da relevante abrangência e capilaridade, a Companhia também possui a segunda marca mais
lembrada do Brasil, no que se refere à depilação. Em pesquisa contratada com a Opinion Box em
outubro de 2019, 8% dos entrevistados apontaram a marca Espaçolaser como a preferida entre
àquelas relacionadas à depilação no país, o que qualifica nossa marca como a segunda marca topof-mind em depilação em geral.
O mercado de depilação a laser no Brasil apresenta baixa penetração, quando comparado a países
desenvolvidos. De acordo com estudo realizado por consultoria internacional especializada
contratada pela Companhia16, estima-se que, em 2019, das 69 milhões de pessoas que se depilavam
no país (62 milhões de mulheres e 7 de milhões de homens), apenas 3,0 milhões de mulheres sejam
usuárias dos serviços de depilação a laser (4,8% de penetração) e 0,4 milhão de homens (5,6% de
penetração), enquanto a penetração em outros países costeiros como Estados Unidos da América
e Espanha, correspondem a, aproximadamente, 20% e 50% respectivamente17, evidenciando assim
um grande potencial de crescimento deste mercado no país. Além disso, o mercado de depilação a
laser continua crescendo no Brasil, suportado pela conversão de usuários de metodologias de
depilação convencionais como a cera e lâmina de barbear para a tecnologia a laser, do aumento do
número de áreas depiladas dos atuais clientes e pelo aumento da penetração da população
masculina, especialmente considerando as novas gerações. Para ilustrar esse ponto, cabe ressaltar
que, enquanto o crescimento populacional adiciona em torno de 1,5 milhão de pessoas ao mercado
por ano, estima-se que a quantidade de usuários de depilação a laser cresça a aproximadamente
2,5 milhões por ano, conforme é possível observar nos gráficos abaixo.

Fonte: IBGE.

16
17

Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e entrevistas realizadas em sites de lojas online e IBGE.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e experiência internacional e fontes públicas.
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Fonte: Pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário do IBGE.

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

Ainda quanto ao engajamento dos clientes, em 2019, de acordo com estimativas internas, atingimos
em torno de 25 milhões de pessoas através de influenciadores digitais, temos mais de 1 milhão de
seguidores nas plataformas Facebook e Instagram. Nossas iniciativas levaram a um crescimento de
88% nos leads digitais entre 2018 e 2019, entretanto, aproximadamente 80% dos nossos clientes
vieram via publicidade direta entre consumidores.
Nosso modelo de negócio baseado na experiência do usuário é escalável dado as funcionalidades
de nossa plataforma omnicanal e digital. Facilitamos o contato e comunicação com nossos clientes
de variadas maneiras. Desde a compra de um serviço, o agendamento de uma sessão ou o contato
direto para dúvidas e reclamações, todos podem ser feitos por meio do nosso aplicativo exclusivo,
nosso website, nosso call center, via WhatsApp com atendentes das lojas ou diretamente e
presencialmente nas lojas. Acreditamos que essa plataforma omnicanal e digital contribui com o
estreitamento do relacionamento com os nossos clientes e traz uma comodidade diferenciada a
nossos clientes, fator considerado crítico para a prestação de um serviço.
Essa plataforma tecnológica, que foi totalmente customizada para nosso modelo de negócio, é
integrada com nossas operações, para o aperfeiçoamento contínuo da gestão do nosso negócio. O
sistema, chamado de “ELOS” (Espaçolaser Operating System), é Cloud-based e possui
infraestrutura altamente escalável, e é integrado em todas as lojas, constituindo nossa principal
ferramenta de gestão das tarefas do dia-a-dia, nos permitindo acompanhar de perto nossas

18

Pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em entrevistas realizadas por IBGE
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lideranças e colaboradores, fornecendo de maneira confiável e eficiente todo o suporte em termos
de dados necessário ao nosso rápido crescimento.
Por fim, nossa rede de lojas interligada e crescente capilaridade oferece, na nossa visão, mais flexibilidade
e comodidade aos nossos clientes, ampliando de maneira relevante os locais e horários de atendimento,
facilmente consultados através do nosso aplicativo exclusivo. Isso faz com que o excesso de demanda
de uma loja seja escoado para outra loja próxima e que os níveis de satisfação dos clientes permaneçam
elevados, dado a comodidade em poderem escolher a melhor localização e horário para serem atendidos.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, 51% de nossos clientes realizaram sessões de seus tratamentos
em mais de 1 loja, quando olhamos dados de janeiro de 2016 até 30 de setembro de 2020.
Oferecemos uma solução de depilação de ponta, aspiracional e acessível para todas as
classes sociais.
Aliado a uma experiência de depilação, na visão da Companhia, disruptiva e ao alto engajamento
com a marca, oferecemos também uma das melhores tecnologias de depilação a laser atualmente
disponíveis no mercado, proporcionando aos nossos clientes maior bem-estar, eficiência, conforto e
agilidade. Dado nossa escala e relevância no mercado, acreditamos que somos os primeiros a terem
acesso às tecnologias mais avançadas, o que, na visão da Companhia, a coloca em vantagem em
termos de proposta de valor. Atualmente, a Companhia utiliza uma tecnologia que acreditamos
possuir maior eficiência e eficácia do que as demais máquinas disponíveis no mercado, da qual
possuímos exclusividade de aquisição dentro do mercado brasileiro.
Financiamos a oferta desse serviço de ponta aos nossos clientes em até 24 parcelas, por meio da
estrutura de pagamentos recorrentes e nosso cartão de crédito, Espaçolaser, em conjunto com a
operadora Credz, possibilitando também que as classes B, C e D também sejam amplas
consumidoras do serviço, ao mesmo tempo que mitigamos nosso risco de inadimplência. A
Companhia preza pela universalidade dos seus serviços, com lojas aspiracionais em bairros de todas
as classes sociais, incluindo regiões que a Companhia entende ser de renda familiar mais alta, como
o bairro da Vila Olímpia (dentro do Shopping Vila Olímpia), na cidade e estado de São Paulo e regiões
que a Companhia entende ser de renda familiar mais baixa como a cidade de Taboão da Serra, no
estado de São Paulo. Em São Paulo, os nossos clientes das classes A, B1, B2, C1, C2 e D
representaram, respectivamente, 0,6%, 15,8%, 24,7%, 12,4%, 35,4% e 11,2% de nossos clientes no
ano de 2019. Acreditamos que a experiência dos clientes da Companhia é disruptiva em seu
segmento e que estamos transformando de maneiro positiva a forma de consumo do público
brasileiro no mercado de beleza, levando consumidores a substituírem métodos convencionais de
depilação pela tecnologia à laser que, no Brasil, ainda possui penetração imaterial.
Possuímos um modelo de loja altamente escalável e rentável, permitindo o crescimento em
todas as regiões do Brasil.
A Companhia desenvolveu um modelo flexível de abertura de lojas, o qual acreditamos que
possibilitou uma expansão consistente da plataforma desde 2004. O layout da loja é padrão, no
formato “loja box” e com dimensões médias entre 25 m2 e 60 m2. A Companhia entende que, além
de adaptável a qualquer localização, público alvo e escalável para qualquer região do país, tal modelo
demonstrou ser, na opinião da Companhia, e até a presente data, eficiente e altamente rentável, com
capacidade de produzir retornos atrativos. Ao serem comparadas com outras operações varejistas
com elevada eficiência no país, as lojas da Espaçolaser produzem um dos maiores indicadores de
venda por metro quadrado do Brasil, de aproximadamente R$53 mil por ano em 2019, que se
converte em uma contribuição bruta média por loja de R$1,2 milhão no mesmo ano, de acordo com
estimativa da Companhia19.
A performance das lojas localizadas em shoppings centers é similar a das lojas em rua ou em outros
centros comerciais, e pouco depende do movimento dos shoppings, pois as lojas são classificadas
19

Calculado conforme as demonstrações financeiras da Companhia, considerando (i) o lucro bruto do segmento operacional de Laser no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, de R$ 326,0 milhões, somado à (ii) depreciação e amortização total que consta no custo
dos serviços prestados pela Companhia nesse mesmo período, de R$ 37,9 milhões, e dividido pelo (iii) número médio de 309 lojas entre 31
de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 (de 278 e 339 lojas, respectivamente).Tal métrica é utilizada pela Companhia como uma
referência e estimativa da contribuição bruta por loja, e não deve ser considerada como alternativa ao lucro bruto ou a nenhum outro número
contábil, nem tampouco como garantia de receita gerada individualmente por cada loja.
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como loja-destino para 98% dos clientes da Companhia, em setembro de 2020. A Companhia
mantém um modelo também flexível à operação via franquia, loja própria ou via joint-ventures,
dependendo da estratégia de crescimento para a região. Além disto, a Companhia oferece
treinamento extensivo no conceito “one company concept” e suporte total e integrado de tecnologia
da informação e back-office para todas as lojas, próprias, joint-ventures e franquias.
Em 30 de setembro de 2020, a rede Espaçolaser (incluindo franquias) conta com 554 lojas em
operação, sendo 374 (68%) lojas em shopping centers, 139 (25%) em ruas e 41 (7%) em centros
comerciais. O gráfico abaixo demonstra o crescimento de cada um dos modelos descritos, de 2016
ao terceiro trimestre de 2020:

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

Acreditamos que para a manutenção de nossa qualidade de atendimento e engajamento com nossos
clientes, nosso sistema ELOS é fundamental. O sistema foi totalmente customizado para nosso modelo
de negócio único, consolidando todos os canais de comunicação com nossos clientes e estruturado para
gerar alta eficiência em nossas operações, em especial no que tange à otimização de agendamento,
opções de pagamento e análise de dados via inteligência de negócios (business intelligence).
Geramos uma cultura de alto engajamento com nossos clientes, franqueados e
colaboradores.
Acreditamos que o engajamento de nossos clientes com nossa marca é um atributo da Espaçolaser,
considerando o alto patamar de novos leads originados pela indicação de clientes existentes,
superando 80% em setembro de 2020. De modo a sustentar esse engajamento de nossos clientes,
investimos esforços contínuos em nossa capacidade de recrutar, desenvolver, capacitar e engajar
nossos próprios colaboradores, mantendo programas de treinamento e capacitação contínua de
nossos profissionais técnicos. De acordo com a pesquisa Great Place to Work, 79% dos funcionários
da Espaçolaser recomendariam a Companhia. Como prestadores de serviço, acreditamos que esse
engajamento é fundamental para a relação de nossos clientes com nossa marca.
O zelo por nossos franqueados também é matéria igualmente importante para nós. Temos apoiado
nossa rede de franqueados ao longo dos 5 anos do início da operação de franquias. Como
reconhecimento do trabalho prestado, fomos eleitos Selo de Excelência em Franchising pela
Associação Brasileira de Franchising (ABF) em 2019 e 2020. Embora concedido pela ABF, o Selo
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de Excelência em Franchising só é entregue à franqueadora após pesquisa interna feita com sua
própria rede de franqueados, que avalia a qualidade da prestação de serviços e apoio de fato
entregue naquele ano.
Somos orientados por uma cultura de propósito, fundamentada em um modelo de gestão
voltado à eficiência operacional, crescimento e geração de valor para nossos acionistas, em
observância a práticas de governança, responsabilidade social e responsabilidade ambiental.
Acreditamos que nosso desenvolvimento sempre observou e valorizou conceitos de governança e
responsabilidades social e ambiental. Engajados em iniciativas ambientais e projetos de responsabilidade
social, acreditamos sermos referência em sustentabilidade e atuamos para buscar um alto grau de
responsabilidade em nossas atividades, com uma baixa geração de resíduos, especialmente quando
comparado aos métodos convencionais de depilação. De acordo com nossas estimativas internas,
nossas atividades são capazes de substituir cerca de 600kg de cera e 3.000 lâminas de depilação que
são descartadas como resíduos no meio ambiente em média por pessoa, ao longo de sua vida.
Além disto, a Companhia acredita possuir uma equipe de administradores profissionalizada e
comprometida, com experiência em seu setor de atuação. Em 2015, com o ingresso da SMZTO
Holding de Franquias, e em 2016, com o ingresso da L Catterton em nossa base acionária,
aprimoramos nossas práticas de governança corporativa, especialmente com a implementação de
diversas políticas e procedimentos internos. O Conselho de Administração tem um profundo
conhecimento da Companhia e sua cultura, além de experiência no setor de consumo e varejo.
Nossa cultura corporativa é focada em resultados, baseada em sólidos valores, metas objetivas e
transparentes. Além disso, nossa cultura é fundamentada em um modelo de gestão voltado à
eficiência operacional, crescimento e geração de valor para nossos acionistas. Acreditamos que o
trabalho de nosso time de gestão sob esses pilares tem sido fundamental no forte crescimento da
nossa receita líquida e no controle de despesas gerais e administrativas observado nos últimos anos.
ESTRATÉGIA
Crescimento orgânico em um mercado ainda muito pouco penetrado, por meio da abertura de
lojas no Brasil.
Pretendemos expandir a nossa rede de lojas por todo país e atingir todas as classes sociais, por
meio de uma abertura seletiva de novas lojas, observado o nosso criterioso método de avaliação de
localização e público-alvo. Esta estratégia está em linha com o nosso histórico de crescimento
acelerado nos últimos anos, que teve uma média de abertura de 133 lojas por ano nos três últimos
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, no mercado de depilação, que ainda é pouco
penetrado e tem significativo espaço de crescimento, na visão da Companhia.
Considerando a demanda por nossos serviços observada em nossas lojas atuais, a estratégia de
abertura de novas lojas tem como finalidade também acomodar os clientes das lojas atuais, que hoje
estão operando no limite de sua capacidade, em outras lojas, atendendo aos nossos clientes de
forma satisfatória. Desta forma, o objetivo é de que mais clientes possam ser atendidos, aumentando
proporcionalmente o nosso faturamento total.
Acreditamos que temos capacidade de gestão e a infraestrutura necessária para suportar o
crescimento orgânico de abertura de novas lojas, principalmente, mas não se limitando ao sistema
de vendas ELOS, nosso rigoroso treinamento e capacitação de nossos profissionais pela
Universidade do Laser e pelo nosso sistema operacional e de gestão comercial de nossas lojas.
Além disto, a Companhia entende que tem um modelo padrão de loja, escalável e de fácil
implementação em qualquer região do país, com dimensões médias entre 25 e 60m2, que não tem
a necessidade de estocagem de produtos. A abertura de lojas é conduzida por meio de estudos de
viabilidade elaborados por nossa equipe de expansão, após a realização de visitas e análise técnica
nos locais potenciais. Quando aprovada, é realizada a negociação com os proprietários dos locais
desejados para a instalação das lojas, firmado o contrato e realizado o kick-off do projeto, dando
início às fases de licenciamento e construção. Esta fase de implementação dura em torno de três
meses. Após implementada a loja, os funcionários são selecionados e treinados, e após receberem
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seus certificados de aprovação nos cursos oferecidos pela Companhia, a loja pode ser aberta e
iniciar o atendimento aos clientes.
Estratégia de aquisição de lojas franqueadas, de modo a capturar valor e acelerar o
crescimento em regiões estratégicas.
Ao longo dos últimos anos, a Companhia realizou aquisições e joint-ventures que entendeu serem
estratégicas de lojas franqueadas da Espaçolaser, que, na nossa visão, agregaram valor à
Companhia e levaram à expertise da Companhia na geração de sinergia durante a integração das
lojas adquiridas. Pretendemos continuar crescendo por meio da estratégia de consolidação do
resultado das lojas franqueadas pela compra de grupos estratégicos de franqueados, em operações
mutualmente benéficas e com determinados termos e condições pré-estabelecidos, por meio de
opções de compra.
Acreditamos que temos capacidade de integrar as operações das lojas franqueadas estratégicas,
que possuem rentabilidade relevante e grande potencial de crescimento nas regiões em que estão
localizadas, em linha com a nossa capacidade de gerir de forma integrada as operações de nossas
lojas à nível nacional, por meio da nossa plataforma avançada de back-office e gestão regional,
capazes de suportar a absorção das operações das lojas franqueados. Para maiores informações
sobre as aquisições societárias da Espaçolaser já realizadas ou em andamento, vide itens 3.3 e 15.7
do Formulário de Referência da Companhia.

Upselling na base atual de clientes, com o aumento na quantidade de áreas do corpo por cliente.
Pretendemos aumentar as nossas vendas dentro da nossa atual base de clientes, oferecendo
serviços de depilação para uma maior quantidade de áreas do corpo, alinhada à nossa estratégia de
continuar satisfazendo nossos clientes, oferendo novos tratamentos ao longo dos próximos anos,
uma vez que estes já experimentaram e aprovaram a qualidade do nosso serviço, conforme
comprovado pelo nosso NPS de 82 pontos atingido em setembro de 2020.
Nossa rápida expansão ao longo dos últimos anos resultou em uma base de clientes ainda incipiente,
com uma média atual de consumo de depilação de apenas 2,1 áreas do corpo por cliente, sendo que
oferecemos serviços de depilação para até 29 e 35 diferentes áreas do corpo, tanto para homens
como para mulheres, respectivamente. Estimativas indicam que seis áreas do corpo são depiladas
por cerca 2/3 (dois terços) das pessoas que utilizam qualquer forma de depilação. Considerando a
comodidade que acreditamos gerar com nossos serviços de depilação a laser, visamos o aumento
do life time value de nossos clientes, ou seja, um aumento no montante total que um cliente gasta
com nossos tratamentos durante o seu relacionamento com a Espaçolaser, para que depilem seis
áreas do corpo, ou mais. Desta forma, acreditamos no crescimento orgânico da Espaçolaser por
meio do upselling de vendas dentro da nossa base sólida de clientes.
Ampliação da nossa atuação no mercado de beleza e estética, por meio da expansão de nosso
portfólio de produtos e serviços, em benefício da sinergia com a oferta atual de serviços
oferecidos pela Espaçolaser.
O mercado de beleza e estética no Brasil é altamente fragmentado. Acreditamos que possuímos a
experiência e dados para continuar a ampliar nossos negócios por meio de uma estratégia de
expansão do nosso portfólio de serviços de estética. Em decorrência da nossa sólida base de clientes
e do nosso modelo único de aquisição de clientes, acreditamos que alguns serviços de estética são
complementares aos serviços de depilação a laser, demonstrando o elevado potencial de cross
selling na nossa crescente base de clientes.
Uma dessas frentes de diversificação foi executada por meio do lançamento da marca “Estudioface”,
focada em serviços e tratamentos faciais, como botox, tratamentos faciais com laser, preenchimento,
entre outros, sendo assim um one-stop-shop para tratamentos faciais. A Estudioface está em
operação desde 2017, sendo o modelo de franquia lançado em 2019, e possui, atualmente, 10 lojas
em funcionamento. De acordo com pesquisas internas conduzidas junto aos nossos clientes,
aproximadamente 85% dos clientes da Espaçolaser possuem interesse em tratamentos faciais.
Considerando que, atualmente, 45% dos clientes da Estudioface são oriundos da Espaçolaser,
acreditamos no forte potencial de cross selling entre as nossas marcas.
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A Companhia estuda atualmente a introdução de novos produtos e serviços no mercado de estética
e beleza, para ampliação de seu portfólio, por meio de parcerias, aquisições ou pelo próprio
desenvolvimento de tais produtos e serviços. Por meio da oferta de novos produtos e serviços,
buscamos estar presentes no dia-a-dia de nossos clientes, estreitando ainda mais o nosso
relacionamento com os consumidores de nossos serviços.
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Crescimento em outros mercados também pouco penetrados, por meio da expansão
internacional.
Buscamos avançar a nossa estratégia de crescimento internacional em países da América Latina, por meio
da abertura de lojas próprias, franquiadas ou por aquisições de sociedades e joint ventures com parceiros
locais, tendo em vista as oportunidades de mercado que a Companhia acredita serem oferecidas pela baixa
penetração da tecnologia de depilação utilizada pela Espaçolaser nestes mercados.
Em 2018, inauguramos nossa primeira unidade na Argentina sob a denominação Definit e por meio
de um modelo de joint venture, atualmente, já contamos com seis lojas naquele país. Adicionalmente,
considerando nossa experiência positiva na Argentina, amparada pela expertise da Espaçolaser,
iniciamos estudos de investimento para viabilizar a abertura de outras unidades em diferentes
localidades da América Latina, com perspectivas próximas de abertura de novas lojas na Colômbia
e Chile, bem como perspectivas de médio prazo de abertura de novas lojas no México. O gráfico
abaixo demonstra a estimativa do mercado endereçável de depilação a laser nos países da América
Latina em que a Companhia atua ou planeja atuar20:

Impactos da pandemia da COVID-19 em nossas atividades
A Companhia está enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da
pandemia da COVID-19 sobre suas atividades e sobre as atividades de seus principais prestadores
de serviços e fornecedores. Devido a esta situação sem precedentes, a Companhia acredita ter
atribuído como prioridade máxima e imediata a segurança e a saúde de nossos funcionários e
clientes.
A disseminação da COVID-19 gerou incertezas macroeconômicas, volatilidades e perturbações
significativas no Brasil e no mundo. Como forma de minimizar os impactos, muitos governos
implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais como a
restrição à livre circulação e até mesmo o isolamento social, que influenciaram nosso
comportamento, de nossos clientes e da população em geral. Como resultado de tais restrições,
houve uma acentuada queda ou até mesmo paralisação da prestação de nossos serviços e das
atividades de empresas de diversos setores. Consequentemente, as nossas receitas das operações
sofreram um declínio em decorrência dos impactos das restrições de circulação impostas nas
jurisdições em que operamos. Além disso, nós fechamos temporariamente parte das lojas neste
período de isolamento, principalmente as nossas lojas localizadas em shoppings, o que causou um
grande impacto financeiro e no dia a dia da Companhia.

20

Estimativa calculada com a aplicação da média da população brasileira que realiza algum método de depilação (44%) aos países da América
Latina que a Companhia atua ou planeja atuar.
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Este momento demandou um aumento na nossa eficiência operacional e o fortalecimento da nossa
capacidade de venda, de maneira a minimizar os impactos da pandemia. Mesmo com as lojas
fechadas, fomos capazes de manter o nível médio de system-wide sales em aproximadamente 48%,
considerando os meses de abril e maio, dos níveis normais durante o referido período,
principalmente devido (i) à nossa ominicanalidade e capacidade de manter contato recorrente com
nossa base atual de clientes, (ii) à força de nossa marca, da nossa capacidade de vender pacotes
para uso futuro (com a promessa de entrega do serviço após a reabertura de lojas e shoppings
centers), o que reforça a confiança dos nossos clientes; e (ii) à intensa dedicação de nossas equipes,
tanto de suporte quanto comerciais e operacionais. Acreditamos que, mesmo diante das
adversidades dos últimos meses, conseguimos nos fortalecer e ainda aumentar a nossa capacidade
de revenda, bem como estreitamos nosso relacionamento com a nossa base de clientes. Na imagem
abaixo é possível observar que em setembro de 2020, a marca Espaçolaser alcançou o patamar de
system-wide sales equivalente a 128% da média do faturamento atingido entre janeiro e fevereiro de
2020 o que constata que já superamos o patamar de system-wide sales pré-COVID, com 100% de
nossas lojas abertas:

A disseminação da COVID-19 nos levou a modificar nossa prática de negócios (incluindo práticas de
higienização de locais de trabalho dos funcionários e cancelamento de clientes agendados), e
podemos precisar adotar ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais ou
conforme determinado pela administração, considerando o melhor interesse de seus funcionários,
clientes e parceiros de negócios.
O escopo e a natureza desses impactos estão em constante evolução. A seguir, apresentamos um
resumo de nossas ações recentes e previstas em resposta à pandemia da COVID-19 e seus
impactos em nossos negócios:
•

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

•

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

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

•

identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco;

•

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

•

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

•

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

Para maiores detalhes sobre os impactos da COVID-19 sobre os negócios da Companhia e sobre
seu resultado financeiro, vide o item 10.9 deste Formulário de Referência da Companhia.
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7.1.A - Sociedade de economia mista
(a)

interesse público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
(b)
atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
(c)

processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

produtos e serviços comercializados

Os segmentos operacionais da Companhia divulgados nas suas demonstrações e informações
financeiras, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 22, são: (i) Laser; (ii) Estética Facial; e (iii)
Franquias (contempla franquias das marcas Espaçolaser e Estudioface). Nestes segmentos são
comercializados os seguintes produtos e serviços
Espaçolaser (Laser)
Estudioface
(Estética
Facial)
Franquias
(incluindo
franquias
das
marcas
Espaçolaser e Estudioface)

(b)

Inclui a operação de 362 lojas de depilação a laser no Brasil, sendo elas pertencentes a
subsidiárias integrais ou sociedades controladas pela Companhia. O segmento operacional
inclui também a estrutura corporativa necessária para a gestão dessas lojas.
Inclui a operação de uma loja própria localizada no bairro da Bela Vista, em São Paulo.
Inclui franquias das marcas Espaçolaser e da Estudioface, que somavam 192 franquias da
Espaçolaser e 9 franquias da Estudioface em 30 de setembro de 2020. A rentabilidade
desse segmento se dá substancialmente pela cobrança de royalties pelos serviços
prestados, além do licenciamento das marcas Espaçolaser e Estudioface.

receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

Apresenta-se abaixo a representatividade de cada segmento operacional na receita líquida da
Companhia:
Período de nove meses findo em
30 de setembro de
(em milhares
exceto %)

de

reais,

Laser
Franquias
Estética Facial

2020

%

2019

%

293.918

93%

483.983

97%

37.827

12%

43.271

9%

1.442

0%

3.031

1%

(1)

-18.132

Receita líquida de vendas

315.055

Eliminações
(1)

-6%

-29.600

-6%

100%

500.685

100%

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019

%

2018

%

2017

%

606.967

94%

303.197

90%

169.010

87%

66.078

10%

45.042

13%

26.774

14%

3.892

1%

2.760

1%

-

0%

-29.342

-5%

-14.708

-4%

-2.116

-1%

647.595 100% 336.291 100% 193.668 100%

Compreendem eliminações de transações entre os segmentos.

(c)
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da
Companhia
Apresenta-se abaixo a representatividade de cada segmento operacional no lucro (prejuízo líquido
da Companhia:
Período de nove meses findo em
30 de setembro de
(em milhares de reais,
2020
exceto %)
Laser
-92.630
Franquias
29.417
Estética Facial
-1.219
Eliminações
-1.137
Lucro
(prejuízo)
-65.569
líquido
(1)

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

%

2019

%

2019

%

2018

%

2017

%

141%
-45%
2%
2%

80.450
32.216
-835
-26.044

94%
38%
-1%
-30%

49.607
53.728
-856
-37.099

76%
82%
-1%
-57%

16.582
37.631
-1.032
-14.602

43%
98%
-3%
-38%

24.884
20.468
-4.669

61%
50%
0%
-11%

100%

85.787

100%

65.380

100%

38.579

100%

40.683

100%

Compreendem eliminações de transações entre os segmentos.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(a)

características do processo de produção

Espaçolaser
Na Espaçolaser, oferecemos aos clientes serviços de depilação a laser, vendidos em pacotes por
área do corpo (de um total de até 29 áreas para homens e 35 áreas para mulheres). Os pacotes
contemplam até 10 sessões, porém a média de sessões usadas por nossos clientes varia de 5 a 6
até concluírem seu tratamento, com a eliminação definitiva dos pelos daquela área específica, sendo
que os clientes podem notar os resultados iniciais desde sua primeira sessão. O tempo médio entre
uma sessão e outra é de 45 dias, de forma que o tratamento completo para cada área do corpo
possui duração média de 8 meses.
Os procedimentos da Companhia são realizados exclusivamente por fisioterapeutas, conforme o
requerimento de qualificação técnica do CREFITO, que passam por um treinamento intensivo de
mais de 100 horas na Universidade do Laser, e com isso apresentam profundo conhecimento
técnico, tanto sobre pele quanto sobre remoção de pelos e aplicação do laser. As lojas Espaçolaser
possuem em média entre 6 a 8 empregados, sendo de 2 a 4 profissionais de depilação, entre 2 a 3
profissionais de vendas e 1 gerente.
A Companhia tem um contrato de exclusividade com a Skintec Comercial Importadora e Exportadora
Ltda. (“Skintec”), distribuidora exclusiva da Candela Corporation em todo o território brasileiro, para
a aquisição da linha de equipamento GentleLase e do insumo de uso obrigatório cilindro criogênio.
EL Franchising (sociedade franqueadora da rede Espaçolaser)
A EL Franchising, realiza a gestão de toda sua rede de franqueados Espaçolaser. A Companhia
preza pela observância dos ditames legais e das boas práticas de governança corporativa, possuindo
um sistema operacional que oferece suporte aos seus franqueados desde a assinatura do contrato
de franquia até o término da vigência do mesmo visando qualidade, padronização, planejamento
estratégico e crescimento, com a finalidade de oferecer uma experiência única aos clientes, com a
mesma cultura, sistemas, treinamentos e processos que as unidades próprias, buscando elevados
níveis de satisfação e NPS.
Para garantir o mesmo nível de qualidade que as lojas próprias, a EL Franchising adota uma postura
proativa convocando os franqueados e suas equipes para treinamentos e capacitações exclusivos e
recorrentes, transferindo aos franqueados nosso know-how e processo padrão. Os treinamentos são
ministrados por profissionais capacitados, que abordam todos os temas que envolvem a gestão da
unidade franqueada.
O franqueado tem autonomia de gerir sua unidade, sendo ele o responsável por definir e executar
as políticas de recursos humanos, incluindo as tarefas de contratação e demissão de funcionários.
O percentual de royalties é padrão para todas as franquias, e cobrado do valor total das vendas
efetuadas para os respectivos clientes.
Estudioface
Na Estudioface, as atividades concentram-se em prevenção, rejuvenescimento e estética facial,
oferecendo tratamentos a valores acessíveis e que previnem o envelhecimento cutâneo. Dentre os
principais tratamentos realizados, oferecemos os seguintes:
•

Laser Dermablate: um equipamento que possui tecnologia Erbium YAG 2940. Na visão da
Companhia, é um laser que produz resultados positivos com menor impacto térmico sob a
pele e que exige menor tempo de recuperação do que outros lasers do mercado.

•

Toxina Botulínica: na visão da Companhia, a aplicação é ideal para a testa e rugas da região
dos olhos. O procedimento também pode ser utilizado no tratamento da disfunção de
sudorese, que provoca o suor excessivo nas axilas; e
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•

Preenchimento facial: técnica usada para suavizar rugas e esculpir a face. O ácido
hialurônico preenche rugas e sulcos, e pode ser realizado nas regiões de olheiras, bigode
chinês e lábios (aumento e contorno).

Definit
A Definit é sociedade que atua na Argentina. As atividades da Definit consistem em serviços de
depilação a laser.
Considerando a incorporação da Definit Argentina na Companhia em 02 de outubro de 2020,
apresentada como eventos subsequentes nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
setembro de 2020, conforme indicado no item 3.3 deste Formulário de Referência, as receitas
auferidas por esta sociedade passarão a ser consolidadas nos resultados da Companhia a partir das
demonstrações financeiras o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(b)

características do processo de distribuição

Espaçolaser
Atualmente, a Companhia conta com 362 lojas próprias, localizadas em 16 estados brasileiros e
contemplando todas as regiões do país. Os locais escolhidos para a implantação das lojas
apresentam, na visão da Companhia, grande movimentação de pessoas, além de altas densidades
populacionais e bom potencial de consumo. Os canais de venda dos serviços prestados pela
Companhia são as lojas, televendas, aplicativo exclusivo, WhatsApp e website, de modo que,
atualmente, cerca de 25% das vendas da Companhia são realizadas remotamente. O modelo
comercial da Companhia é focado na experiência e satisfação de seus clientes, que são o início de
seu ciclo virtuoso.
As unidades da Companhia são implantadas em imóveis alugados que são adaptados para as
necessidades dos negócios. Estas unidades contam com infraestrutura adequada e enxuta,
garantindo elevados níveis de rentabilidade, na visão da Companhia.
Franquias (Considerando franquias da Rede Espaçolaser e Estudioface)
A Companhia conta com 192 franquias Espaçolaser, além de nove franquias Estudioface. A
Companhia oferece aos franqueados toda a expertise e know-how para a prestação de serviços de
alto padrão. O processo de distribuição da Companhia é praticamente idêntico ao segmento de lojas
próprias, com o mesmo nível de cobrança, preocupação e apoio aos fraqueados.
Estudioface
Atualmente, a Companhia conta com uma loja própria da Estudioface, localizada no bairro Bela Vista,
no estado de São Paulo.
(c)

características dos mercados de atuação

Visão geral da indústria
Mercado de beleza, cuidados pessoais e estética
Segundo a Euromonitor International o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados
pessoais do mundo, totalizando aproximadamente US$30 bilhões em 2019. O Brasil está
posicionado após países como Estados Unidos, China e Japão, e é o maior da América Latina, sendo
três vezes maior que o México, segundo maior mercado da região1.

1

Euromonitor International Limited, Beleza e Cuidados Pessoais in the World 2021, vendas ao consumidor final incluindo impostos, taxas de
câmbio fixas em USD de 2019, termos atuais de 2019.
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Fonte: Edição 2020 de “Beauty and Personal Care” da Euromonitor International Limited; o valor de varejo refere-se ao preço de venda no
varejo incluindo imposto sobre vendas e preços constantes; utilizam taxas de câmbio fixas, as classificações representam apenas os mercados
pesquisados.

Não obstante a posição de quarto mercado mundial no segmento de beleza e cuidados pessoais, o
Brasil ocupa também posição de destaque no mercado de estética, sendo o segundo maior em
termos de procedimentos totais e o primeiro em procedimentos faciais e na cabeça.

Fonte: International Society of Aesthetic Plastic Surgery, IBGE.

O tamanho relativo do mercado brasileiro de beleza, cuidados pessoais e estética frente a economias
maiores, mais desenvolvidas e com renda per capita superior aponta para a alta importância atribuída
pelo consumidor brasileiro a tais segmentos, impulsionado sobretudo por claras tendências de
consumo e questões culturais da população. Segundo levantamento realizado pelo Serviço de
Proteção ao Crédito em conjunto com a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), 70%
da população brasileira considera tratamento cosmético como gasto essencial e não despesas com
tópicos supérfluos, demonstrando a importância que os brasileiros atribuem a beleza e cuidados
pessoais de forma geral no seu dia-a-dia.
Nesse sentido, quando analisado o percentual de despesas com cosméticos per capita em relação
ao PIB per capita, o Brasil possui uma posição de destaque em relação a mercados desenvolvidos,
com uma relação 4 vezes, 3,2 vezes e 2 vezes superior aos Estados Unidos, China e Japão
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respectivamente, os três maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo, evidenciando
o componente cultural da população brasileira, que apesar do menor nível de renda per capita em
relação a países mais desenvolvidos, possui elevada propensão a gastos dessa natureza, fator
relevante que possibilita o crescimento do setor no qual a Companhia atua. Importante destacar
também os demais mercados da América Latina, que apesar de serem inferiores em tamanho,
demonstram sólidos fundamentos de crescimento potencial com elevada penetração em termos de
seus respectivos PIB per capita.

Fonte: Calculado pela a Companhia de acordo com estimativas da Euromonitor International Limited, Beleza e Cuidados Pessoais in the World
2021, vendas ao consumidor final incluindo impostos, taxas de câmbio fixas em USD de 2019, termos atuais de 2019.

Adicionalmente ao seu enorme potencial de crescimento, o mercado de beleza e cuidados pessoais
brasileiro é altamente resiliente. De 2012 a 2017, período com ambiente macroeconômico desafiador
com baixo crescimento e em alguns anos com variação negativa de PIB, tal mercado cresceu em
média 6,2% por ano.
Mercado Brasileiro de Beleza e Cuidados Pessoais
US$ em Bilhões, %
Crescimento
Anual do
Mercado

13.0%
10.9%

3.9%

Crescimento
Anual do PIB

3.7%

4.8%

3.9%

3.8%

5.4%

6.3%

6.7%

2.4%

2.4%

(0.1)%
3.0%

1.3%

0.5%
(3.5)%

20.2

22.8

25.3

25.2

1.3%

1.1%

28.5

29.6

(3.3)%

26.2

(2.9)%

(5.2)%

27.2

28.8

3.5%

29.9

2.5%

31.5

33.4

35.7

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Fonte: Edição 2020 de “Beauty and Personal Care” da Euromonitor International Limited; o valor de varejo refere-se ao preço de venda no
varejo incluindo imposto sobre vendas e preços correntes; utilizam taxas de câmbio fixas; Banco Central do Brasil.
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Importante destacar os elementos culturais, climáticos e socioeconômicos que direcionam o mercado
brasileiro de beleza, cuidados pessoais e estética:
(i)

clima tropical, quente e úmido, que a Companhia acredita que favorece o maior uso de
produtos de higiene pessoal e beleza desenvolvidos para esse mercado;

(ii)

expansão de renda da população brasileira, principalmente induzindo o aumento de poder
aquisitivo da classe média presenciado nos últimos anos (notadamente um forte crescimento
do percentual de brasileiros pertencentes à classe C desde o início dos anos 2000);

(iii)

uso constante e recorrente de produtos e serviços de beleza e estética. De acordo com
pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas - CNDL e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, consumidores tem elevada propensão de curto prazo
(em um horizonte de três meses) para adquirirem produtos e serviços de beleza e estética:

(iv)

(a)

51% têm propensão em adquirir cosméticos de forma geral;

(b)

42% têm propensão em adquirir cuidados relacionados a cabelo, unha, barba e pelos;

assim como em outros mercados, consumidores estão cada vez mais conectados com
produtos e serviços que tenham um apelo sustentável. Em estudo realizado pela Abihpec e
Perception, 74% dos consumidores se declararam preocupados de alguma maneira com o
meio ambiente, e 45% dos entrevistados afirmaram pagar até 10% a mais por produtos
considerados sustentáveis.

Dimensionando o mercado de depilação no Brasil
Preâmbulo
Com o objetivo de melhor mensurar seus principais mercados de atuação, bem como explorar em
maiores detalhes suas principais tendências de crescimento de tais mercados, a Companhia
conduziu pesquisa de mercado, tendo apoio de empresa internacional de consultoria especializada
independente para obtenção e tratamento dos dados primários. Informações aqui utilizadas com
base nos dados acima mencionados serão referenciadas como “Informações da Pesquisa
Primária”.
Visão geral do mercado
De acordo com as Informações da Pesquisa Primária, aproximadamente 78% da população feminina
brasileira entre 12 e 65 anos e 9% da população masculina2 na mesma faixa etária utiliza algum
método de depilação regularmente, somando um mercado de 69 milhões de brasileiros, o que resulta
em vendas anuais de R$ 36 bilhões. Entre os métodos mais utilizados estão lâmina, cera, produtos
químicos, IPL (Luz Intensa Pulsada) e, finalmente, depilação a laser, utilizada por apenas 4,8% entre
as mulheres usuárias de métodos de depilação no Brasil e por aproximadamente 5,7% dos homens3,
representando 4,9% do total de pessoas que utilizaram métodos de depilação em 2019, destacandose como o método com o mais alto potencial de adoção por novos consumidores dentre as diferentes
tecnologias disponíveis no mercado. Isso pode ser evidenciado comparando a penetração brasileira
com outros países costeiros como Estados Unidos da América e Espanha, que atingiram,
aproximadamente, 20% e 50% respectivamente 4 , evidenciando assim um grande potencial de
crescimento deste mercado no país. Ainda segundo as Informações da Pesquisa Primária, 45% das
mulheres e 37% dos homens entre 12 e 65 anos que utilizam algum método de depilação consideram
realizar depilação a laser e/ou IPL.

2
3
4

Para homens, não considera aqueles cujo único procedimento utilizado é barbear-se com lâmina ou aparar o cabelo.
Considerando somente usuários que utilizam a tecnologia atualmente.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e experiência internacional e fontes públicas.
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Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5962 respondentes, com auxílio de consultora internacional
especializada; IBGE; IPCmaps.

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, por meio da contratação de consultoria
internacional especializada. Dados do IBGE, IPC. Dados referentes ao ano de 2019.

Sob a ótica de regiões e cidades, ainda que algumas delas apresentem maior penetração de usuários
de depilação a laser, tal fato é sobretudo relacionado à maior oferta presente nestas, não indicando
barreiras relevantes para adoção da tecnologia por novos usuários em qualquer das regiões do Brasil.
De acordo com as Informações da Pesquisa Primária, no Brasil, atualmente, a média de áreas
tratadas por depilação a laser entre os usuários da tecnologia é de 2,5 áreas do corpo entre as
mulheres e 2,1 entre os homens, resultando em uma média geral de 2,4 áreas. Em termos absolutos,
tal penetração representa 7,4 milhões de áreas tratadas por depilação a laser entre a população
feminina e 0,9 milhões entre a população masculina (8,3 milhões no total).
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Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora
internacional especializada. Dados referentes ao ano de 2019.

Penetração da Depilação por Área do Corpo
%, Mulheres Adeptas à Depilação
100%

95%

90%

85%
74%
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26%
11%
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Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora
internacional especializada

Finalmente, de acordo com as Informações da Pesquisa Primária, dentre as principais razões
apontadas por aqueles que não fazem uso de quaisquer métodos de depilação atualmente
destacam-se aversão à potencial dor causada pelo processo e os altos custos associados.
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Principais alavancas de crescimento para o mercado de depilação a laser no Brasil
1)

Aumento de penetração na base de usuários endereçáveis

De acordo com as Informações da Pesquisa Primária, tecnologias mais avançadas, menos dolorosas
e permanentes 5 , tais como depilação a laser, aliadas a estruturas de financiamento ao
consumidor/métodos de pagamento parcelado que as tornem acessíveis a um maior número de
pessoas, aumentam a base de consumidores endereçáveis.

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

O mercado brasileiro de depilação a laser apresenta crescimento ainda em estágios iniciais. Outras
experiências e referências internacionais indicam potenciais oportunidades de expansão aplicáveis
ao cenário nacional.
Entre as referências de mercados em estágios superiores de desenvolvimento e maturidade,
destacam-se os Estados Unidos da América, onde, entre as mulheres pertencentes à faixa etária
entre 18 e 55 anos, aproximadamente 20% fazem uso de depilação a laser, de acordo com
estimativas calculadas por empresa internacional de consultoria especializada independente com
apoio do time de gestão da Companhia. Segundo este mesmo estudo, estima-se que a penetração
da depilação a laser no Brasil atinja em torno de 29% na maturidade.
Entre os principais fatores para a adoção da tecnologia, destacam-se:
•

pressão pela manutenção de uma aparência jovem, sobretudo motivada pelo crescente uso
de mídias sociais; e

•

avanços tecnológicos, traduzidos em melhorias como aumento na eficácia dos tratamentos,
diminuição de dor e duração do tratamento.

Ainda entre as referências internacionais, o mercado de depilação a laser australiano tem registrado
uma penetração em torno de 15%, segundo dados referentes a 2019, sendo a tecnologia a laser a
principal alavanca de crescimento para a categoria de depilação permanente como um todo. Esperase que o mercado australiano atinja aproximadamente 24% de penetração entre a população
endereçável em 2022, de acordo com estimativas calculadas por empresa internacional de
consultoria especializada independente com apoio do time de gestão da Companhia.

5

A depilação a laser destaca-se pelo seu caráter permanente, quando comparada a outros métodos que exigem constante manutenção,
como cera e lâmina, ou mesmo tecnologias semipermanentes, como IPL.
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No caso da Espanha, de acordo com consultoria especializada contratada pela Companhia, a
penetração do laser já está em um estágio mais maduro, tendo apresentado um rápido crescimento
nos últimos anos. Da mesma forma que o mercado brasileiro, os consumidores espanhóis possuem
uma forte cultura de depilação, sendo que as gerações mais novas iniciam sua remoção de pelos já
diretamente com o laser. No país, essa tecnologia também está se democratizando por meio de
opções de pagamento parcelado e com financiamento aos consumidores.
De acordo com consultoria especializada contratada pela Companhia, a aceleração no crescimento
do uso da tecnologia a laser indica um ganho de participação no mercado de depilação permanente
australiano em detrimento do uso de Luz Intensa Pulsada (IPL). Em termos comparativos, em relação
ao IPL, o laser apresenta-se como uma tecnologia mais avançada e eficaz, resultando em um
tratamento com mais conforto.

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada, realizada com uma amostra de 5.946 respondentes realizado por consultoria internacional
especializada.
Nota: Penetrações calculadas com base na população que já utiliza algum tipo de tecnologia para depilação.

2)

Aumento de penetração em outras áreas do corpo endereçáveis

De acordo com as Informações da Pesquisa Primária, no Brasil, atualmente, a média de áreas
tratadas por depilação a laser entre os usuários da tecnologia é de 2,5 áreas do corpo entre as
mulheres e 2,1 entre os homens, resultando em uma média geral de 2,4 áreas. Em termos absolutos,
tal penetração representa 7,4 milhões de áreas tratadas por depilação a laser entre a população
feminina e 0,9 milhões entre a população masculina (8,3 milhões no total).
Ainda segundo as Informações da Pesquisa Primária, a quantidade de partes do corpo endereçáveis
a serem tratadas por depilação poderia alcançar na média 5,3 entre as mulheres e 4,9 entre os
homens. Considerando tal penetração potencial, se aplicada ao total atual de usuários de diferentes
métodos de depilação (sem considerar a penetração adicional na base de usuários), o total potencial
de áreas do corpo endereçáveis totalizaria 331 milhões entre a população feminina e 35 milhões
entre a população masculina, resultando em um total geral de 366 milhões de partes endereçáveis,
representando um enorme potencial quando comparado aos atuais 8,3 milhões de partes tratadas
por depilação a laser.
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Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.

3)

Aumento de penetração entre o público masculino

Finalmente, com baixa penetração de depilação em geral entre os homens, se comparada àquela entre
as mulheres, o público masculino representa importante alavanca de crescimento para o mercado de
depilação a laser. Apesar do baixo alcance entre o público masculino, quase 45% dos homens
considera fazer uso de algum método de depilação e quase 37% daqueles que fazem uso de depilação
considera fazer uso da tecnologia a laser e/ou IPL (maior potencial de adoção entre os principais
métodos), percentuais que crescem com as novas preferências das novas gerações por corpos com
menos pelos através de métodos duradouros e sustentáveis, representando um importante potencial
de conversão para a tecnologia, de acordo com as Informações da Pesquisa Primária.
4)

Substituição por Metodologias Ambientalmente Sustentáveis

A Companhia acredita que a crescente tendência para consumo consciente aos impactos ambientais
impulsionará positivamente o segmento de depilação a laser uma vez que a tecnologia evita, de
forma material, os resíduos gerados anualmente pelas metodologias de depilação como a cera e
lâmina de barbear, as quais consideramos serem as principais alternativas de depilação atualmente,
gerando um impacto positivo e responsável ao meio ambiente.
Projeções de crescimento para o mercado de depilação a laser no Brasil
De acordo com estimativas calculadas por empresa internacional de consultoria especializada
independente com apoio do time de gestão da Companhia, espera-se que o mercado de depilação
no Brasil saia dos atuais R$36 bilhões em 2019 para R$46 bilhões em 2024, crescimento sobretudo
impulsionado pela depilação a laser.
Apesar de ainda encontrar-se em estágios iniciais de crescimento, ao longo dos últimos anos o
mercado brasileiro de depilação a laser registrou taxa de crescimento expressivo, com taxa de
crescimento anual composta de aproximadamente 60% entre 2015 e 2019, representando um total
de R$6,4 bilhões em 2019.
Especificamente em relação à depilação a laser, espera-se que o mercado brasileiro atinja
aproximadamente R$15 bilhões em 2024, com uma taxa anual de crescimento acima de 20% entre
2020 e 2024.
Espera-se ainda que em 2024 a tecnologia laser represente 32% do mercado total de depilação (em
termos de volume financeiro), ganhando share sobretudo de usuários de depilação a cera. Destacase que o público feminino ainda deve comandar o mercado, com mais de 80% de participação. Notase, entretanto, uma crescente contribuição do público masculino, com crescimento médio anual de
quase 35% entre 2020 e 2024.
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De uma perspectiva geográfica, a tecnologia deve ainda aumentar sua presença em regiões
atualmente menos penetradas, todavia tendo maior parte do crescimento ainda proveniente da
região Sudeste.
Evolução do Mercado de Depilação a Laser por Gênero
R$ em Bilhões
Mulheres

14.7

Homens
13.3
11.4
9.2

19%

18%

Crescimento
Médio Anual
2015 – 2019

Crescimento
Médio Anual
2020 – 2024

49.0%

21.7%

NA

33.8%

NA

19.6%

16%

15%
6.4

6.7

12%

13%
84%

3.5

82%

81%

85%
88%

87%

1.0

2015A

2017A

2019A

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

Crescimento Anual (%)

-

-

-

5%

37%

24%

17%

11%

% Penetração Masculina

-

-

6%

5%

7%

8%

8%

9%

% Penetração Feminina

-

-

5%

5%

6%

7%

8%

8%

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional
especializada, consultoria especializada; Dados da Espaçolaser; Benchmark da Espanha; IBGE; IPCMaps; LCA.
Nota: Penetração em homens, mulheres e por classe social calculada com base em usuários atuais de tecnologias de depilação (não considera
ex-usuários).

Dimensionando o mercado de estética facial no Brasil
Visão geral do mercado
De acordo com as Informações da Pesquisa Primária, no Brasil 12% das mulheres entre 16 e 65
anos faz ou já fez uso de algum procedimento de estética facial (totalizando quase 10 milhões de
mulheres), sendo que, nos últimos 12 meses, destas mulheres 1,4 milhão realizaram procedimentos
relacionados à toxina botulínica, 0,7 milhão realizaram procedimentos de preenchimento facial e 0,02
milhão realizaram procedimentos de laser facial.
Ainda que em estágios iniciais, o mercado brasileiro de procedimentos estéticos faciais relacionados
à toxina botulínica, preenchimento facial e laser facial registrou crescimento médio anual de quase
35% entre 2015 e 2019, representando R$3.8 bilhões em 2019.
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Fonte: Informações da Pesquisa Primária realizada com uma amostra de 5152 respondentes, com auxílio de consultoria internacional
especializada; Dados da Espaçolaser; IBGE; IPCMaps.

De acordo com as Informações da Pesquisa Primária, apesar da ainda baixa penetração entre o
público endereçável, todos esses tipos de procedimentos apresentam um alto potencial de
conversão, sendo que 34% das mulheres consideram fazer uso de toxina botulínica em algum
momento, enquanto 46% consideram utilização de preenchimento facial e 66% o laser facial.
Finalmente, a principal razão contrária apontada por não-usuários de procedimentos estéticos faciais
é o alto custo associado, barreira de entrada comum para as 3 tecnologias (toxina botulínica,
preenchimento e laser facial). A segunda razão mais importante está relacionada à preocupação com
possíveis efeitos colaterais (além de muitos indicarem não ver necessidade especificamente para a
toxina botulínica).
As expectativas/objetivos associados à busca por procedimentos estéticos faciais estão
principalmente relacionadas à melhoria de imperfeições estéticas e prevenção de sinais de idade, de
acordo com as Informações da Consultoria Especializada.
Em termos regionais, são pequenas as barreiras para a adoção de procedimentos relacionados à
toxina botulínica, preenchimento e laser facial, dado que a maior penetração em determinadas
regiões está associada à maior oferta nessas, notadamente a região Sudeste do Brasil.
Principais alavancas de crescimento para o mercado de estética facial no Brasil
Penetração na base de usuários endereçáveis

Grande parte do potencial de crescimento futuro do mercado de procedimentos estéticos faciais no
Brasil está relacionada à grande quantidade de não-usuários que apresentam disposição para
realizar algum tipo de tratamento. Assim como no mercado de depilação a laser, uma política de
precificação e/ou métodos de pagamento que tornem tais procedimentos acessíveis a uma parcela
maior de potenciais usuários poderia trazer um incremento significativo à base de clientes
endereçáveis.
Em adição aos novos usuários de procedimentos faciais, uma importante alavanca de crescimento
baseia-se ainda no aumento da penetração na base de clientes existente, considerando um aumento
na quantidade de tratamentos e tecnologias utilizadas pelos mesmos.
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Frequência de tratamentos
Entre os 3 tipos de procedimentos faciais mencionados, o laser facial é aquele que possui maior
frequência nos tratamentos, em média mais de 3 por ano, enquanto toxina botulínica e
preenchimento demandam em média 2 e 1 tratamentos ao ano respectivamente.
Dada a complementaridade entre diferentes procedimentos estéticos faciais, há um potencial
significativo para aumento da frequência de tratamentos junto a uma mesma base de clientes
Projeções de crescimento para o mercado de estética facial no Brasil
Procedimentos estéticos faciais mais sofisticados, tais como toxina botulínica, preenchimento e laser
facial, deverão representar um mercado de quase R$9 bilhões em 2024, segundo estimativas
calculadas por empresa internacional de consultoria especializada independente com apoio do time
de gestão da Companhia, resultando em um crescimento médio implícito anual de aproximadamente
22% entre os anos de 2020 e 2024.
Informações obtidas pela Companhia junto a consultoria especializada independente também
sugerem um crescimento potencial para o mercado brasileiro de estética facial, baseado sobretudo
em performance histórica e potencial de médio prazo. Neste sentido, projeta-se uma curva de
penetração atingindo cerca de 2,7% para toxina botulínica em 2024, ao passo que aproximadamente
1,9% para preenchimento e 0,2% para laser facial, percentuais bem abaixo do potencial de médioprazo para cada uma das tecnologias, sobretudo para o laser facial, com potencial de saturação
estimado em mais de 50 vezes acima da penetração projetada para 2024.
(i)

participação em cada um dos mercados

Depilação a laser
A Companhia acredita que é o maior player de depilação a laser no Brasil, com uma rede de 554 lojas,
incluindo lojas próprias e franquias. Considerando o estudo da consultoria especializada independente, o
mercado de depilação a laser totalizou R$6,4 bilhões em 2019. Comparando a receita da Companhia
com o tamanho do mercado, a Companhia estima uma participação de cerca de 16%. A Companhia
acredita que tem amplo espaço de crescimento com base no aumento de áreas depiladas por nossos
clientes atuais, aumento na penetração de depilação a laser entre o público masculino e migração de
pessoas que se depilam com outros métodos mais antigos para a depilação a laser.
Estética facial
Considerando que a Companhia iniciou as atividades da Estudioface em 2017, a Companhia acredita
que ainda tem uma penetração muito baixa e com amplo espaço de crescimento. Considerando o
estudo da consultoria especializada independente, o mercado de estética facial totalizou R$3,8
bilhões em 2019. Comparando a receita da Companhia com o tamanho do mercado, a Companhia
estima uma participação de cerca de 0,1%.
(ii)

condições de competição nos mercados

Depilação a laser
No mercado de depilação em geral, os principais concorrentes da Companhia são outros métodos
de depilação, mais especificamente, a cera e a lâmina de barbear, que concentram 38,3% e 91,4%
do mercado de depilação, respectivamente (há dupla contagem no caso de pessoas que utilizam
mais de um método).
Temos o contrato de exclusividade com a Skintec para aquisição do equipamento da Candela
Corporation, que em nossa visão é a melhor tecnologia disponível atualmente de depilação a laser.
Ainda a título de comparação, em relação aos custos associados ao tratamento de depilação a laser
em nossas unidades, considerando um ticket médio próximo de R$1.800 por cliente para um
tratamento típico de duas áreas do corpo, com pagamento via parcelamento em 18 vezes, a despesa
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mensal resultante para o consumidor seria de cerca de R$100 mensais. Tal valor apresenta-se
próximo do nível de gastos mensais para realização de depilação das mesmas áreas utilizando a
cera como método.
Adicionalmente, ao longo dos anos, a Companhia acredita ter construído um conjunto robusto de
fatores que a deixam muito bem posicionada para competir nesse mercado. Esses fatores incluem:
(i) uma base de clientes muito satisfeita e leal, medida através de seu NPS de 82; (ii) uma marca que
é top-of-mind, medida por uma pesquisa independente realizada pela Opinion Box em outubro de
2019; (iii) uma plataforma digital exclusiva, beneficiando tanto os seus clientes quanto o seu processo
de gestão; (iv) opções acessíveis de financiamento para o cliente, incluindo o cartão Espaçolaser;
(v) localizações que a Companhia entende ser muito convenientes; e (vi) grande capilaridade e efeito
rede de suas lojas em todo o Brasil. Sobre o efeito rede, em 30 de setembro de 2020, 51% dos
clientes da Espaçolaser na cidade de São Paulo realizaram seus tratamentos em mais de uma loja.
Estética facial
No mercado de estética facial, há uma grande fragmentação, e a Companhia concorres com outros
salões de beleza, centros de estética, consultórios médicos, entre outros. A Companhia acredita que
está muito bem posicionados para concorrer nesse mercado, considerando o grande potencial de
cross-sell que a Companhia tem com sua base de clientes da Espaçolaser, parcelamentos acessíveis
e o fato de que a Companhia conta com médicos especializados para a realização dos
procedimentos.
(d)

eventual sazonalidade

A Companhia acredita que o setor de depilação a laser possui uma baixa sazonalidade, de modo
que os seus resultados trimestrais não costumam sofrer grandes variações ao longo do ano. No
entanto, costuma-se verificar um maior número de vendas durante o mês de outubro, impulsionado
pelas iniciativas e ações comerciais de marketing da Companhia, acompanhando a tendência do
setor de varejo, com promoções e preços diferenciados oferecidos neste mês como “Black Friday”.
(e)

principais insumos e matérias primas, informando:

(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
A Companhia possui um contrato de exclusividade com a Skintec, importadora exclusiva da Candela
no Brasil. A Skintec fornece à Companhia a máquina de depilação a laser, da linha, GentleLase, o
criogênio que é usado para resfriar a pele dos clientes e tornar o procedimento mais confortável e a
máquina Dermablate, usada nos procedimentos de laser na Estudioface. Para maiores informações
sobre o contrato de exclusividade, vide item 7.3 deste Formulário de Referência.
(ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

Conforme descrito acima, a Companhia depende da Candela para o fornecimento de máquinas e
criogênio. Não obstante, considerando que a Companhia é a maior empresa de depilação a laser no
Brasil em número de lojas, fornecedores de novas tecnologias que estão surgindo sempre a
procuram primeiro, e habitualmente a Companhia avalia e testa outras tecnologias na Universidade
do Laser.
(iii)

eventual volatilidade em seus preços

Os preços dos serviços prestados pela Companhia são determinados pelo time de precificação, na
estrutura comercial da Companhia, e usam como base principalmente o tamanho da área a ser
depilada, e a Companhia não tem elevada volatilidade. Importante também destacar que, no âmbito
de depilação a laser, para cada área que o cliente deseja depilar, ele contrata com a Companhia um
pacote de dez sessões, parcelado em até 24 vezes, conforme negociado entre o cliente e a
Companhia, e não há qualquer reajuste no preço das parcelas.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

montante total de receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10%
da sua receita líquida total.
(b)

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10%
da sua 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
Aspectos regulatórios gerais
A Companhia desenvolve atividades que estão sujeitas às regulamentações federais, estaduais e
municipais que impõem a obtenção de licenças, autorizações, permissões, alvarás, certificados ou
registros para matrizes e filiais. Disto decorre a necessidade de interação frequente da Companhia com
autoridades governamentais, de modo que está sujeita, ainda, à fiscalização ou inspeção dessas
entidades em suas lojas para verificar o cumprimento das normas e regulamentações vigentes.
Para o funcionamento das unidades onde são prestados serviços pela Companhia, é necessária a
obtenção de licenciamento sanitário municipal.
As atividades de fisioterapia, estética e outros cuidados com a beleza desenvolvidas pela Companhia
dependem também, em geral, da obtenção de alvará sanitário, emitido pela autoridade sanitária local
(“VISA Local”). As licenças sanitárias possuem prazo de validade e devem ser renovadas
periodicamente de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de renovação.
Em razão das dificuldades e lentidão de alguns órgãos administrativos, principalmente no cenário da
pandemia de COVID-19, a Companhia pode não conseguir obter todas as licenças necessárias, ou
ainda não obter as suas renovações de forma tempestiva. A não obtenção ou a não renovação das
licenças poderá, caso a caso, resultar em autos de infração, sujeitar a Companhia ao pagamento de
multas, impedi-la de abrir e operar as lojas e resultar na interdição ou fechamento das lojas.
A Companhia também se encontra sujeita à fiscalização do Conselho Federal e Conselhos Regionais
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, criados pela Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975,
devendo as empresas que prestam tal atividade estarem registradas perante o CREFITO, assim como
estão obrigadas ao pagamento de anuidade. O mesmo se aplica em relação ao Conselho Federal e
aos Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, criados pela Lei Federal nº 6.684, de 3 de
setembro de 1979. Assim, além do registro de pessoa jurídica junto aos respectivos conselhos, é
obrigatória a presença de responsável técnico, devidamente inscrito no CREFITO e/ou no CRBM, de
acordo com as atividades efetivamente realizadas em cada uma das unidades. A Companhia está em
processo de regularização de seus estabelecimentos perante o CREFITO e o CRBM.
Finalmente, a Companhia deve ainda utilizar equipamentos devidamente certificados pela ANVISA,
classificados como de alto risco, no desenvolvimento de suas atividades, sob pena de descumprimento
da regulamentação federal, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 27, de 21 de
junho de 2011, e da Instrução Normativa – IN nº 49, de 22 de novembro de 2019. A Companhia utiliza
apenas equipamentos devidamente certificados no desenvolvimento de suas atividades.
O funcionamento das lojas da Companhia sem as autorizações ou licenças aplicáveis, bem como
sem a presença de fisioterapeuta responsável, poderão sujeitar não apenas às sanções cíveis e
penais cabíveis, como também às sanções aplicáveis em caso de descumprimento da legislação
sanitária federal, conforme disciplinado na Lei nº 6.437/1977, dentre as quais: (i) advertência, (ii)
apreensão e inutilização, (iii) interdição, (iv) cancelamento do registro, e/ou (v) multa de R$2.000,00
a R$1.500.000,00, a depender da classificação da gravidade da infração.
Licenciamento ambiental
De acordo com a Lei nº 6.938/1981 (“Política Nacional do Meio Ambiente”), a construção,
instalação, ampliação e operação de estabelecimentos ou atividades que utilizem recursos naturais
ou que possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou, ainda, passíveis de causar
degradação ambiental, estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a ocorrer em âmbito
federal, estadual ou municipal. A competência para a supervisão do processo de licenciamento
ambiental é prevista, principalmente, pela Lei Complementar nº 140/2011.
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Conforme definido pela Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
o processo de licenciamento ambiental engloba, em regra, três diferentes licenças, cada uma
correspondendo a uma fase particular do projeto: (i) a Licença Prévia, concedida na fase preliminar
e que avalia as condições básicas de localização, instalação e operação do empreendimento e/ou
atividade; (ii) a Licença de Instalação, que autoriza a sua efetiva instalação e implementação,
conforme as condições estabelecidas na fase preliminar; e, por fim, (iii) a Licença de Operação, que
autoriza o início de seu funcionamento ou das operações do empreendimento e/ou atividade
licenciada.
A depender das especificidades do empreendimento e/ou projeto, do âmbito de seus impactos
ambientais e dos critérios de exigibilidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente, o
processo de licenciamento ambiental pode ocorrer de forma simplificada, ao invés do sistema
trifásico previamente descrito, ou pode, inclusive, ser dispensado pelo órgão ambiental responsável.
As licenças ambientais e/ou dispensa de licenciamento ambiental possuem validade limitada, de
modo que deverão ter sua renovação periódica e tempestivamente requeridas perante os órgãos
ambientais licenciadores, sob pena de perda de sua validade e irregularidade da atividade e/ou
empreendimento. Ainda, as licenças ambientais podem conter condicionantes técnicas estabelecidas
pela autoridade ambiental, cujo cumprimento também condiciona a sua validade.
A Companhia entende que suas unidades, pela natureza e baixo impacto das atividades
desenvolvidas, não estão sujeitas a licenciamento ambiental. Em relação a unidades inseridas em
shopping centers, licenças ambientais podem ser aplicáveis aos operadores dos shopping centers e
não aos lojistas diretamente.
Responsabilidade ambiental
Em caso de descumprimento de quaisquer normas ambientais, a Companhia pode ser
responsabilizada em três esferas: (i) civil; (ii) administrativa; e (iii) criminal.
Na esfera civil, aquele que causar dano ao meio ambiente é responsável por reparar ou indenizar o
dano causado, independentemente de culpa. Aplica-se a responsabilidade de forma objetiva e
solidária em relação a todas as partes direta ou indiretamente envolvidas na geração do dano. Nesse
cenário, tendo mais de uma empresa contribuído para um dano ao meio ambiente, ou tendo o dano
sido cometido por um prestador de serviço ou fornecedor, poderá ser demandada a remediação ou
pagamento de indenização a qualquer desses agentes, cabendo-lhe, posteriormente, direito de
regresso contra as demais empresas envolvidas. Não existe, na legislação brasileira, previsão de
teto ou limitação no valor a ser fixado a título de indenização pelo dano ambiental, o qual será
proporcional ao dano causado.
Na esfera administrativa, as multas por infração ambiental podem chegar a R$ 50 milhões, sendo
que a multa máxima é aplicada, geralmente, em casos de grande impacto ambiental ou risco à saúde
humana. Outras penalidades administrativas incluem, por exemplo, a suspensão de atividades e o
embargo de obras. Penalidades severas, contudo, normalmente só são aplicadas quando há um
risco ou dano grave ao meio ambiente.
A Lei nº 9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”) prevê a responsabilização de todos aqueles que,
de qualquer forma, concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente, sendo cada qual
penalizado na medida de sua culpabilidade. Tal lei prevê, ainda, a responsabilidade da pessoa
jurídica, caracterizada se a infração for cometida (i) por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado; ou (ii) no interesse ou benefício da pessoa jurídica que
representa. A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas, autoras,
coautoras ou partícipes, o que estende a responsabilidade de tais atos ao diretor, administrador,
membro de conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário das pessoas
jurídicas que tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os
prejuízos delas advindos.
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A Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica
quando essa for considerada um obstáculo à recuperação de danos causados ao meio ambiente.
Nessa situação, acionistas podem ser pessoalmente responsáveis por recuperar os danos
ambientais causados.
Regulação relativa à privacidade e proteção de dados no Brasil
As normas sobre privacidade e proteção de dados no mundo têm evoluído nos últimos anos, de
modo a estabelecer regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (toda e qualquer
informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável) podem ser utilizados pelas
organizações.
No Brasil, especificamente, até o ano de 2018, o tema era tratado pelo judiciário, de forma casuística e
pontual, por meio da interpretação de uma série de dispositivos legais esparsos e setoriais, quais sejam:
•
a Constituição Federal Brasileira, que estabeleceu como direitos constitucionais o
direito à intimidade, à vida privada e à imagem;
•
a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que trouxe contornos mais
objetivos para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus
pagadores, estabelecendo, inclusive, que o consumidor deve ter acesso aos dados pessoais
que constam em tais bancos de dados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes;
•
a Lei nº 12.414/11 (Lei do Cadastro Positivo), alterada em abril de 2019, que
estabeleceu regras específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores,
determinando que é direito do cadastrado, dentre outros, ser informado, previamente, sobre a
identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento dos seus dados
pessoais e, ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a
qual eles foram coletados;
•
a Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que tratou em diversos artigos sobre a
proteção da privacidade e dos dados pessoais das pessoas no ambiente online, mas, não
definiu o conceito de dados pessoais; e
•
o Decreto nº 8.771/16 (“Decreto regulamentador do Marco Civil da Internet”), que
definiu dados pessoais como aqueles relacionado à pessoa natural identificada ou
identificável, tais como números identificadores, dados locacionais ou identificadores
eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa.
No entanto, em agosto de 2018, foi promulgada a Lei nº 13.709/2018, conforme alterada (a Lei Geral
de Proteção de Dados, definida como “LGPD”), que regula as práticas relacionadas ao tratamento
de dados pessoais no país de forma geral (e não mais apenas setorial), criando um microssistema
de regras sobre o tema que impacta todos os setores da economia.
A LGPD tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre
desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais, criando um ambiente de maior controle
dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores responsabilidades para as organizações que tratam
tais dados pessoais, trazendo novas obrigações a serem observadas. A título exemplificativo, a
LGPD estabelece uma série de princípios que devem ser observados no tratamento de dados
pessoais, quais sejam, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
O âmbito de aplicação da LGPD abrange todas as atividades de tratamento de dados pessoais
inclusive em ambiente online, e se estende a pessoas físicas e entidades públicas e privadas,
independentemente do país onde estão sediadas ou onde os dados são hospedados, desde que (i)
o tratamento de dados pessoais ocorra no território nacional; (ii) a atividade de tratamento de dados
pessoais destine-se a oferecer ou fornecer bens ou serviços a ou tratar dados de indivíduos
localizados no Brasil; ou (iii) os titulares dos dados estejam localizados no Brasil no momento em
que seus dados pessoais são coletados.
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Além disso, a LGPD estabelece (a) diversas hipóteses autorizadoras do tratamento de dados
pessoais; (b) dispõe sobre uma gama de direitos dos titulares de dados pessoais; (c) prevê sanções
para o descumprimento de suas disposições; e (d) autoriza a criação da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (“ANPD”), autoridade responsável por garantir a observância das normas sobre
proteção de dados pessoais.
Relevante esclarecer que, em que pese a publicação do Decreto nº 10.474/2020, em 26 de agosto de 2020,
até o presente momento a ANPD não foi efetivamente estruturada pelo poder público tendo em vista que,
apesar dos membros de seu Conselho Diretor terem sido recentemente nomeados pelo Presidente da
República, os mesmos ainda estão em processo de aprovação, conforme estabelecido pela Lei.
Sobre a vigência da LGPD, relevante esclarecer que a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro
de 2020, mas, a aplicabilidade de suas sanções administrativas poderá ser feita apenas a partir do
dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020, sancionada em meio à pandemia da
COVID-19, numa tentativa de mitigar os efeitos negativos do distanciamento social causado por tal
pandemia nas organizações.
Neste cenário, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD, anteriormente a
entrada em vigor de suas sanções administrativas, tem como riscos: (i) a propositura de ações
judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações,
baseadas não somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados
ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e
Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, em razão da não efetiva
estruturação da ANPD.
Ademais, quando da entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, em agosto de 2021,
caso a Companhia não esteja adequada às suas disposições, a Companhia estará sujeita, dentre
outras sanções, à (a) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; (b)
divulgação da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; (c) bloqueio dos
dados pessoais correspondentes à infração até a sua regularização; (d) eliminação dos de dados
pessoais correspondentes à infração; (e) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada,
no total, R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; (f) suspensão parcial do
funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses,
prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador, em
caso de reincidência; (g) suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a
que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, em
caso de reincidência; (h) proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a
tratamento de dados.
Logo, antes mesmo da entrada em vigor das sanções administrativa da LGPD, a Companhia deve
observar os requisitos de segurança previstos na legislação vigente e aplicável quanto à proteção de
dados, de modo a garantir conformidade com os requisitos legais e minimizar situações de risco,
como indisponibilidade do serviço ou acesso ou uso não autorizado de dados pessoais, posto que
eventual não conformidade com a legislação aplicável à proteção de dados pessoais, segurança da
informação e outras regulamentações governamentais no setor de tecnologia da informação,
atualmente, podem resultar, também, em indenizações e na perda da confiança de clientes na
segurança dos serviços, afetando adversamente a Companhia.
(b)
política ambiental do emissor 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
Até a data de fechamento do presente Formulário de Referência, a Companhia ainda não havia
aderido a um padrão internacional de práticas ambientais.
Embora ainda não tenha uma política socioambiental formalizada, a Companhia busca adotar ações
voltadas a práticas e/ou iniciativas socioambientais, conforme item 7.8 deste Formulário de
Referência.
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(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
Marcas
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem
produtos e/ou serviços, não abarcando, portanto, sinais sonoros, gustativos e/ou olfativos. Em alguns
casos, as marcas também possuem a função de certificar a conformidade de produtos e/ou serviços
com determinadas normas e/ou especificações técnicas.
A Lei nº 9.279/1996 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada
marca somente pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas e patentes, e
outros direitos de propriedade industrial no Brasil.
Relevante mencionar que, durante o processo de registro, aquele que requereu o registro de
determinada marca (denominado “depositante”) possui apenas uma expectativa de direito de
propriedade desta para identificação de seus produtos ou serviços e o direito de zelar pela
integridade material e/ou reputação do sinal requerido.
Após a aprovação do registro de marca pelo INPI, o titular da marca passa a deter a propriedade
desta em conjunto com o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, por um período 10
anos, prorrogável por períodos iguais sucessivos, mediante o pagamento de taxas adicionais ao
INPI. Tal requisição precisa ser realizada no último ano de validade do registro, ou nos seis meses
subsequentes ao término do período de vigência do registro.
Ainda, relevante destacar que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do prazo
de vigência (quando da não renovação no prazo adequado); ou (ii) renúncia (abandono voluntário do
titular ou pelo representante legal); ou (iii) caducidade (falta de uso da marca); ou (iv) inobservância do
disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (necessidade da pessoa domiciliada no exterior
manter procurador no Brasil), sendo, portanto, um requisito de manutenção do registro de marca a
continuidade de seu uso, nos termos do pedido de registro depositado junto ao INPI.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é titular de 19 pedidos de registro de marca
e marcas registradas junto ao INPI, em nome próprio ou em nome de outras sociedades empresárias
integrantes de seu grupo econômico, destacando-se as marcas “ESPAÇOLASER” e
“ESPAÇOLASER DEPILAÇÃO”. A Companhia acredita que o reconhecimento do mercado em
relação às suas marcas contribui significativamente para os seus negócios. Ademais, a Companhia
é titular de alguns nomes de domínio associados a tais marcas, destacando-se
<espacolaser.com.br>.
Adicionalmente, a Companhia acredita que grande parte do diferencial da Companhia se deve aos
resultados superiores e permanentes das máquinas da marca Candela Corporation. Para mais
informações a esse respeito, vide item 7.3(e) acima, bem como o fator de risco “A Companhia pode perder
a exclusividade de utilização da marca Candela no Brasil.” no item 4.1 deste Formulário de Referência.
Nomes de Domínio
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet.
Os nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de
modo que qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo
registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio
“.br”, a distribuição de endereços de sites e serviços de manutenção é o Registro.br.
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Franquias
Relevante informar, ainda, que, atualmente, a Companhia possui 192 unidades franqueadas em
funcionamento, espalhadas pelo país, principalmente em sua região Sudeste.
No Brasil, a franquia empresarial é o sistema pelo qual uma sociedade empresária (denominado
“franqueador”) autoriza, por meio de contrato, um terceiro (denominado “franqueado”) a usar as suas
marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou
distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de
métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar
relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, nos
termos da Lei nº 13.966/2019 (Lei de Franquias).
Para mais informações sobre os ativos de propriedade intelectual de titularidade da Companhia vide
item 9.1(b) deste Formulário de Referência.

564

PÁGINA: 138 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação
na receita líquida total do emissor
Em relação ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita proveniente de clientes no Brasil, país sede da
Companhia, representou a totalidade da receita líquida da Companhia.
(b)

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor

Considerando a incorporação da Definit Argentina na Companhia em 02 de outubro de 2020,
apresentada como eventos subsequentes nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
setembro de 2020, conforme indicado no item 3.3 deste Formulário de Referência, as receitas
auferidas por esta sociedade passarão a ser consolidadas nos resultados da Companhia a partir das
demonstrações financeiras o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(c)
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor
Considerando a incorporação da Definit Argentina na Companhia em 2 de outubro de 2020,
apresentada como eventos subsequentes nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
setembro de 2020, conforme indicado no item 3.3 deste Formulário de Referência, as receitas
auferidas por esta sociedade passarão a ser consolidadas nos resultados da Companhia a partir das
demonstrações financeiras o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Considerando a incorporação da Definit Argentina na Companhia em 02 de outubro de 2020,
apresentada como eventos subsequentes nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
setembro de 2020, conforme indicado no item 3.3 deste Formulário de Referência, os resultados
desta sociedade passarão a ser consolidados nos resultados da Companhia a partir das
demonstrações financeiras o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia identifica os seguintes efeitos de regulação argentina sobre as atividades em tal país:
Autonomia da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Dispositivos Médicos
(“ANMAT”) que é um órgão descentralizado da Administração Pública Nacional criado pelo Decreto
1490/92. Cooperando na proteção da saúde humana garantindo a qualidade dos produtos que
regula: medicamentos, alimentos, medicamentos, produtos, diagnósticos, produtos cosméticos,
suplementos alimentares e produtos de limpeza domiciliar com jurisdição nacional, foi criada em
agosto de 1992 e, desde então, seu grupo de profissionais e técnicos tem trabalhado com tecnologia
moderna para cumprir eficientemente o processo de autorização, registro nacional, padronização,
monitoramento de produtos utilizados nas áreas de medicina humana, alimentos e cosméticos.
Concedida com uma regulação econômica autônoma e financeira, no campo técnico-científico está
sob a autoridade do Ministério da Saúde as normas e diretrizes dos Institutos. Nesse contexto, o
principal objetivo da ANMAT é garantir que, em medicamentos, alimentos, e dispositivos médicos
disponíveis ao público estejam em conformidade em termos de eficácia (cumprimento objetivo
terapêutico, nutricional ou diagnóstico), segurança (alto benefício/risco de relacionamento) e
qualidade (atendendo às necessidades e expectativas dos cidadãos), cabendo a este órgão as
seguintes funções:
(i)

Autorizar e registrar a fabricação e comercialização de medicamentos, diagnósticos e
cosméticos, bem como suas atualizações e modificações de cumprir as adições e
comercializações devem ser mencionados, antes dos regulamentos e especificações
técnicas nos locais determinados a fabricação, importação e fracionamentos para o
monitoramento das instalações dedicadas à fabricação e ou comercialização dos
produtos acima mencionados, além de estabelecer as normas e especificações técnicas
que devem cumprir;

(ii)

Controlar a composição, qualidade, eficácia e segurança dos produtos acima
mencionados. Autorizar, registrar, monitorar e controlar a qualidade e a saúde dos
alimentos, incluindo suplementos alimentares e quaisquer materiais em contato com os
alimentos. Tudo isso é feito como uma tarefa conjunta, juntamente com as jurisdições
federais de saúde e escritórios do INAL. Participa da criação e atualização dos
regulamentos;

(iii)

Autorizar, registrar, monitorar e monitorar a qualidade e a saúde dos produtos de limpeza
domiciliar, de bem como o material em contato com eles. Autorizar dispositivos médicos,
bem como os materiais e equipamentos a serem utilizados na medicina humana;

(iv)

Formular e aplicar regulamentos que garantam a qualidade dos processos de fabricação,
importação e armazenamento de dispositivos médicos. Para isso, desenvolve a
informação e recorrem as redes
National Systems a Periodical Food Vigilance
publicações periódicas e no Techno Vigilance, Pharma covigilance que desenvolve
redes de informação que coletam notificações feitas por profissionais, instituições e
usuários por meio da Farmacovigilância, Tecno vigilância e Food Vigilance National
Systems; e

(v)

Comunicar e disseminar informações significativas relacionadas à saúde entre
profissionais e público em geral, por meio de publicações periódicas e não periódicas.
Promover pesquisas clínicas sobre novos medicamentos na Argentina baseia-se nos
"Good Practices for Clinical Pharmacology Studies", em conformidade com as normas
clínicas éticas internacionais e com um programa de inspeção específico; e
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(vi)

Autorizar a publicidade dos medicamentos prescritos os suplementos alimentares,
dispositivos médicos, a fim de facilitar seu consumo e uso, bem como orientar os
consumidores em suas ações.

Como parte de uma iniciativa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para promover o
reconhecimento das Autoridades Reguladoras de Medicamentos, o processo de avaliação da
ANMAT terminou em 11 de dezembro de 2009. A OPAS promove essa iniciativa da OMS nas
Américas por meio de processos de avaliação liderados por especialistas. Os países são
voluntariamente submetidos a processos de avaliação. Após extensos procedimentos de consulta e
aprovação, todos os países das Américas concordaram com a escolha de uma ferramenta de
avaliação que compreende todas as funções regulatórias que uma Autoridade deve desempenhar e
indicadores que demonstrem conformidade. As primeiras Autoridades Reguladoras de
Medicamentos (DRAs) a solicitar uma avaliação foram: o PSI do Chile, o INVIMA da Colômbia, o
CECMED de Cuba e o ANMAT da Argentina. A avaliação realizada na ANMAT foi qualificada com
certificação nível IV, que é a nota máxima concedida e que a torna a primeira Autoridade Nacional
de Referência em Regulação de Medicamentos na região. A equipe de avaliação da OPAS foi
composta por José Peña Ruz (líder da equipe/OPS), Elvira Marchan (Equador), Eduardo Johnson
(Chile), Liana Figueras (Cuba), Jorge Olarte (Colômbia), María Teresa Cuesta (Espanha), Carmen
Becerril (México) e María Teresa Ibarz (Venezuela). A auditoria se concentrou em dez módulos
contendo os padrões estabelecidos pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS):
Agência Nacional de Regulação de Drogas: sua organização e base jurídica.- O sistema regulatório
nacional: estrutura organizacional, desenvolvimento institucional e gestão da qualidade.- Registro de
saúde: planos de saúde, diretrizes, procedimentos, mecanismos de avaliação, registros e
disponibilidade de informações.- Vigilância de mercado: controles de importação e exportação,
procedimentos de recuperação.- Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura,
procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.Controle de ensaios clínicos.- Pharmaviganceil: esquemas e diretrizes, procedimentos de avaliação.Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigância: esquemas e diretrizes, procedimentos de
avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigância: esquemas e diretrizes, procedimentos
de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigância: esquemas e diretrizes,
procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigância: esquemas e
diretrizes, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigância: esquemas
e diretrizes, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigância:
esquemas e diretrizes, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.Farmacovigância: esquemas e diretrizes, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios
clínicos.- Farmacovigância: esquemas e diretrizes, procedimentos de avaliação.- Controle de
ensaios clínico organização e estrutura, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura,
procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigilância: esquemas e
diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura,
procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.Farmacovigilância: esquemas e diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaio Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigilância:
esquemas e diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.- Controle de ensaios
clínicos.- Pharmacovigilance: esquemas e diretrizes, organização e estrutura, procedimentos de
avaliação.- Controle de ensaios clínicos.- Controle de ensaios clínicos.- Farmacovigilância :
diretrizes, estrutura ética, organização e estrutura, procedimentos de avaliação.- Regular inspeções
e atividades de acompanhamento das atividades de acompanhamento. : diretrizes, esquemas,
planejamento, registros.- Laboratório nacional de controle de qualidade: organização, estrutura,
gestão da qualidade, recursos humanos, equipamentos e estrutura de segurança.
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Esse processo de avaliação e o consequente reconhecimento da ANMAT como Referência da OPAS
DRA foi um poderoso incentivo para toda a agência que manteve um exigente cronograma de
atividades por vários meses. Diante do exposto, os profissionais, técnicos e administrativos estavam
profundamente comprometidos com o objetivo de saber que alcançar esse resultado seria um prêmio
significativo para o nosso país. As equipes apresentaram excelente desempenho técnico e
profissional refletido na classificação final obtida.
O público-alvo de seus serviços são os cidadãos que devem garantir que os produtos que regulam
estejam em conformidade em termos de eficácia (cumprimento do objetivo terapêutico, nutricional
ou diagnóstico), segurança (alta relação benefício/risco) e qualidade (atendendo às necessidades e
expectativas dos cidadãos). Outro público-alvo de seus serviços são as empresas regulamentadas
pelas regulamentações vigentes em seu escopo (empresas farmacêuticas, importadoras, etc.) que
requerem sua participação, principalmente em termos de registro de instalações e produtos. Além
disso, associações científicas e técnicas, bem como organizações comunitárias relacionadas ao seu
trabalho diário, são beneficiárias de seus serviços.
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7.8 - Políticas socioambientais
A Companhia possui projetos no âmbito de responsabilidade social e ambiental, tanto para os seus
colaboradores como para a comunidade, conforme divulgado no item 7.9 deste Formulário de
Referência. A Companhia atualmente divulga informações sociais e ambientais em seu website, na
seção “Mel Acolhe”. Além disso, como práticas socioambientais, a Companhia participa de iniciativas
como a realização da semana do meio ambiente (junho de 2020) e realização de eventos de
plantação de árvores com crianças (dezembro de 2018). As informações acerca dos projetos e
programas
são
disponibilizadas
no
website
corporativo
da
Companhia
(https://www.espacolaser.com.br/blogdamel).
(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A Companhia possui projetos no âmbito de responsabilidade social e ambiental, tanto para os seus
colaboradores como para a comunidade, conforme divulgado no item 7.9 deste Formulário de
Referência. A Companhia atualmente divulga informações sociais e ambientais em seu website, na
seção “Mel Acolhe”. Além disso, a Companhia participa de iniciativas como a semana do meio ambiente
(junho de 2020) e realiza eventos de plantação de árvores com crianças (dezembro de 2018).
Apesar da Companhia estar ciente da importância do tema e da necessidade de divulgação dessas
informações para a sociedade, a Companhia ainda não aderiu a padrões internacionais relativos à
proteção ambiental.
A Companhia não divulga informações socioambientais por meio de relatório anual de sustentabilidade.
(b)

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais por meio
de relatório anual de sustentabilidade.
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais por meio
de relatório anual de sustentabilidade.
(d)
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais por meio
de relatório anual de sustentabilidade.
As informações acerca dos projetos e programas são disponibilizadas no website corporativo da
Companhia (https://www.espacolaser.com.br/blogdamel).
(e)
se o relatório leva em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
estabelecidos pela ONU e quais são os ODS materiais para o negócio da Companhia
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga relatórios socioambientais por meio de
relatório anual de sustentabilidade.
(f)
se o emissor não divulga relatório anual, de sustentabilidade ou integrado que leve
em conta os ODS, explicar o motivo
A Companhia entende que a legislação atual não exige a divulgação de relatório anual de
sustentabilidade que leve em conta os ODS para suas atividades. A Companhia é engajada em
temas sustentáveis, começando com seu foco de atuação, que é a depilação a laser, um método na
visão da Companhia, mais sustentável quando comparado aos métodos mais comuns de remoção
de pelos como cera e lâmina. Entretanto, a Companhia está trabalhando no diagnóstico e na
definição de temas críticos, por meio da análise de materialidade, de modo que pretende,
posteriormente, divulgar relatórios de sustentabilidade, evidenciando a correlação dos seus temas
materiais com os ODS.
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7.9 - Outras informações relevantes
Parceria Elos Gate
A Companhia mantém uma parceria para o desenvolvimento, implantação e operação do seu sistema
exclusivo ELOS.
A Companhia, por meio da Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A, celebrou contrato de prestação
de serviços com a Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda., a qual posteriormente cedeu seus
direitos à EVUP Tecnologia da Informação Ltda., tendo por objeto: (i) a prestação de serviços para o
desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo comercial
para dar suporte à operação das lojas, além de BI dos dados transacionados em referido software,
aplicativo (IOS/Android) de agendamento para clientes e aplicativo para assinatura digital (Android);
(ii) a licença de uso exclusiva, sem limitação de território, do software; (iii) a instalação e
implementação do software nas unidades próprias e mistas do grupo da Companhia; e (iv) o suporte
técnico e treinamento aos usuários do software nas unidades da Companhia. O contrato firmado
entre as partes tem duração de 5 anos, até 2024, podendo tal prazo ser prorrogado. A Elosgate Portal
de Serviços Financeiros Ltda. é uma empresa detida em conjunto pelos Srs. Paulo José Iász de
Morais e Ygor Alessandro de Moura, que também são acionistas controladores da Companhia.
A Companhia paga à contratada uma remuneração em contrapartida pelo sistema de desenvolvimento e
a customização do software, uma remuneração a título de licença mensal pelo uso do software, uma
remuneração a título de suporte (por cada unidade no qual o sistema for instalado até o limite de 200
unidades, sendo que a partir da 201ª unidade não haverá cobrança), uma remuneração pelo serviço de
instalação, implementação, manutenção e treinamento do software e também uma remuneração a título
de reembolso de despesas incorridas com a realização dos serviços.
Ainda, consta do contrato uma cláusula de confidencialidade, de modo que todas as informações
referentes à Companhia ou suas controladas às quais a contratada tenha acesso em razão do
sistema implementado, não podem ser por ela divulgadas, o que assegura a manutenção de todos
os dados da Companhia. Além disso, o software é exclusivo da Companhia em seu ramo de atuação,
uma vez que a contratada se comprometeu a não desenvolver, licenciar, ceder, comercializar,
transferir ou de qualquer outra forma autorizar ou permitir o uso do software desenvolvido nos
segmentos de beleza, estética e saúde a outras pessoas, empresas ou entidades atuantes em
referidos segmentos.
Cartão Espaçolaser – Parceria Credz
A Companhia mantém uma parceria com a Credz Administradora de Cartões S.A. para disponibilizar
aos clientes da Espaçolaser um cartão de crédito denominado “Espaçolaser Credz” com a bandeira
Visa, cuja adesão e utilização pelos clientes oferece determinadas vantagens, como o pagamento
em mais parcelas.
A parceria foi firmada mediante a celebração de um Acordo Operacional em 2 de maio de 2019 e
engloba a adesão, pelos franqueados da Companhia, ao referido sistema de parceria, mediante a
indicação, pela Companhia (e sua franqueadora) da Credz à sua rede de franqueados.
O contrato prevê o pagamento, pela Companhia e seus franqueados de taxas de administração por
estabelecimento comercial, bem como uma remuneração a ser paga pela Credz à Companhia com
base em indicadores de desempenho da parceria firmada e uma remuneração baseada em
performance. Ademais, são estabelecidas metas de produção de cartões a serem cumpridas.
O contrato tem prazo de vigência de 60 meses, contados da data de celebração, de modo que terá
fim em 2024, podendo ser renovado de comum acordo entre as partes. Consta do contrato cláusula
de confidencialidade, de modo que o acordo celebrado, bem como seus termos e condições, deve
ser mantidos em caráter confidencial, a qual subsistirá não apenas no período de vigência do acordo
celebrado, mas também por cinco anos após seu término.
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Contrato de Exclusividade com a Skintec
A Companhia, por meio de sua franqueadora EL Franchising Ltda., mantém, desde 2016, um contrato
de exclusividade com a Skintec Comercial Importadora e Exportadora Ltda. (“Skintec”), distribuidora
exclusiva da Candela Corporation em todo o território brasileiro, para a aquisição da linha GentleLase
e do insumo de uso obrigatório cilindro criogênio. Referida exclusividade é unilateral da Skintec
fornecer estes dois itens à Companhia.
Por meio do contrato, a EL Franchising se comprometeu a indicar a Skintec, com exclusividade, aos
seus franqueados para a aquisição das máquinas e insumos necessários para a atividade de
depilação a laser, enquanto perdurar a condição da Skintec de distribuidora exclusiva da Candela
Corporation.
O contrato tem cláusula de confidencialidade, de modo que informações estratégicas referentes ao
negócio devem ser mantidas em sigilo e não divulgadas a terceiros, exceto se previamente
autorizado. O contrato foi celebrado por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer
das partes mediante comunicação prévia. Além disso, foram estabelecidos indicadores mínimos
trimestrais de compra a serem cumpridos pela franqueadora, sob pena de perda da exclusividade.
Em outubro de 2020 foi celebrado o quarto aditivo do contrato de exclusividade, o qual estendeu o
prazo de exclusividade unilateral até o final de 2025, sendo automaticamente renovável a cada ano,
desde que seja adquirida a quantidade mínima de máquinas a cada trimestre, renovável por mais
cinco anos, conforme estabelecido no contrato.
Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
A Companhia busca realizar ações que contribuam para a formação de uma sociedade mais justa.
A Companhia valoriza a inclusão e o acolhimento, adotando assim práticas que visam transformar
vidas e promover o bem-estar em diversas esferas da sociedade. Abaixo são listadas algumas das
principais iniciativas da Companhia:
•

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

•

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

•

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

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

•

Projeto Gestantes Espaçolaser. Programa que assegura acompanhamento às funcionárias
durante a gestação e retorno seguro ao trabalho para as mães que integram as equipes da
Companhia.
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8.1 - Negócios extraordinários
Todos os eventos ocorridos que importem aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante se
enquadram dentro da operação normal dos negócios da Companhia e já foram devidamente
descritos no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não houve alterações significativas na
forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, não foram celebrados contratos
relevantes pela Companhia ou por suas controladas que não sejam diretamente relacionados às
atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. – Negócios extraord.
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 8.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não circulante
que a Companhia julgue relevantes.
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

SP - BARUERI - EL

SP - SÃO PAULO - MOEMA

SP - SÃO PAULO - SHOPPING WEST PLAZA

PR - FOZ DO IGUAÇU - SHOPPING JL

SP - SÃO PAULO - SHOPPING ARICANDUVA

SP - SÃO PAULO - SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ

SP - SANTOS - SHOPPING PRAIAMAR

DF - BRASILIA - SHOPPING TERRAÇO

SP - SÃO PAULO - SHOPPING METRÔ TUCURUVI

SC - SAO JOSE - SHOPPING ITAGUAÇU

RJ - RIO DE JANEIRO - SHOPPING BOTAFOGO PRAIA

SP - SÃO PAULO - SHOPPING BOURBON

RJ - RIO DE JANEIRO - SHOPPING METROPOLITANO BARRA

SP - SÃO PAULO - SHOPPING METRÔ TATUAPÉ

SP - SÃO PAULO - SHOPPING VILA OLIMPIA

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SP

SP

RJ

SP

RJ

SC

SP

DF

SP

SP

SP

PR

SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio de Janeiro

São José

São Paulo

Brasília

Santos

São Paulo

São Paulo

Foz do Iguaçu

São Paulo

São Paulo

Barueri

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Registro nº 903767589 Até 19.08.2024
para a marca mista
“ESPAÇOLASER
DEPILAÇÃO” na classe
NCL (9) 44

Registro nº 900812133 Até 19.10.2030
para a marca mista
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (9) 44

Marcas

Marcas

Registro nº 901105600 Até 04.01.2021
para a marca
nominativa
“DEPICENTER” na
classe NCL (9) 44

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

580

Registro nº 914321226 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 03

Registro nº 914320319 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 03

Marcas

Marcas

Registro nº 914270974 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca a condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

581

Registro nº 914322273 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 08

Registro nº 914322249 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 05

Marcas

Marcas

Registro nº 914321269 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇO LASER” na
classe NCL (11) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

582

Registro nº 916672247 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 44

Registro nº 914322370 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 08

Marcas

Marcas

Registro nº 914322320 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 05

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais a esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

583

Registro nº 916672689 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 05

Registro nº 916672565 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 03

Marcas

Marcas

Registro nº 916672441 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca a condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca a condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

584

Marcas

Pedido de Registro nº
917624483 marca
UNIVERSIDADE DO
LASER FORMANDO
COM EXCELÊNCIA
classe NCL(11)35

Pedido de Registro nº
917623975 marca
UNIVERSIDADE DO
LASER FORMANDO
COM EXCELÊNCIA
classe NCL(11)41

Marcas

N/A

N/A

Registro nº 916672786 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 08

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro de marca que
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
ainda pode ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação Companhia possui mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei
nº 9.279/96, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou similares e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes do registro ser concedido
pelo INPI.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro de marca que
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
ainda pode ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação Companhia possui mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei
nº 9.279/96, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou similares e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes do registro ser concedido
pelo INPI.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 3637672
para a marca mista
DENIFIT, na classe
internacional 44. –
Argentina.
Até 29/10/2030

Registro nº 3637673
Até 29/10/2030.
p/a marca mista
DENIFIT DEPILACION
LASER, classe
internacional 44. –
Argentina

Marcas

Marcas

Pedido nº 917624297 N/A
UNIVERSIDADE DO
LASER FORMANDO
COM EXCELÊNCIA BY
ESPAÇOLASER
DEPILAÇÃO NCL(11)
35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas em classes
diferentes; e (v) por ordem judicial, ou expressa solicitação do
requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas em classes
diferentes; e (v) por ordem judicial, ou expressa solicitação do
requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda dos direitos do nome de
domínio, este poderá ser registrado por terceiros e
não poderá mais ser utilizado pela Companhia.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda dos direitos do nome de
domínio, este poderá ser registrado por terceiros e
não poderá mais ser utilizado pela Companhia.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro de marca que
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
ainda pode ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação Companhia possui mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei
nº 9.279/96, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou similares e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes do registro ser concedido
pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

586

Descrição do ativo

<espacolaser.com.br>

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Até 29.09.2021

Duração
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas em classes
diferentes; e (v) por ordem judicial, ou expressa solicitação do
requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda dos direitos do nome de
domínio, este poderá ser registrado por terceiros e
não poderá mais ser utilizado pela Companhia.

Consequência da perda dos direitos
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0,008857

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

5,865491

1,721347

31/12/2018

31/12/2017

-

1,206172

0,101878

0,091681

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,179954

22.525.673/0001-06

30/09/2020

EL Franchising Ltda.

Expansão das atividades da Companhia.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,043220

-0,366613

31/12/2019

08.845.676/0001-98

30/09/2020

Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A.

Expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-0,084234

30/09/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

29.807.802/0001-90

APL Participações
Societárias S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.600.000,00

38.500.000,00

9.712.000,00

0,00

4.170.000,00

5.003.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

149.053.000,00

Barueri

34.468.000,00

São Paulo

54.761.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Concessão, administração, supervisão de
franquias empresariais, incluindo
atividades de consultoria e apoio
administrativo, envolvendo licenciamento
e/ou sublicenciamento de know-how,
segredos industriais, comerciais ou de
negócios, marcas e outros direitos de
propriedade intelectual, compra e venda
de marcas e ativos intangíveis e
participação em outras sociedades, na
qualidade de sócia ou acionista.

Serviços terapêuticos de depilação a laser
e tratamento a laser, atividades de
estética e outros serviços de cuidados
com a beleza e serviços administrativos.

Prestação de serviços terapêuticos de
depilação a laser e tratamento a laser e
atividades de estética e outros serviços de
cuidados com a beleza

Descrição das atividades
desenvolvidas
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99,990000

82,000000

51,000000

Participação do emisor
(%)
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Expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede
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desenvolvidas
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Participação do emisor
(%)
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 9.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das demonstrações financeiras anuais
consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017 e das informações contábeis intermediárias referentes aos períodos de nove meses
findos em 30 de setembro de 2020 e 2019. A informações contábeis intermediárias consolidadas de
30 de setembro de 2019 foram elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB e as demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas
na Lei nº 6.404/76 e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial
Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo IASB.
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas especialmente para fins do inciso
VIII, do artigo 1º, do Anexo III, da Instrução CVM 480, incluindo os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela CVM,
convergentes às IFRS.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de
linha em nossas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR ao longo de um
período. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação às receitas
líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao
ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.
Impactos da COVID-19
Atendendo às determinações das autoridades competentes, a Companhia e suas controladas
fecharam temporariamente lojas em várias cidades do Brasil. Desde que teve início a crise
estabelecida pela pandemia COVID-19 (coronavírus), foi adotado pela diretoria um plano de
contingenciamento através da prevenção e contenção da proliferação da doença, adotando medidas
mais restritivas implementadas pela Companhia visando também a continuidade do negócio.
A Companhia segue monitorando tais restrições e medidas e vem acompanhando estritamente as
recomendações das autoridades de saúde do país, estados e prefeituras onde possui lojas. Como
forma de atenuar os impactos mencionados, a Companhia criou um comitê de crise e vêm
trabalhando fortemente em ajustes de gastos recorrentes e revisão dos planos de investimento,
visando a preservação dos resultados e geração de caixa.
Seguindo as orientações dos Ofícios Circulares/CVM/SNC/SEP nº 02/20 e nº 03/20, e levando em
consideração o cenário econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos da Covid-19, a
Companhia revisou as estimativas contábeis relacionadas abaixo:
(i)

perdas estimadas do contas a receber;

(ii)

valor justo dos instrumentos financeiros;

(iii)

taxas de juros utilizadas para descontos a valor presente;

(iv)

avaliação de não recuperação dos ativos imobilizados, intangíveis e direitos de uso;

(v)

identificação dos descontos obtidos em contratos de arrendamento que estão relacionados
com a COVID 19; e

(vi)

revisão da satisfação das obrigações de performance para reconhecimento da receita de
serviços prestados.
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Como resultado dessa revisão, a Companhia identificou ajustes que deveriam ser reconhecidos nas
informações financeiras intermediárias do trimestre e período de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020. Os efeitos dos descontos obtidos nos contratos de arrendamento estão descritos
na Nota 9, e os efeitos do diferimento do reconhecimento da receita de serviços prestados estão
descritos na Nota 20 das Demonstrações Financeiras.
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19, a
Companhia precisou interromper temporariamente as operações das unidades, a partir do dia 23 de
março de 2020. Ao longo dos meses posteriores, foi feito a reabertura gradual das lojas até o mês
de setembro, quando a operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar da
Companhia estar realizando vendas de novos contratos e contar com clientes ativos e pagantes dos
serviços previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia, não ocorreu o reconhecimento de receita sobre serviços, dado a impossibilidade destes
serem prestados. Os respectivos valores foram mantidos temporariamente em uma conta do Passivo
Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a reabertura das unidades e restabelecimento dos
serviços, os clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o curso normal de suas sessões,
conforme previsto na estimativa de reconhecimento em receita. Esse efeito tenderá a se compensar
nos meses seguintes, no momento em que a Companhia concluir a prestação dos serviços
previamente contratados, normalizando esse efeito do encerramento intempestivo das atividades.
Nenhum ajuste foi efetuado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, uma seleção de nossas informações
financeiras e operacionais:
Período de nove meses findo em
30 de setembro de
R$ milhares, exceto lojas e
margens
Quantidade de Lojas
Espaçolaser
Receita Líquida de vendas
EBITDA (1)
Margem EBITDA (2)
Lucro/prejuízo do exercício
Margem Líquida
(1)

(2)

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

554

497

514

415

282

315.055
33,501
10,6%
(65.569)
-20,8%

500.685
201,014
40,1%
85.787
17,1%

647.595
217,771
33,6%
65.380
10,1%

336.291
104,684
31,1%
38.579
11,5%

193.668
64,215
33,2%
40.683
21,0%

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de
2012, e consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro e pelas despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas
no Brasil e nem pelas IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto
ou alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, indicador de desempenho operacional, medida de liquidez, tampouco como base para a
distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. Para reconciliação do Lucro
(prejuízo) líquido para o EBITDA, vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
A Margem EBITDA corresponde à divisão entre o EBITDA e a receita líquida.

Indicadores Financeiros
A Diretoria da Companhia entende que, baseando-se no planejamento de longo prazo, possui
condições financeiras e patrimoniais suficientes para (i) implementar o seu plano de negócios; e (ii)
cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que
a geração de caixa da Companhia é suficiente para atender o financiamento de suas atividades
atuais e auxiliar a execução do seu plano de negócios.
Em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$731,9 milhões, e era superior
em R$81,6 milhões ao passivo circulante, que era de R$650,3 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 1,13x.
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era de R$485,8 milhões, e era superior
em R$61,2 milhões ao passivo circulante, que era de R$547,0 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 0,89x, superior ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
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principalmente como resultado de aquisições de novas empresas, assim como pelo crescimento de
vendas das lojas existentes, que consequentemente gerou um aumento no contas a receber de
67,6% na comparação com o exercício findo de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia era de R$333,0 milhões, e era superior
em R$8,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$324,7 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 1,03x, inferior ao se comparar com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, em decorrência do incremento do contas a pagar, referente a empresas
adquiridas em 2018, assim como de empréstimos e financiamentos investidos na expansão da rede
de lojas e aquisição de máquinas de depilação a laser.
Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante da Companhia era de R$153,6 milhões, e era superior
em R$15,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$138,3 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 1,11x.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de Dívida (Caixa) Líquida (Empréstimos,
Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa do período e equivalente
de caixa dos exercícios) sobre o EBITDA era de 0,9x, 0,9x e 0,1x, representando um patamar de
alavancagem bastante confortável. Entretanto, em 30 de setembro de 2020, o índice de Dívida (Caixa)
Líquida sobre o EBTIDA atingiu 4,6x, uma vez que o EBITDA do período está temporariamente
afetado pelo impacto da COVID-19 no reconhecimento de receita do período e a Dívida (Caixa)
Líquida da Companhia em 30 de setembro de 2020 é superior a Dívida (Caixa) Líquida de 31 de
dezembro de 2019 devido à aquisição de participação de alguns grupos de franqueados, dos quais
já erámos acionistas.
Considerando a elevada geração de caixa operacional da Companhia, a administração acredita que
possui condições de gerar e/ou captar recursos no mercado de modo a implementar os seus planos
de negócios e investimentos e cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo, como
já vem realizando nos últimos anos.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores entendem que a Companhia possui uma estrutura de capital adequada ao cumprimento
das suas obrigações de curto e longo prazo para a condução de suas operações. Cabe destacar que
a Companhia possui uma robusta geração de caixa operacional, que tem impulsionado seu
crescimento orgânico por meio da abertura de novas unidades ao longo destes anos.
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Em 30 de setembro de 2020, nossa relação de Dívida (Caixa) Líquida (Empréstimos,
Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa e equivalente de caixa
do período) sobre o EBITDA dos últimos doze meses atingiu 4,6x, com um perfil de Dívida Bruta
adequado, com 71% de nossas amortizações no longo prazo. A Dívida Bruta da Companhia em 30
de setembro de 2020 é superior à Dívida Bruta de 31 de dezembro de 2019 devido à aquisição de
participação de alguns grupos de franqueados, dos quais já éramos acionistas, além do EBITDA
estar pressionado em decorrência do impacto da COVID-19 no reconhecimento de receita do
período.
Em R$ mil
Empréstimos e
financiamentos (circulante)
Empréstimos e
financiamentos (não
circulante)
Debêntures (circulante)
Debêntures (não circulante)
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Efeito swap cambial de
empréstimos 4131
Dívida (Caixa) Líquida
EBITDA LTM
Dívida (Caixa)
Líquida/EBITDA
(1)

Em 30 de
setembro de

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

142.703

74.600

80.796

10.261

344.811

66.113

27.935

5.528

–
–
487.514
(217.084)

–
109.146
249.859
(55.109)

314
53.299
162.344
(69.252)

–
–
15.789
(20.003)

(38.047)

–

–

–

232.383
50.258

194.750
217.771

93.092
104.684

(4.214)
64.215

4,6

0,9

0,9

(0,1)

Para o saldo do EBITDA em 30 de setembro de 2020 é aplicável o conceito de Last Twelve Months (“LTM”), o qual compreende o período
de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia era de R$224,3 milhões,
praticamente em linha com o patrimônio líquido registrado em 31 de dezembro de 2019, que era de
R$223,2 milhões.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia era de R$223,2 milhões, valor
superior em R$20,1 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018, que era de R$203,1
milhões. Este aumento decorreu principalmente pelo lucro do exercício apurado.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia era de R$203,1 milhões, valor
superior em R$32,1 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017, que era de R$171,0
milhões. Este aumento decorreu do lucro do exercício apurado.
A Companhia apresentou, nos últimos anos, uma estrutura de capital equilibrada entre capital próprio
e de terceiros, e condizente, na visão da Diretoria, com as atividades e projetos da Companhia, na
proporção apresentada na tabela abaixo:

em R$ milhares, exceto %
Capital de terceiros (passivo
total)
Capital próprio (patrimônio
líquido)
Capital total (capital de
terceiros + capital próprio)
Parcela de capital de terceiros
Parcela de capital próprio

Em 30 de setembro
de
2020
1.161.886

2019
902.074

2018
572.317

2017
247.793

224.328

223.178

203.136

171.033

1.386.214

1.125.252

775.453

418.826

84%
16%

80%
20%

74%
26%

59%
41%

Em 31 de dezembro de

(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Os diretores entendem que a Companhia tem cumprido com as obrigações referentes a seus
compromissos financeiros e, até a data deste Formulário de Referência, tem mantido a assiduidade
dos pagamentos referidos a esses compromissos.
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A administração da Companhia entende que seus níveis de geração de caixa operacional e de
endividamento a permitem conduzir suas atividades operacionais, bem como implementar sua
estratégia de expansão e crescimento, mediante o uso de recursos próprios e a contratação de
empréstimos e financiamentos para esses fins. Os diretores da Companhia acreditam ter condições
de contratar e capacidade para honrar os empréstimos e financiamentos contratados no curso normal
das atividades da Companhia. Os índices de liquidez e da dívida da Companhia em 30 de setembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão demonstrados na tabela abaixo.
•

Índice de liquidez corrente: em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia
era de R$731,9 milhões, e era superior em R$81,6 milhões ao passivo circulante, que era de
R$650,3 milhões, representando um índice de liquidez corrente de 1,13x. Em 31 de
dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era de R$485,8 milhões, e era superior
em R$61,2 milhões ao passivo circulante, que era de R$547,0 milhões, representando um
índice de liquidez corrente de 0,89x, superior ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, principalmente como resultado de aquisições de novas empresas, que
consequentemente gerou um aumento no contas a receber de 67,6% em comparação ao
exercício de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia era de
R$333,0 milhões, e era superior em R$8,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$324,7
milhões, representando um índice de liquidez corrente de 1,03x, inferior ao se comparar com
o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, principalmente como resultado do
incremento do contas a pagar referente às aquisições realizadas em 2018, bem como do
aumento de empréstimos e financiamentos para aquisição de máquinas de depilação a laser
e da emissão de debêntures. Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante da Companhia
era de R$153,6 milhões, e era superior em R$15,3 milhões ao passivo circulante, que era de
R$138,3 milhões, representando um índice de liquidez corrente de 1,11x.

•

Índice de Dívida (Caixa) Líquida: em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, o índice de Dívida (Caixa) Líquida (calculado como a soma de
Empréstimos, Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa e
equivalente de caixa do período e o efeito contábil resultante de swap cambial das operações
de empréstimos 4131 dividido pelo EBITDA) era de 4,6x, 0,9x, 0,9x e -0,1x, respectivamente.

Em R$ milhões
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Índice de Liquidez
corrente
Dívida (Caixa) líquida
EBITDA(1)
Índice de Endividamento
Financeiro
(1)

Período de nove
meses findo em
30 de setembro
de
2020
731,9
650,3

2019
485,8
547,0

2018
333,0
324,7

2017
153,6
138,3

1,13

0,89

1,03

1,11

232,4
50,3

194,8
217,8

93,1
104,7

(4,2)
64,2

4,6

0,9

0,9

(0,1)

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

Para o saldo do EBITDA em 30 de setembro de 2020 é aplicável o conceito de Last Twelve Months (“LTM”), o qual compreende o período
de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

Apesar da elevação no índice da dívida (Caixa) líquida, a administração da Companhia entende que
a geração crescente de caixa operacional alinhada a um perfil da dívida (Caixa) líquida alongado
assegura a liquidez e recursos de capital suficientes para financiar seus investimentos e honrar seus
compromissos financeiros de curto e longo prazo. Não obstante, a administração não pode garantir
que tal situação permanecerá assim no futuro, considerando o cenário instável do país,
especialmente em meio às incertezas oriundas dos impactos da COVID-19 na economia brasileira,
nas operações e nos fluxos de caixa futuros da Companhia.
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(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Na data deste Formulário de Referência, as principais fontes de financiamento para capital de giro e
investimento em ativos não circulantes da Companhia foram o caixa gerado por meio de suas
atividades operacionais e a utilização de financiamentos de terceiros, tais como operações de
arrendamento para fazer frente às aquisições de máquinas de depilação a laser, bem como
operações estruturadas e de capital de giro para auxiliar a expansão das suas operações.
Nossos administradores entendem que estamos em uma posição confortável, e que podemos
acessar novas fontes de recursos para suprir eventuais deficiências em caso de falta de crédito e
aprofundamento do cenário político-econômico, incluindo aportes de capital de seus acionistas e
capital de terceiros, como empréstimos e financiamentos.
Para maiores informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia, vide item 10.1(f)
deste Formulário de Referência.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia e por
suas controladas são adequadas para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes,
de forma que a Diretoria não vislumbra necessitar de fontes de financiamento adicional para capital
de giro e para investimentos em ativos não circulantes.
No entanto, caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no
curto prazo, a Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou junto
a instituições financeiras.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Em 30 de setembro de 2020, a dívida bruta total da Companhia atingiu o montante de R$487,5
milhões, representado um aumento de 95,1% quando comparado com a dívida bruta total em 31 de
dezembro de 2019, em decorrência das novas linhas de crédito contratadas. O arrefecimento da
crise possibilitou o investimento desses recursos no aumento da participação societária de empresas
controladas e na abertura de novas unidades. Mesmo assim, a Companhia ainda conseguiu manter
parte dos recursos em Caixa.
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta total da Companhia atingiu o montante de R$249,9
milhões, representando um aumento de 53,9% quando comparado com a dívida bruta total em 31
de dezembro de 2018, em decorrência, principalmente, da integralização completa das debêntures,
cujos recursos foram destinados à aquisição de franqueados e à expansão orgânica.
Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento bruto total da Companhia atingiu o montante de R$162,3
milhões, representando um aumento de 928,2% quando comparado com a dívida bruta total em 31 de
dezembro de 2017, principalmente em decorrência do recebimento da 1ª tranche das debêntures, cujos
recursos foram destinados à aquisição de franqueados e à expansão orgânica da rede.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta total da Companhia atingiu o montante de R$15,8
milhões.
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i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela abaixo apresenta as principais características dos empréstimos, financiamentos e
debêntures (circulante e não circulante) vigentes em 30 de setembro de 2020, bem como seus
respectivos saldos devedores em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Instituição
financeira

Tipo

Vencimento

ABC
Astral

Capital de Giro
Capital de Giro

mar/21
abr/19

Aymoré

Leasing Financeiro

out/20

BNDES

Capital de Giro

jun/18

Bradesco

Capital de Giro

mar/23

Bradesco

Leasing Financeiro

fev/24

Caixa
Citibank
Citibank

Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131 (i)

mai/21
nov/23
mar/24

Daycoval

Capital de Giro

mar/23

Itaú

Capital de Giro

out/21

Itaú

Empréstimo 4131 (i)

mar/23

Outros

Capital de Giro

jun/20

Safra

Capital de Giro

jan/22

Santander

Capital de Giro

dez/22

Santander

Leasing Financeiro

ago/23

Santander

Empréstimo 4131 (i)

mar/25

Votorantim

Leasing Financeiro

jul/22

Santander

Debêntures

dez/22 (ii)

Encargos
financeiros
0,96% a.m.
2,8% a.m.
1,48% a
2,21% a.m.
0,73% a
1,14% a.m.
1,06% a
2,73% a.m.
0,96% a
2,73% a.m.
0,45% a.m.
0,78% a.m.
0,75% a.m.
1,19% a
1,28% a.m.
0,73% a
2,84% a.m.
0,86% a
0,99% a.m.
2,3% a.m.
1,17% a
1,25% a.m.
0,85% a
2,65% a.m.
0,95% a
2,32%
CDI + spread
0,96% a
1,11% a.m.
0 81% a.m.
Total

Saldo
(em R$ mil)
30/09/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
1.636
5.113
5.000
87
10

228

619

432

-

-

-

43

8.880

2.499

4.461

-

14.595

12.591

577

-

81
83.100

170
10.591
-

179
-

-

2.796

3.324

125

240

28.629

2.460

16.735

1.769

173.475

79.007

26.100

5.000

-

-

297

-

927

1.379

1.868

-

-

17.091

52.683

205

17.712

-

-

8.100

151.154

-

-

-

4.519

6.260

-

-

487.514

109.146
249.859

53.613
162.344

15.789

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4.131 junto ao Banco Itaú denominados em dólares norte-americanos e,
para mitigar o risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos
financeiros em juros pré-fixados de 11,88% ao ano.
(ii) Em 20 de março de 2020 a Companhia, através de sua controlada Corporeos Serviços Teraupeticos S.A., contratou um novo empréstimo
junto ao banco Itaú Unibanco S.A. no valor de R$140.000 com vencimento em 20 de março de 2025. Os recursos líquidos obtidos por
meio dessa captação foram destinados para a liquidação integral das debêntures. A liquidação ocorreu em 14 de abril de 2020, com
pagamento de R$110.000 de principal e R$18.905 de juros.

Abaixo são descritas as principais características dos financiamentos e empréstimos relevantes em
vigor em 30 de setembro de 2020:
Contratos de Abertura de Crédito com o Citibank N.A.
Em 04 de fevereiro de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou contrato de empréstimo
com o banco Citibank N.A., no valor total agregado de até USD 2.500.000,00, com vencimento em
06 de fevereiro de 2024. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit, pelo Banco Citibank
S.A., em 06 de fevereiro de 2020. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da
Corpóreos Serviços Terapêuticos no âmbito do contrato. Sobre o saldo devedor do principal, incidirão
juros calculados na base da taxa LIBOR trimestral apurada dois dias úteis antes da data do
desembolso, acrescido de um spread de 1,78% ao ano.
Em 30 de janeiro de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou contrato de empréstimo
com o banco Citibank N.A., no valor total de USD 2.500.000,00, com vencimento em 27 de fevereiro
de 2024. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit, pelo Banco Citibank S.A., em 31
de janeiro de 2020. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da Corpóreos
Serviços Terapêuticos no âmbito do contrato.
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Em 26 de novembro de 2019, a Winners Corp Serviços Estéticos S.A. firmou contrato de empréstimo
com o banco Citibank N.A., no valor total agregado de até USD 500.000,00, com vencimento em 28
de novembro de 2023. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit pelo Banco Citibank
S.A., em 29 de novembro de 2019. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da
Winners Corp Serviços Estéticos S.A. no âmbito do contrato. O contrato foi pré pago e não possui
saldo devedor em aberto.
Em 26 de novembro de 2019, a Tew Estética Ltda. firmou contrato de empréstimo com o banco
Citibank N.A., no valor total agregado de até USD 2.000.000,00, com vencimento em 28 de novembro
de 2023. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit pelo Banco Citibank S.A., em 29 de
novembro de 2019. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da Tew Estética
Ltda. no âmbito do contrato. Sobre o saldo devedor do principal, incidirão juros calculados com base
na taxa LIBOR trimestral apurada dois dias úteis antes da data do desembolso, acrescido de um
spread de 1,76% ao ano.
Contrato para Realização de Operações de SWAP com o Citibank N.A. Filial Brasileira e o
Banco Citibank S.A.
Em 18 de dezembro de 2019, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou Contrato para
Realização de Operações de Swap e Operações do Mercado de Derivativos com o Citibank N.A. –
Filial Brasileira e Banco Citibank S.A. Em 29 de janeiro de 2020 e 31 de janeiro de 2020, a Corpóreos
Serviços Terapêuticos S.A. celebrou as notas de negociação de swap com fluxo de caixa com o
Banco Citibank S.A. nº 8338013 e nº 83359134 que preveem que o banco receba a variação do dólar
mais juros equivalentes a 8,73% ao ano.
Em 19 de fevereiro de 2020, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. firmou Contrato para Realização
de Operações de Swap e Operações do Mercado de Derivativos com o Citibank N.A. – Filial Brasileira
e Banco Citibank S.A. Em 04 de março de 2020 e em 09 de março de 2020, a Urban Laser Serviços
Estéticos S.A. celebrou as notas de negociação de swap com fluxo de caixa com o Banco Citibank
S.A. nº 83549308 e nº 83579773 que preveem que o banco receba a variação do dólar mais juros
de 8,73% ao ano.
Em 18 de novembro de 2019, a Tew Estética Ltda. firmou Contrato para Realização de Operações
de Swap e Operações do Mercado de Derivativos com o Citibank N.A. – Filial Brasileira e o Banco
Citibank S.A. Em 19 de novembro de 2019, a Tew Estética Ltda. celebrou a nota de negociação swap
com fluxo de caixa com o Banco Citibank S.A. nº 82996568 que prevê que o banco receba a variação
do dólar mais juros de 9,38% ao ano.
Cédula de Crédito Bancário nº 39209945
Em 12 de junho de 2020, a E.L. Rio Serviços de Depilação Estética Ltda. emitiu, em favor do Itaú
Unibanco S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 39209945, com vencimento em 07 de dezembro de
2021, no valor total de R$ 10.000.000,00, a ser pago em 6 parcelas, sendo que o vencimento da
primeira parcela se dará em 08 de janeiro de 2021 e o vencimento da última parcela em 15 de junho
de 2021. Sobre o valor do principal incidirão juros equivalentes à taxa CDI + 4,32% ao ano. A
Companhia e a EL Franchising Ltda. são devedoras solidárias.
Cédula de Crédito Bancário nº 87896061
Em 21 de setembro de 2020, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. emitiu, em favor do Itaú Unibanco
S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 87896061, com vencimento em 21 de março de 2023, no valor
total de R$ 21.500.000,00, a ser pago em 30 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela
se dará em 21 de outubro de 2020 e o vencimento da última parcela em 21 de março de 2023. Sobre
o valor principal incidirão juros equivalentes a 100% da taxa DI + 4,50% ao ano.
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Contrato de Empréstimo Internacional com o Itaú Unibanco e Operação de Swap
Em 20 de março de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou contrato de empréstimo
internacional com o Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, no valor total agregado de até EUR
25.057.722,25, com vencimento em 20 de março de 2025. Na mesma data, a Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. celebrou as notas de negociação de swap com fluxo de caixa no valor de R$
140.000.000,00, a ser pago em 8 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela se dará em
20 de setembro de 2020 e o vencimento da última parcela em 20 de março de 2025. Sobre o valor
principal incidirão juros equivalentes a 100% da taxa DI + 3,75% ao ano.
Contrato de Empréstimo Internacional com o Itaú BBA e Operações de Swap
Em 12 de junho de 2019, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. firmou contrato de empréstimo
internacional com o Itaú BBA International PLC, no valor total agregado de até USD 5.838.393,27,
com vencimento em 17 de agosto de 2021. A Companhia é devedora solidária no âmbito do contrato.
Em 17 de junho de 2019, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. celebrou as notas de negociação de
swap com fluxo de caixa com o Itaú Unibanco S.A. nº 109819060009300, no valor de R$
22.500.000,00, nº 109819060009400, no valor de R$ 45.000.000,00. Em 06 de novembro de 2019,
a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. celebrou a nota de negociação de swap com fluxo de caixa
com o Itaú Unibanco S.A. nº 109819110003900, no valor de R$ 23.820.644,58. Todas as notas de
negociação de swap preveem que o banco receba a variação do dólar mais juros de 7,09% ao ano.
Cédula de Crédito Bancário nº 1025923
Em 07 de abril de 2020, e posteriormente aditada em 12 de junho de 2020, a Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch, a Cédula
de Crédito Bancário nº 1025923, com vencimento em 19 de março de 2025, no valor total de R$
117.000.000,00, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 13 de julho de 2020 e da
última se dará em 19 de março de 2025. Sobre o valor do principal incidirão juros equivalentes à taxa
CDI + 3.41768% ao ano. A Companhia e a EL Franchising Ltda. são avalistas e a Cédula foi garantida
por cessão fiduciária de direitos creditórios e pela Standby Letter of Credit T059825.
Cédula de Crédito Bancário nº 1023819
Em 09 de março de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. emitiu, em favor do Banco Santander
(Brasil) S.A., Luxembourg Branch, a Cédula de Crédito Bancário nº 1023819, com vencimento em 02
de março de 2022, no valor total de R$ 50.000.000,00, a ser pago à vista. Sobre o valor do principal
incidirão juros equivalentes à taxa CDI + 2,775% ao ano. A EL Franchising Ltda. é avalista e a Cédula
foi garantida por Standby Letter of Credit emitida pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
ii.

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo
mantidas com instituições financeiras, além daquelas já descritas no item 10.1(f)(i) deste Formulário
de Referência.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Nenhuma das dívidas financeiras da Companhia e de suas controladas existentes em 30 de
setembro de 2020 possuía cláusula específica contratual de subordinação. Desta forma, o grau de
subordinação entre as dívidas financeiras da Companhia e de suas controladas segue o quanto
determinado na legislação em vigor, sendo que as dívidas com garantia real contam com preferências
e prerrogativas previstas em lei.
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iv.
restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão
de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor
vem cumprindo essas restrições.
Alguns empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia ou suas controladas possuem
cláusulas restritivas relacionadas ao vencimento antecipado das dívidas em casos de mudança direta
ou indireta do controle societário da Companhia, à realização de reorganizações societárias pela
Companhia ou por qualquer sociedades controlada pela Companhia, à alteração do objeto social e
ao pagamento de dividendos, lucros ou juros sobre o capital próprio acima do mínimo obrigatório
pela Lei das Sociedades por Ações, as quais são consideradas usuais para esses tipos de
operações. Mais detalhes sobre tais restrições estão descritos abaixo:
Os contratos dispõem que enquanto houver valores devidos e em aberto sob o
instrumento, o cliente obriga-se a não:

Contratos de
Abertura de
Crédito com o
Citibank N.A.

(i)

Alienar, transferir, arrendar ou vender ativos;

(ii)

Realizar ou participar de reorganizações societárias, incluindo, mas não se
limitando a fusões, incorporações, cisões ou consolidações;

(iii)

Alterar sua natureza e/ou estrutura jurídica, bem como seu controle societário,
ainda que indiretamente;

(iv)

Promover qualquer alteração ao seu objeto social atual; e

(v)

Efetuar o pagamento de dividendos, lucros, juros sobre capital próprio ou
qualquer outra participação no lucro contratual ou estatutariamente prevista,
acima do mínimo obrigatório, conforme estabelecido por lei ou por seu
contrato ou estatuto social em vigor na presente data.

Além disso, o Citibank poderá considerar antecipadamente vencido o contrato e exigir
imediatamente o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo cliente na
hipótese de ocorrer qualquer mudança, direta ou indireta, no controle acionário do
cliente.
Os contratos exigem que, durante a vigência, o cliente mantenha os seguintes índices
financeiros que serão avaliados pelo Citibank, com base nos balanços auditados, caso
existam, consolidados do cliente: Endividamento Líquido (Dívida Bancária Líquida
Total/EBITDA): (dívida financeira total, incluindo dívida bancária, subtraído o valor de
caixa e aplicações financeiras de curto prazo), dividido pelo resultado operacional
antes dos juros, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização,
inferior ou igual a 2.5x, com base no encerramento de cada exercício social.
Os contratos dispõem que o Citibank Brasil considerará vencido antecipadamente os
contratos e todas as operações representadas pelas notas de negociação celebradas
sob a sua égide, se:
Contratos para
Realização de
Operações de
SWAP com o
Citibank N.A.
Filial Brasileira e
o Banco Citibank
S.A.

(i)

o cliente vender ou dispuser de outra forma da totalidade ou de parte
substancial dos seus negócios tal como presentemente conduzidos;

(ii)

o cliente participar de processo de consolidação societária ou fusão, e a
entidade resultante ou sobrevivente não assumir ou ratificar as obrigações
sob o contrato ou cada uma das notas de negociação; ou se qualquer garantia
prestada não se estender à entidade resultante ou sobrevivente, ou se a
capacidade da entidade resultante ou sobrevivente de honrar suas
obrigações for inferior à da entidade anterior;

(iii)

se ocorrer mudança no controle acionário da cliente.
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A CCB prevê que o Itaú poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações
decorrentes da Cédula na ocorrência de qualquer dos seguintes casos:
Cédula de
Crédito Bancário
nº 39209945

(i)

ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou alteração de
controle, direto ou indireto, em que o cliente esteja envolvido;

(ii)

alteração do objeto social ou da atividade principal do cliente ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de
seu ativo permanente.

A CCB prevê que o Itaú poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações
decorrentes da Cédula na ocorrência de qualquer dos seguintes casos:
Cédula de
Crédito Bancário
nº 87896061

(iii)

ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou alteração de
controle, direto ou indireto, em que o cliente esteja envolvido;

(iv)

alteração do objeto social ou da atividade principal do cliente ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de
seu ativo permanente.

O contrato prevê que a dívida poderá ser considerada antecipadamente vencida e
desde logo exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou
extrajudicial, na ocorrência de qualquer dos seguintes casos:

Contrato de
Empréstimo
Internacional
com o Itaú
Unibanco
Nassau Branch e
Operação de
Swap (AGE
1147888)

(i)

mudança ou alteração do objeto social e/ou das atividades realizadas pelo
devedor ou por qualquer devedor solidário, de forma a substituir ou a agregar
às atividades desenvolvidas novos negócios que tenham prevalência ou
possam representar desvios em relação às atividades desenvolvidas;

(ii)

se houver alteração ou modificação da composição do capital social do
devedor e/ou de qualquer devedor solidário, ou se ocorrer qualquer
mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, ou ainda a incorporação, fusão ou cisão do devedor e/ou
de qualquer devedor solidário, sem a prévia e expressa anuência do credor;

(iii)

se houver a cessão, venda, alienação e/ou qualquer outra forma de
transferência, gratuita ou onerosa, pelo devedor ou por qualquer devedor
solidário, de bens escriturados no ativo imobilizado (cuja valor corresponda
a mais de 10% do valor da rubrica) ou de ativos e/ou participações em
subsidiárias e/ou controladas que gerem, de forma individual ou agregada,
mais do que 10% da receita líquida do devedor ou do devedor solidário
(considerado um período de 12 meses).

Além disso, o cliente é obrigado a manter índice resultante do quociente entre sua
Dívida Bancária Líquida por sua EBITDA igual ou inferior a 2x/2,5x.
A dívida poderá ser considerada antecipadamente vencida e desde logo exigível,
independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na ocorrência
dos seguintes casos:

Contrato de
Empréstimo
Internacional
com o Itaú BBA
e Operações de
Swap

(i)

se houver alteração ou modificação das atividades realizadas pelo devedor
ou por qualquer garantidor, ou alteração do objeto social do devedor ou de
qualquer garantidor, sem a prévia e expressa anuência do credor, de forma
a alterar as atuais atividades principais do devedor e/ou de qualquer
garantidor, ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham
prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades
atualmente desenvolvidas;

(ii)

se houver alteração ou modificação da composição do capital social do
devedor e/ou de qualquer garantidor, ou se ocorrer qualquer mudança,
transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário
ou na capacidade de dirigir a administração ou as operação do devedor e/ou
de qualquer garantidor, ou ainda a incorporação, fusão ou cisão do devedor
e/ou de qualquer garantidor, sem a prévia e expressa anuência do credor.
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A CCB prevê que o banco terá o direito de considerar a cédula antecipadamente
vencida e exigir imediatamente do cliente, dos avalistas e de quaisquer terceiros
garantidores, o cumprimento integral das obrigações assumidas, nas seguintes
hipóteses:
(i)

se o cliente, os avalistas e/ou quaisquer terceiros garantidores tiverem o seu
controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser
incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por
qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra entidade sem que o
banco tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter vigente a
cédula, antes de tal transferência;

(ii)

mudança ou alteração do objeto social do cliente, dos avalistas e/ou de
quaisquer terceiros garantidores, de forma a alterar as atuais atividades
principais do cliente, dos avalistas e/ou de quaisquer terceiros garantidores,
respectivamente, ou a agregar a essas atividades novos negócios que
tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades
atualmente desenvolvidas.

Cédula de
Crédito Bancário
nº 1025923

A CCB prevê que o banco terá o direito de considerar a cédula antecipadamente
vencida e exigir imediatamente do cliente, dos avalistas e de quaisquer terceiros
garantidores, o cumprimento integral das obrigações assumidas, nas seguintes
hipóteses:
(i)

se o cliente, os avalistas e/ou quaisquer terceiros garantidores tiverem o seu
controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser
incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por
qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra entidade sem que o
banco tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter vigente a
cédula, antes de tal transferência;

(ii)

mudança ou alteração do objeto social do cliente, dos avalistas e/ou de
quaisquer terceiros garantidores, de forma a alterar as atuais atividades
principais do cliente, dos avalistas e/ou de quaisquer terceiros garantidores,
respectivamente, ou a agregar a essas atividades novos negócios que
tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades
atualmente desenvolvidas.

Cédula de
Crédito Bancário
nº 1023819

Além disso, nos contratos celebrados com o Citibank N.A., Itaú Unibanco Nassau Branch e
Santander é obrigatória a manutenção, pela devedora, do endividamento líquido (dívida bancária
líquida/EBITDA), dividido pelo resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição
social, depreciação e amortização, inferior ou igual a 2,5x, com base no encerramento de cada
exercício social.
Em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de dívida (caixa)
líquida (calculado como a soma de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não
Circulantes menos o Caixa e equivalente de caixa e efeito contábil resultante do swap cambial das
operações de empréstimos 4131 do período dividido pelo EBITDA) era de 4,6x, 0,9x, 0,9x e -0,1x,
respectivamente.
Atendimento aos covenants financeiros
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em conformidade com todas as restrições e
índices financeiros estabelecidos nos contratos financeiros acima descritos, lembrando esses índices
e testes financeiros são testes de manutenção, o que significa que a Companhia deve cumpri-los
anualmente para não descumprir suas obrigações de dívida. A próxima verificação se dará com base
nas demonstrações financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2020. Para mais informações
a esse respeito vide fator de risco “A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices
financeiros ou outras disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) previstos em
contratos que compõem o endividamento atual.”, na seção 4.1 deste Formulário de Referência.
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(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía R$487,5 milhões de empréstimos,
financiamentos e debêntures mencionados no item 10.1(f) acima. Na data deste Formulário de
Referência, a Companhia não dispunha de nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não
tenha sido realizado integralmente.
O relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso a
linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados derivam das informações contábeis intermediárias
consolidadas revisadas referentes aos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020
e 2019 e das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Comparação do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 com o período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019
AV (%)

AH (%)

100,0%
-62,4%

Período de nove
meses findo em
30 de setembro
de 2019
500.685
(206.031)

100,0%
-41,1%

-37,1%
-4,7%

37,6%
-11,8%

294.654
(7.983)

58,9%
-1,6%

-59,7%
364,1%

-29,6%

(138.084)

-27,6%

-32,6%

0,5%

8.449

1,7%

81,5%

(9.970)

3,2%

157.036

31,4%

-106,3%

Receitas financeiras
Despesas financeiras

37.374
(72.101)

11,9%
-22,9%

12.667
(40.328)

2,5%
-8,1%

195,1%
78,8%

Resultado financeiro

(34.727)

-11,0%

(27.661)

-5,5%

25,5%

(44.697)

-14,2%

129.375

25,8%

-134,5%

-8,1%

(33.460)

-6,7%

-23,7%

1,5%

(10.128)

-2,0%

-146,0%

-20,8%

85.787

17,1%

-176,4%

Período de nove
meses findo em 30 de
setembro de 2020

AV (%)

Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados

315.055
(196.437)

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas operacionais,
líquidas
Lucro (prejuízo) operacional
antes do resultado
financeiro

118.618
(37.053)
(93.102)

(em R$ milhares, exceto %)

Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
Lucro (prejuízo) líquido do
exercício

1.567

(25.532)
4.660

(65.569)

Receita líquida de vendas
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a receita líquida de vendas e serviços
da Companhia diminuiu 37,1% ou R$185,6 milhões, passando de R$500,7 milhões no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019, para R$315,1 milhões no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020.

602

PÁGINA: 176 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19,
tivemos que encerrar temporariamente as operações de nossas lojas, a partir do dia 23 de março de
2020. Ao longo dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente nossas lojas até o mês de
setembro, quando nossa operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar de
estarmos realizando vendas de novos contratos e contarmos com clientes ativos e pagantes dos
serviços previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia, não ocorreu o reconhecimento de receita sobre serviços, dado a impossibilidade destes
serem prestados. Os respectivos valores foram mantidos momentaneamente em uma conta do
Passivo Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a reabertura das unidades e
restabelecimento de nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o
curso normal de suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de reconhecimento em
receita. A nossa melhor estimativa sobre o montante da receita contratada e não reconhecida durante
o período, em que as unidades estavam temporariamente suspensas, em 30 de setembro de 2020
é de R$ 100,4 milhões. Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em
que conseguirmos concluir a prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse
efeito do encerramento intempestivo de nossa atividade.
Custos dos serviços prestados
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, os custos dos serviços prestados da
Companhia diminuíram 4,7% ou R$9,6 milhões, passando de R$206,0 milhões no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2019, para R$196,4 milhões no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020, seguindo o fechamento de nossas unidades, seguindo as orientações do
Governo, como forma de evitar a disseminação da COVID-19. Além disso, em linha com as medidas
de resposta e enfrentamento à pandemia anunciadas pelo Governo Federal na Medida Provisória
936 (MP936), parte das consultoras e a totalidade das fisioterapeutas da Companhia tiveram seus
contratos de trabalho temporariamente suspensos, gerando uma economia de aproximadamente R$
15,0 milhões. Adicionalmente, a Companhia renegociou certos contratos de aluguel durante o
período em que as unidades estiveram fechadas, gerando assim uma economia nesta linha.
Importante ressaltar que, durante o período de pandemia, focamos na reestruturação e otimização
dos quadros de funcionários de nossas lojas, aumentando o nível de eficiência de nossa operação.
Lucro bruto
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro bruto da Companhia diminuiu
59,7% ou R$176,0 milhões, passando de R$294,7 milhões no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2019, para R$118,6 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020, decorrente da variação negativa da receita, como já explicado anteriormente, e parcialmente
compensado pela redução de custos no período.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 364,1%, ou R$29,1 milhões, alcançando
R$37,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a R$8,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação decorreu,
principalmente, dos maiores esforços e incentivos voltados ao time comercial, visando manter a
proximidade com nossa base de clientes atuais e potenciais, gerando vendas mesmo no período em
que nossas unidades estavam fechadas.
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Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia reduziram 32,6%, ou R$45,0 milhões,
alcançando R$93,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado
a R$138,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação
ocorreu, principalmente, devido aos esforços da Companhia em gerar eficiências na operação e
renegociar contratos com determinados provedores de serviço, de forma a proteger a rentabilidade
da Companhia. Entre essas negociações temos, principalmente, a redução nos serviços de call
center, seguindo os investimentos realizados em nosso aplicativo, que permitiu que este absorvesse
parte da demanda dos call centers.
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social da
Companhia apresentou uma redução de R$167,0 milhões, passando de um lucro de R$157,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para um prejuízo de R$10,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Esta variação ocorreu,
principalmente, devido aos fatores já descritos nos demais itens acima.
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 195,1% ou R$ 24,7 milhões,
representando uma receita financeira de R$37,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, comparado a R$12,7 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido à variação positiva na linha de ganho em
opções de compra e venda de participações de não controladores, além do desconto de
arrendamento de imóveis resultante do fechamento de lojas devido a pandemia da COVID-19.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de R$31,8 milhões ou 78,8%,
representando uma despesa financeira de R$72,1 milhões no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, comparado a R$40,3 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao break-up fee referente à
quitação antecipada das debêntures de emissão da Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A.,
controlada da Companhia, durante o segundo trimestre de 2020, bem como a renegociação e
alongamento de algumas dívidas e a variação negativa na linha de perda em opções de compra e
venda de participações de não controladores.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social da Companhia diminuiu R$174,1 milhões,
alcançando um prejuízo de R$44,7 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020, comparado a R$129,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019.
Esta redução é explicada pelas variações comentadas acima.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido da Companhia reduziu R$
22,7 milhões ou 52,1%, alcançando uma despesa de R$20,9 milhões no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020, comparado a uma despesa de R$43,6 milhões no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação ocorreu, principalmente, devido à
redução no lucro do período.
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Lucro líquido do Período
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro líquido da Companhia diminuiu
R$151,4 milhões, passando de um lucro de R$85,8 milhões no período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de 2019 para um prejuízo de R$65,6 milhões no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020. Esta redução é explicada pelas demais variações
comentadas acima.
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(em R$ milhares, exceto %)
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços
prestados

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2019
647.595
(285.384)
362.211

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas
operacionais, líquidas
Lucro operacional antes
do resultado financeiro

AV (%)

AH (%)

100,0%

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2018
336.291

100,0%

92,6%

-44,1%

(158.474)

-47,1%

80,1%

55,9%

177.817

52,9%

103,7%

AV (%)

(26.920)

-4,2%

(13.205)

-3,9%

103,9%

(177.334)

-27,4%

(106.436)

-31,6%

66,6%

614

0,1%

24.461

7,3%

-97,5%

158.571

24,5%

82.637

24,6%

91,9%

Receitas financeiras
Despesas financeiras

8.023
(54.375)

1,2%
-8,4%

1.691
(26.170)

0,5%
-7,8%

374,5%
107,8%

Resultado financeiro

(46.352)

-7,2%

(24.479)

-7,3%

89,4%

112.219

17,3%

58.158

17,3%

93,0%

(51.695)

-8,0%

(20.349)

-6,1%

154,0%

4.856

0,7%

770

0,2%

530,6%

65.380

10,1%

38.579

11,5%

69,5%

Lucro antes do imposto
de renda e contribuição
social
Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
Lucro líquido do exercício

Receita líquida de vendas
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou R$311,3 milhões ou 92,6% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, passando de R$336,3 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para R$647,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. Esta variação é explicada pelo aumento das vendas, decorrente da abertura de 232 novas
unidades ao longo dos anos de 2018 e 2019, pela maturação das lojas novas, além da realização de
aquisições de grupos de franqueados, onde a Companhia passou a registrar 100% de seus
resultados e que contribuíram com aproximadamente R$ 85,0 milhões na receita líquida de 2019.
Custos dos serviços prestados
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os custos dos serviços prestados da
Companhia aumentaram 80,1% ou R$ 126,9 milhões, passando de R$ 158,5 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 285,4 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu devido à consolidação de grupos de franqueados
que foram adquiridos no ano, os quais totalizavam 56 lojas ao final de 2019.
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Não obstante, em uma análise relativa, os custos dos serviços prestados passaram de 47,1% da
receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para 44,1% da receita
líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, evidenciando os ganhos de
eficiência capturados no período, em decorrência dos investimentos realizados para criação de
estrutura corporativa centralizada.
Lucro bruto
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro bruto da Companhia aumentou 103,7%
ou R$184,4 milhões, passando de R$177,8 milhões, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, para R$362,2 milhões, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
com a margem bruta subindo de 52,9% em 2018 para 55,9% em 2019. Esta variação decorreu dos
fatores descritos acima.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 103,9% ou R$ 13,7 milhões, alcançando R$
26,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 13,2
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu pelos
investimentos na divulgação da marca além das despesas crescentes com a captação de novos
clientes. Como percentual da receita líquida, as despesas com vendas tiveram um aumento de 0,3
p.p., passando de 3,9% em 2018 para 4,2% em 2019.
Despesas gerais e administrativas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as despesas gerais e administravas da
Companhia aumentaram 66,6% ou R$70,9 milhões, passando de R$106,4 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$177,3 milhões, no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu devido ao aumento de nossa estrutura corporativa
para suportar o crescimento de vendas e crescimento exponencial da rede, bem como para auxiliar
na integração de todos os grupos de franqueados adquiridos. Em termos relativos, as despesas
gerais e administrativas apresentaram uma queda de 4,3 p.p., demonstrando os esforços da
Companhia em elevar seus níveis de eficiência.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos aumentou 91,9% ou R$75,9 milhões, passando de R$82,6 milhões no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$158,6 milhões no exercício social de 2019,
tendo representado 24,6% e 24,5%, respectivamente, da receita líquida da Companhia nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2019. A empresa conseguiu manter
uma estabilidade desse indicador em relação à receita líquida, mesmo passando por um crescimento
acelerado ao longo do ano.
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 374,5% ou R$ 6,3 milhões,
representando uma receita financeira de R$8,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a
R$1,7 milhão no exercício social de 2018. Esta variação ocorreu, principalmente, devido à maior
posição de caixa no período, refletindo os recursos captados pela Companhia.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de R$ 28,2 milhões ou 107,8%,
representando uma despesa financeira de R$54,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado
a R$26,2 milhões no exercício social de 2018. Esta variação ocorreu devido ao aumento do
endividamento da Companhia no período para financiar o plano de expansão e aquisição de
franqueados da rede.
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Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro antes do imposto de renda e
contribuição social aumentou 93,0% ou R$54,1 milhões, passando de R$58,2 milhões no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$112,2 milhões no exercício social de 2019, tendo
representado 17,3% e 17,3% respectivamente, da receita líquida da Companhia nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido da Companhia aumentou
R$27,3 milhões ou 139,2%, alcançando uma despesa de R$46,8 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2019, comparado a uma despesa de R$19,6 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de Lucro operacional,
conforme descrito acima.
Lucro líquido do exercício
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro líquido da Companhia aumentou 69,5%
ou R$26,8 milhões, passando de R$38,6 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 para R$65,4 milhões no exercício social de 2019. Esta variação ocorreu devido aos fatores
descritos acima.
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(em R$ milhares, exceto %)
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços
prestados
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas
operacionais, líquidas
Lucro operacional antes
do resultado financeiro

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2018
336.291

AV (%)

AH (%)

100,0%

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2017
193.668

100,0%

73,6%

(158.474)

-47,1%

(81.446)

-42,1%

94,6%

177.817

52,9%

112.222

57,9%

58,5%

AV (%)

(13.205)

-3,9%

(5.244)

-2,7%

151,8%

(106.436)

-31,6%

(52.907)

-27,3%

101,2%

24.461

7,3%

1.565

0,8%

1463,0%

82.637

24,6%

55.636

28,7%

48,5%

Receitas financeiras
Despesas financeiras

1.691
(26.170)

0,5%
-7,8%

2.791
(2.503)

1,4%
-1,3%

-39,4%
945,5%

Resultado financeiro

(24.479)

-7,3%

288

0,1%

-8599,7%

58.158

17,3%

55.924

28,9%

4,0%

(20.349)

-6,1%

(15.241)

-7,9%

33,5%

770

0,2%

-

-

-

38.579

11,5%

40.683

21,0%

-5,2%

Lucro antes do imposto
de renda e contribuição
social
Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
Lucro líquido do exercício
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Receita líquida de vendas
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou R$142,6 milhões ou 73,6%, passando de
R$193,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$336,3 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu principalmente
devido às aquisições de quatro grandes grupos de franqueados realizadas ao longo de 2018, que
totalizavam 70 lojas ao final de 2018 e que contribuíram com aproximadamente R$ 66,0 milhões na
receita líquida de 2018.
Custos dos serviços prestados
Os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram R$77,0 milhões ou 94,6% no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, passando de R$81,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$158,5 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018. Esta variação decorre dos mesmos motivos que impactaram a receita líquida.
Como percentual da receita líquida, nota-se um aumento no período, com os custos dos serviços
prestados passando de 42,1% em 2017 para 47,1%, refletindo o alto volume de abertura de lojas
sob nossa gestão (53 no total), as quais possuem uma curva de maturação de 24 meses.
Lucro bruto
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro bruto da Companhia aumentou 58,5%
ou R$65,6 milhões, passando de R$112,2 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, para R$177,8 milhões, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Esta variação
é explicada pelos fatores listados anteriormente. Já a margem bruta apresentou redução, passando
de 57,9% para 52,9%, em função do alto volume de abertura de lojas sob nossa gestão conforme
comentado.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 151,8% ou R$ 8,0 milhões, passando de R$
5,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$ 13,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu pelos investimentos
na divulgação da marca além das despesas crescentes com a captação de novos clientes.
Despesas gerais e administrativas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas gerais e administravas da
Companhia aumentaram 101,2% ou R$53,5 milhões, passando de R$52,9 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$106,4 milhões, no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018. O aumento decorreu do fortalecimento das estruturas corporativa e de
capital da Companhia para suportar o maior número de lojas, incluindo as novas lojas abertas e as
aquisições de franqueados realizadas durante o ano de 2018.
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos aumentou 48,5% ou R$27,0 milhões, passando de R$55,6 milhões no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 para R$82,6 milhões no exercício social de 2018,
tendo representado 28,7% e 24,6%, respectivamente, da receita líquida da Companhia nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e de 2018. Esta variação é explicada
pelos itens já descritos anteriormente.
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RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia apresentaram uma redução de 39,4% ou R$ 1,1 milhão,
representando uma receita financeira de R$1,7 milhão no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, comparado a R$2,8 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Esta
variação ocorreu, principalmente, devido aos descontos a juros recebidos de clientes.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de R$23,7 milhões ou 945,5%,
representando uma despesa financeira de R$26,2 milhões no período findo em 31 de dezembro de
2018, comparado a R$2,5 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu
principalmente devido à perda por opção de compra firmada com franqueados adquiridos para a
compra da participação remanescente, além dos encargos financeiros decorrentes do maior
endividamento da Companhia, por sua vez refletindo a emissão das debêntures em dezembro de 2018.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro antes dos impostos aumentou 4,0%
ou R$2,2 milhões, passando de R$55,9 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de
2017 para R$58,2 milhões no exercício social de 2018, tendo representado 28,9% e 17,3%,
respectivamente, da receita líquida da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2017 e de 2018. A redução é explicada pelos fatores já listados anteriormente.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido da Companhia aumentou
R$4,3 milhões ou 28,5%, alcançando uma despesa de R$19,6 milhões no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018, comparado a uma despesa de R$15,2 milhões no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é explicada pelo aumento no lucro descrito
anteriormente.
Lucro líquido do exercício
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro líquido da Companhia reduziu 5,2%
ou R$2,1 milhões, passando de R$40,7 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de
2017 para R$38,6 milhões no exercício social de 2018. Esta variação ocorreu devido aos fatores
acima descritos.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 30 de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019

(em R$ milhares, exceto %)
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra de acionistas não
controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de
ativos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Em 30 de
setembro de
2020

AV (%)

Em 31 de
dezembro de
2019

AV (%)

AH (%)

217.084
379.884
-

15,7%
27,4%
0,0%

55.109
380.490
820

4,9%
33,8%
0,1%

293,9%
-0,2%
-100,0%

121.859

8,8%

35.068

3,1%

247,5%

56
13.036
731.919

0,0%
0,9%
52,8%

1.588
12.689
485.764

0,1%
1,1%
43,2%

-96,5%
2,7%
50,7%

5.495
5.738
38.047

0,4%
0,4%
2,7%

36.456
6.076
-

3,2%
0,5%
0,0%

-84,9%
-5,6%
0,0%

12.172

0,9%

7.512

0,7%

62,0%

18.913
172.033
347.195
54.702
654.295
1.386.214

1,4%
12,4%
25,0%
3,9%
47,2%
100,0%

11.909
160.550
348.197
68.788
639.488
1.125.252

1,1%
14,3%
30,9%
6,1%
56,8%
100,0%

58,8%
7,2%
-0,3%
-20,5%
2,3%
23,2%

142.703
15.242
33.072
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423

10,3%
1,1%
2,4%
0,6%
18,9%
2,8%
1,7%
0,2%
3,1%

74.600
28.718
24.418
8.243
180.485
26.971
41.449
2.733
24.650

6,6%
2,6%
2,2%
0,7%
16,0%
2,4%
3,7%
0,2%
2,2%

91,3%
-46,9%
35,4%
0,0%
45,5%
45,0%
-43,2%
-0,1%
76,2%

64.634

4,7%

125.753

11,2%

-48,6%

213
14.768
650.264

0,0%
1,1%
46,9%

8.995
547.015

0,0%
0,8%
48,6%

0,0%
64,2%
18,9%

73.466
344.811
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534

5,3%
24,9%
0,0%
2,4%
0,2%
0,3%
0,9%
0,5%

82.369
66.113
109.146
39.797
2.684
3.979
13.035
8.380

7,3%
5,9%
9,7%
3,5%
0,2%
0,4%
1,2%
0,7%

-10,8%
421,5%
-100,0%
-16,7%
-11,1%
-5,9%
-0,9%
-10,1%

6.020

0,4%

5.039

0,4%

19,5%

18.680
8.899
511.622

1,3%
0,6%
36,9%

20.621
3.896
355.059

1,8%
0,3%
31,6%

-9,4%
128,4%
44,1%

98.403
89.412
54.495
29.031
(56.129)

7,1%
6,5 %
3,9%
2,1%
-4,0%

98.403
85.922
(26.163)
41.503
-

8,7%
7,6%
-2,3%
3,7%
-

4,1%
-308,3%
-30,1%
-

215.212

15,5%

199.665

17,7%

7,8%

9.116

0,7%

23.513

2,1%

-61,2%

224.328

16,2%

223.178

19,8%

0,5%

1.386.214

100,0%

1.125.252

100,0%

23,2%
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ATIVO
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 23,2% ou R$261,0
milhões em relação a 31 de dezembro de 2019.
Ativo Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia aumentou 50,7% ou R$246,2 milhões,
passando de R$485,8 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$731,9 milhões em 30 de
setembro de 2020. Essa variação ocorreu principalmente devido à captação de cerca de R$ 370
milhões no primeiro semestre de 2020, os quais foram utilizados para quitar dívidas antigas e
enfrentar a recessão da COVID-19, além da redução de consumo de caixa com a postergação de
pagamento dos impostos e suspensão de contratos conforme decreto do governo.
Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa aumentaram em R$162,0 milhões ou 293,9%, alcançando R$217,1
milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$55,1 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento ocorreu principalmente devido às captações realizadas no 1º semestre de 2020, as
quais tinham como objetivo quitar dívidas antigas e enfrentar a recessão da COVID-19. Além disso,
a Companhia obteve redução de consumo de caixa com a postergação de pagamento dos impostos
e suspensão de contratos de trabalho conforme decreto do governo.
Opções de compra de acionistas não controladores
As opções de compra de acionistas não controladores atingiram R$121,9 milhões em 30 de setembro
de 2020, incremento de R$ 86,8 milhões comparado a R$ 35,1 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas/quotistas não controladores das controladas
Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de exercício das opções de
venda de suas participações nessas controladas, conforme distratos assinados entre as partes.
Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam emissão simultânea de opções de compra e
venda sobre a participação de não controladores no momento da combinação de negócios passaram
a conter somente uma opção de compra da participação dos acionistas não controladores pela
Companhia. Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo
contabilizado relacionado a essa opção no montante de R$ 57,6 milhões, e restabeleceu a
apresentação de acionistas / quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante de R$
6,1 milhões. A diferença entre o valor da baixa das opções e o valor da participação de acionista não
controladores foi reconhecida na linha de Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido
pertencente aos controladores. Adicionalmente, como os contratos após a renúncia passaram então
a conter somente opções de compra, a Companhia aplicou o pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e
registrou um ativo no montante de R$ 80,8 milhões, tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido.
Adiantamento a fornecedores
O Adiantamento a fornecedores da Companhia diminuiu em R$1,5 milhão ou 96,5%, alcançando R$ 0,1
milhão em 30 de setembro de 2020, comparado a R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2019. Essa redução
deu-se, principalmente, pela compensação de saldo dos serviços que foram prestados no período.
Ativo Não Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o ativo não circulante da Companhia aumentou 2,3% ou R$ 14,8
milhões, passando de R$639,5 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$654,3 milhões em 30
de setembro de 2020.
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes da Companhia diminuíram em R$31,0 milhões ou 84,9%, alcançando
R$5,5 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$36,5 milhões em 31 de dezembro de
2019. Essa variação ocorreu principalmente devido à manutenção do prazo médio de recebimento
de clientes transferido de longo para curto prazo.
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Contas a receber - Partes relacionadas
As contas a receber de partes relacionadas da Companhia reduziram 5,6% ou R$ 0,3 milhão,
alcançando R$5,7 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$ 6,1 milhões em 31 de
dezembro de 2019.
Outros ativos não circulantes
Os outros ativos não circulantes da Companhia aumentaram em R$7,0 milhões ou 58,8%,
alcançando R$18,9 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$11,9 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, em função da linha de IRPJ saldo
negativo, decorrente do prejuízo apresentado no período. A Companhia apresentou, em 30 de
setembro de 2020, na rubrica de instrumentos financeiros derivativos (SWAP) o montante de R$ 38,0
milhões referente a contratação de novos instrumentos financeiros na modalidade 4.131 que
combina dívida em moeda estrangeira com swaps cambiais.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia registrou R$38,0 milhões em instrumentos financeiros derivativos em 30 de setembro
de 2020, sendo que não haviam lançamentos nessa linha em 31 de dezembro de 2019.
Imobilizado
O imobilizado da Companhia aumentou em R$11,5 milhões ou 7,2%, alcançando R$172,0 milhões
em 30 de setembro de 2020, comparado a R$160,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse
aumento deu-se, principalmente, pela expansão da rede que requer investimentos em benfeitorias
de imóveis de terceiros, aquisição de equipamentos de depilação a laser e outros investimentos
associados às novas unidades.
Intangível
O intangível da Companhia permaneceu praticamente em linha, passando de R$348,2 milhões em
31 de dezembro de 2019 para R$347,2 milhões em 30 de setembro de 2020.
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 19,8% ou R$222,9 milhões em relação a 31 de dezembro de 2019. Esse aumento ocorreu
principalmente devido, principalmente, aos fatores descritos abaixo.
Passivo Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o passivo circulante da Companhia aumentou 18,9% ou R$103,3
milhões, passando de R$547,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$650,3 milhões em 30
de setembro de 2020. Essa variação deu-se em decorrência do aumento na linha de receita diferida,
uma vez que a Companhia não pode reconhecer receitas no período em que as lojas estavam
fechadas. Tais receitas foram acumuladas na linha de Receita Diferida, e terá seu reconhecimento
nos meses subsequentes.
Receita diferida
A receita diferida da Companhia aumentou em R$82,1 milhões ou 45,5%, alcançando R$262,6
milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$180,5 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento é totalmente relacionado ao fato de que a Companhia não pode reconhecer receitas
de vendas já contratadas no período em que as lojas estavam fechadas, uma vez que o valor de
receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão prestados ao longo do
contrato. Vale ressaltar que mesmo num cenário adverso, impactado pela COVID-19, nossas vendas
continuaram a ocorrer e impactar a referida conta.
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Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Os empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia aumentaram em
R$346,8 milhões ou 246,5%, alcançando R$487,5 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado
a R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, pela
captação de cerca de R$ 370 milhões no primeiro semestre de 2020, efetuado para enfrentar a
recessão da COVID-19, além de ter o objetivo de refinanciar dívidas antigas a custos inferiores.
Debêntures (circulante e não circulante)
As debêntures (circulante e não circulante) da Companhia apresentaram uma redução de R$109,1
milhões, uma vez que não houve qualquer saldo nesta conta em 30 de setembro de 2020. Essa
redução deu-se pelo break-up fee referente à quitação antecipada das debêntures de emissão da
Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., controlada da Companhia, realizada no segundo trimestre
de 2020.
Opções de compra e venda de participação de não controladores
As opções de compra e venda de participação de não controladores da Companhia diminuíram em R$61,1
milhões ou 48,6%, alcançando R$64,6 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$125,8 milhões
em 31 de dezembro de 2019. Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas/quotistas não
controladores das controladas Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de
exercício das opções de venda de suas participações nessas controladas, conforme distratos assinados
entre as partes. Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam emissão simultânea de opções de
compra e venda sobre a participação de não controladores no momento da combinação de negócios
passaram a conter somente uma opção de compra da participação dos acionistas não controladores pela
Companhia. Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo contabilizado
relacionado a essa opção no montante de R$ 57,6 milhões, e restabeleceu a apresentação de acionistas /
quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante de R$ 6,1 milhões. A diferença entre o valor
da baixa das opções e o valor da participação de acionista não controladores foi reconhecida na linha de
Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido pertencente aos controladores. Adicionalmente, como os
contratos após a renúncia passaram então a conter somente opções de compra, a Companhia aplicou o
pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e registrou um ativo no montante de R$ 80,8 milhões, tendo como
contrapartida o Patrimônio Líquido.
Contas a pagar ex-acionistas
As contas a pagar ex-acionistas da Companhia diminuíram em R$0,1 milhão ou 0,9%, alcançando
R$12,9 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$13,0 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Passivo Não Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o passivo não circulante da Companhia aumentou 44,1% ou R$156,6
milhões, passando de R$355,1 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$511,6 milhões em 30
de setembro de 2020. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da captação de R$400
milhões mencionada acima.
Provisões para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais da Companhia diminuíram em R$1,9 milhão ou 9,4%,
alcançando R$18,7 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$20,6 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Essa redução deu-se, principalmente, pela atuação regular das unidades, não
gerando assim intercorrências, bem como contenção dos clientes e reversão de cancelamentos e/ou
reclamações junto ao setor de Relacionamento com o Cliente, não ensejando litígios em razão de
cancelamento de contratos.

613

PÁGINA: 187 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Contas a pagar – partes relacionadas
As contas a pagar de partes relacionadas não circulantes da Companhia aumentaram em R$5,0
milhões ou 128,4%, alcançando R$8,9 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$3,9
milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, por mútuos realizados
entre as empresas da Companhia, conforme detalhado nas notas explicativas e no item 16.2 deste
formulário de referência.
Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia permaneceu praticamente em linha,
passando de R$223,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$224,3 milhões em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$1,2 milhão.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em R$ milhares, exceto %)
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Opções de Compra de acionistas não
controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Opções de Compra de acionistas não
controladores
Contas a receber – partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Receita Diferida
Debêntures
Salários e encargos sociais
Parcelamento de Impostos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Debêntures
Passivo de arrendamento
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Provisões para demandas judiciais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas

Em 31 de dezembro
de 2019

AV (%)

Em 31 de dezembro
de 2018

AV (%)

55.109
820
380.490

4,9%
0,1%
33,8%

69.252
2.243
227.086

8,9%
0,3%
29,3%

AH (%)

-20,4%
-63,4%
67,6%

35.068

3,1%

-

-

-

1.588
12.689
485.764

0,1%
1,1%
43,2%

21.574
12.868
333.023

2,8%
1,7%
42,9%

-92,6%
-1,4%
35,3%

36.456

3,2%

22.984

3,0%

58,6%

-

-

30.778

4,0%

100,0%

6.076
7.512

0,5%
0,7%

3.014
128
2.656

0,4%
0,0%
0,3%

101,6%
100,0%
192,8%

11.909
160.550
348.197
68.788
639.488
1.125.252

1,1%
14,3%
30,9%
6,1%
56,8%
100,0%

3.341
114.699
264.830
442.430
775.453

0,4%
14,8%
34,2%
57,1%
100,0%

256,5%
40,0%
31,5%
52,5%
45,1%

74.600
8.243
28.718
24.418
180.485
26.971
2.733
41.449
24.650

6,6%
0,7%
2,6%
2,2%
16,0%
0,0%
2,4%
0,2%
3,7%
2,2%

80.796
8.243
13.514
140.656
314
16.190
1.031
25.195
26.658

10,4%
1,1%
1,7%
18,1%
0,0%
2,1%
0,1%
3,2%
3,4%

-7,7%
0,0%
80,7%
28,3%
-100,0%
66,6%
165,1%
64,5%
-7,5%

125.753

11,2%

-

-

-

8.995
547.015

0,8%
48,6%

12.108
324.705

1,6%
41,9%

-25,7%
68,5%

66.113
82.369
109.146
39.797

5,9%
7,3%
9,7%
3,5%

27.935
90.673
53.299
-

3,6%
11,7%
6,9%
-

136,7%
-9,2%
104,8%
-

-

-

42.839

5,5%

-100,0%

20.621
3.979
8.380
13.035

1,8%
0,4%
0,7%
1,2%

7.106
3.371
4.090
874

0,9%
0,4%
0,5%
0,1%

190,2%
18,0%
104,9%
1391,4%
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Provisões para desmantelamento de
ativos
Contas a pagar - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

5.039

0,4%

3.346

0,4%

50,6%

3.896
2.684
355.059
902.074

0,3%
0,2%
31,6%
80,2%

9.702
4.377
247.612
572.317

1,3%
0,6%
31,9%
73,8%

-59,8%
-38,7%
43,4%
57,6%

98.403
85.922
(26.163)
41.503

8,7%
7,6%
-2,3%
3,7%

8.403
84.609
4.969
92.954

1,1%
10,9%
0,6%
12,0%

1071,0%
1,6%
-626,5%
-55,4%

199.665

17,7%

190.935

24,6%

4,6%
92,7%

23.513

2,1%

12.201

1,6%

223.178

19,8%

203.136

26,2%

9,9%

1.125.252

100,0%

775.453

100,0%

45,1%

ATIVO
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 45,1% ou R$349,8
milhões em relação a 31 de dezembro de 2018.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia aumentou 45,9% ou R$152,7 milhões,
passando de R$333,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$485,8 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Essa variação ocorreu devido ao aumento do montante de contas a receber dos
clientes, que compensou a redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa.
Caixa e Equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa diminuiu em R$14,1 milhões ou 20,4%, alcançando R$55,1
milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$69,3 milhões em 31 de dezembro de 2018.
Essa redução deu-se majoritariamente pelos maiores gastos relacionados às atividades de
investimentos, com os pagamentos das aquisições de grupos de franquias realizados em 2018 e
2019.
Contas a receber de clientes
O saldo de contas a receber de clientes da Companhia aumentou em R$153,4 milhões ou 67,6%,
alcançando R$380,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$227,1 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Esse aumento deu-se, principalmente, pelo incremento de vendas no período.
Como a principal característica das vendas da Companhia é o parcelamento, o montante total cresce
de acordo com a evolução das vendas.
Adiantamento a fornecedores
O adiantamento a fornecedores da Companhia reduziu em R$20,0 milhões ou 92,6%, alcançando
R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$21,6 milhões em 31 de dezembro de
2018. Essa redução deu-se, principalmente, pelo recebimento dos adiantamentos realizados para
aquisição de equipamento de depilação a laser.
Opções de Compra de Acionistas Não Controladores
A Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de determinadas
controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação remanescente não
detida pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou um valor de R$35,1
milhões nesta linha em seu ativo circulante, sendo que não haviam lançamentos nessa linha em 31
de dezembro de 2018 em seu ativo circulante. Em contrapartida, a Companhia não possuía
lançamentos nessa linha em seu ativo não circulante em 31 de dezembro de 2019, enquanto havia
um montante de R$ 30,8 milhões no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2018.
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Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante da Companhia aumentou 44,5%, ou R$197,1
milhões, passando de R$442,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$639,5 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento registrado no saldo
das contas de ativo intangível, imobilizado e de ativos por direito de uso.
Intangível
O intangível da Companhia aumentou em R$83,4 milhões ou 31,5%, alcançando R$348,2 milhões
em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$264,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento deu-se, principalmente, pelas aquisições de franqueados realizadas ao longo de 2019.
Cabe destacar que a Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de
determinadas controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação
remanescente não detida pela Companhia.
Imobilizado
O imobilizado da Companhia aumentou R$45,9 milhões ou 40,0%, alcançando R$160,6 milhões em
31 de dezembro de 2019, comparado a R$114,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento
é explicado pelo aumento de equipamentos de depilação a laser, frente às novas aberturas de lojas
e aquisições de sociedades realizadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Ativos por direito de uso
Os ativos por direito de uso da Companhia totalizaram R$68,8 milhões em 31 de dezembro de 2019,
sendo que não havia nenhum valor registrado nesta linha em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento é explicado, principalmente, pelo reconhecimento de contratos de arrendamento de
diversos imóveis ocorrido durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Outros Ativos
Os outros ativos não circulantes da Companhia totalizaram R$11,9 milhões em 31 de dezembro de
2019, aumento de R$8,6 milhões ou 256,5% frente aos R$3,3 milhões registrados nesta linha em 31
de dezembro de 2018. Esse aumento é explicado, principalmente, por adiantamentos a fornecedores
realizados no ano.
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 45,1% ou R$349,8 milhões em relação a 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu
principalmente devido aos fatores descritos abaixo.
Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante da Companhia aumentou 68,5% ou R$222,3
milhões, passando de R$324,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$547,0 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação deu-se principalmente devido ao crescimento do saldo de
receita diferida e da constituição do passivo de arrendamento
Receita Diferida
A conta de receita diferida da Companhia aumentou em R$39,8 milhões ou 28,3%, alcançando R$180,5
milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento é totalmente relacionado ao aumento de vendas no período, uma vez que o valor de receita
diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão prestados ao longo do contrato.
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Impostos e Contribuições a pagar
Os impostos e contribuições a pagar da Companhia aumentaram em R$16,3 milhões ou 64,5%,
alcançando R$41,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$25,2 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação é explicada pelo melhor resultado da Companhia no exercício de
2019 em comparação ao exercício de 2018.
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
O saldo de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia aumentou em
R$32,0 milhões ou 29,4%, alcançando R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a
R$108,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deu-se, principalmente, pela
contratação de novas linhas de crédito para sustentar o crescimento da Companhia no período.
Debêntures (circulante e não circulante)
As debêntures (circulante e não circulante) da Companhia apresentaram um aumento de R$55,5
milhões ou 103,6%, alcançando R$109,1 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$53,6
milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu em decorrência do recebimento, no
primeiro trimestre de 2019, de duas das três parcelas dos recursos das debêntures emitidas pela
controlada da Companhia em 2018.
Contrato oneroso (circulante e não circulante)
O contrato oneroso da Companhia reduziu em R$8,3 milhões ou 8,4%, alcançando R$90,6 milhões
em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$98,9 milhões em 31 de dezembro de 2018. Vale
ressaltar que se trata do passivo identificado como parte da combinação de negócios da EL
Franchising Ltda. e da TL Franchising Ltda. referente ao acordo de não pagamento de royalties por
determinadas empresas do grupo.
Passivo de arrendamento (circulante e não circulante)
O passivo de arrendamento da Companhia totalizou R$68,5 milhões em 31 de dezembro de 2019,
frente a não constituição de saldo em 31 de dezembro de 2018. O passivo de arrendamento trata-se
do reconhecimento de contratos de arrendamento de diversos imóveis ocorrido durante o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Contas a pagar ex-acionistas (circulante e não circulante)
A linha de contas a pagar ex-acionistas por aquisição de controladas totalizou R$37,7 milhões em
31 de dezembro de 2019, aumento de 36,9%, ou R$10,2 milhões, frente aos R$27,5 milhões
reportados em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deve-se às aquisições realizadas ao longo
de 2019.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante da Companhia aumentou 43,4% ou R$107,4
milhões, passando de R$247,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$355,1 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação deu-se em decorrência principalmente do aumento das linhas
de empréstimos e debêntures, como já mencionado anteriormente, além do aumento da linha de
opções de compra e venda de participação de não controladores.
Opções de compra e venda de participação de não controladores
As Opções de compra e venda de participação de não controladores totalizaram R$42,8 milhões em
31 de dezembro de 2018, sendo que não houve saldo nessa linha em 31 de dezembro de 2019. A
variação deu-se, principalmente, pela realocação de valores do não circulante para o circulante.
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Provisões para demandas judiciais
As provisões para ações judiciais da Companhia aumentaram em R$13,5 milhões ou 190,2%,
alcançando R$20,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$7,1 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Esse aumento é explicado, principalmente, pelas provisões oriundas das
aquisições de empresas realizadas ao longo de 2019.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia aumentou 9,9%, ou R$20,0
milhões, passando de R$203,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$223,2 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento do capital
subscrito, bem como pelo aumento da participação de acionistas não controladores.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em R$ milhares, exceto %)
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Opções de Compra de acionistas não
controladores
Imobilizado
Intangível
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Fornecedores
Receita Diferida
Debêntures
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Debêntures
Opções de compra e venda
participação de não controladores
Provisões para demandas judiciais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Instrumentos financeiros derivativos
Provisões para desmantelamento
ativos
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante

de

de

Em 31 de dezembro
de 2018

AV (%)

69.252
2.243
227.086
21.574
12.868
333.023

8,9%
0,3%
29,3%
2,8%
1,7%
42,9%

Em 31 de dezembro
de 2017

20.003
126.810
6.833
153.646

7.935

AV (%)

AH (%)

4,8%
30,3%
1,6%
36,7%

246,2%
79,1%
88,3%
116,7%

1,9%

189,7%

22.984

3,0%

30.778

4,0%

114.699
264.830

14,8%
34,2%

2.656

0,3%

-

-

-

3.014
128
3.341
442.430
775.453

0,4%
0,0%
0,4%
57,1%
100,0%

2.500
1.690
265.180
418.826

0,6%
0,4%
63,3%
100,0%

20,6%
97,7%
66,8%
85,1%

80.796
8.243
13.514
140.656
314
16.190
25.195
26.658
1.031
12.108
324.705

10,4%
1,1%
1,7%
18,1%
0,0%
2,1%
3,2%
3,4%
0,1%
1,6%
41,9%

10.261
8.243
5.503
84.813

2,4%
2,0%
1,3%
20,3%
1,6%
3,6%
0,0%
0,8%
1,0%
33,0%

687,4%
0,0%
145,6%
65,8%
148,8%
68,0%
881,9%
-100%
178,7%
134,9%

27.935
90.673
53.299

3,6%
11,7%
6,9%

1,3%
23,6%
-

405,3%
-8,3%
-

42.839

5,5%

7.106
3.371
4.090
874
4.377

0,9%
0,4%
0,5%
0,1%
0,6%

171
1.656
506

3.346
9.702
247.612

50.009
203.046

6.507
15.001
105
3.477
4.345
138.255

5.528
98.914
-

-

11,9%
48,5%

129,4%
30,4%

-

-

-

0,0%
0,4%
0,1%
-

4055,6%
103,6%
708,3%
-

0,4%

1.479

0,4%

126,2%

1,3%
31,9%

1.284
109.538

0,3%
26,2%

655,6%
126,1%
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Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação
de
acionistas
controladores
Total do patrimônio líquido

não

Total do passivo e patrimônio líquido

572.317

73,8%

247.793

59,2%

131,0%

8.403
84.609
4.969
92.954

1,1%
10,9%
0,6%
12,0%

8.403
77.059
(1.187)
80.549

2,0%
18,4%
-0,3%
19,2%

0,0%
9,8%
-518,6%
15,4%

190.935

24,6%

164.824

39,4%

15,8%

12.201

1,6%

6.209

1,5%

96,5%

203.136

26,2%

171.033

40,8%

18,8%

775.453

100,0%

418.826

100,0%

85,1%

ATIVO
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 85,1% ou R$356,6
milhões em relação a 31 de dezembro de 2017.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia aumentou 116,7% ou R$179,4
milhões, passando de R$153,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$333,0 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento dos saldos de caixa
e equivalente de caixa, do contas a receber de clientes e de adiantamento a fornecedores.
Caixa e Equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa aumentaram em R$49,2 milhões ou 246,2%, alcançando R$69,3
milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$20,0 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Esse crescimento é explicado pela emissão de debêntures realizada pela controlada da Companhia
em dezembro de 2018.
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes da Companhia aumentaram em R$100,3 milhões ou 79,1%,
alcançando R$227,1 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$126,8 milhões em 31 de
dezembro de 2017. Esse aumento deu-se, principalmente, pelo incremento de vendas no período.
Como a principal característica das vendas da Companhia é o parcelamento, o montante total cresce
de acordo com a evolução das vendas.
Adiantamento a fornecedores
O adiantamento a fornecedores da Companhia aumentou em R$21,6 milhões, totalizando R$21,6
milhões em 31 de dezembro de 2018, sendo que em 31 de dezembro de 2017 não havido sido
registrado qualquer saldo na conta de adiantamento a fornecedores. Esse aumento é explicado pelos
adiantamentos financeiros realizados para aquisição de equipamento de depilação a laser.
Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante da Companhia aumentou 66,8%, ou R$177,2
milhões, passando de R$265,2 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$442,4 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu principalmente devido aos incrementos de Imobilizado
e Intangível.
Intangível
O intangível da Companhia aumentou em R$61,8 milhões ou 30,4%, alcançando R$264,8 milhões
em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$203,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse
aumento deu-se, principalmente, pelas aquisições de franqueados realizadas ao longo de 2018.
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Imobilizado
O imobilizado da Companhia aumentou R$64,7 milhões ou 129,4%, alcançando R$114,7 milhões
em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$50,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse
aumento é explicado pelo aumento de equipamentos de depilação a laser, frente às novas aberturas
e aquisições realizadas em 2018.
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou acréscimo na linha de passivos e patrimônio
líquido de 85,1% ou R$356,6 milhões em relação a 31 de dezembro de 2017. Os fatores que levaram
a esse aumento serão detalhados a seguir.
Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante da Companhia aumentou 134,9% ou R$186,4
milhões, passando de R$138,3 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$324,7 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da captação de novas
linhas de crédito, do aumento da receita diferida e da constituição de um montante de contas a pagar
das aquisições de sociedades realizadas.
Receita Diferida
A conta de receita diferida da Companhia aumentou em R$55,8 milhões ou 65,8%, alcançando
R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$84,8 milhões em 31 de dezembro de
2017. Esse aumento é totalmente relacionado ao aumento de vendas no período, uma vez que o
valor de receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão prestados ao
longo do contrato.
Impostos e Contribuições a pagar
Os impostos e contribuições a pagar da Companhia aumentaram em R$10,2 milhões ou 68,0%,
alcançando R$25,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$15,0 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação é explicada pela melhora do resultado e por ter grupos de
franqueados adquiridos que operam no lucro real.
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Os empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia aumentaram em
R$92,9 milhões ou 588,7%, alcançando R$108,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado
a R$15,8 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento deu-se, principalmente, pela
contratação de novas linhas de crédito para sustentar o crescimento da Companhia.
Debêntures (circulante e não circulante)
As debêntures (circulante e não circulante) da Companhia apresentaram um aumento de R$53,6
milhões, alcançando R$53,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, sendo que em 31 de dezembro
de 2017 não havia sido registrado saldo na conta de debêntures. Esse aumento ocorreu devido à
emissão de debêntures de controlada da Companhia ocorrida em dezembro de 2018.
Contrato oneroso (circulante e não circulante)
O contrato oneroso da Companhia reduziu em R$8,2 milhões ou 7,7%, alcançando R$98,9 milhões
em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$107,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Vale
ressaltar que se trata ao passivo identificado com parte da combinação de negócios da EL
Franchising Ltda. e da TL Franchising Ltda. referente ao acordo de não pagamento de royalties por
determinadas empresas do grupo.
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Contas a pagar a ex-acionistas
O saldo de contas a pagar a ex-acionistas da Companhia aumentaram em R$26,7 milhões em 31 de
dezembro de 2018, enquanto que em 31 de dezembro de 2017 nada havia sido lançado nessa conta.
Esse aumento deu-se, principalmente, pelo aumento de saldo a pagar relacionado às aquisições de
franqueados realizadas ao longo de 2018.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo não circulante da Companhia aumentou 126,1% ou R$138,1
milhões, passando de R$109,5 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$247,6 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da emissão das
debêntures por controlada da Companhia e das novas linhas de crédito obtidas pela Companhia,
além da constituição da linha de opções de compra e venda de participação de não controladores.
Opções de compra e venda de participação de não controladores
As Opções de compra e venda de participação de não controladores totalizaram R$42,8 milhões em
31 de dezembro de 2018, enquanto que em 31 de dezembro de 2017 não havia nada constituído. A
variação deu-se, principalmente, pelas aquisições de sociedades ocorridas em 2018.
Provisões para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais da Companhia aumentaram em R$6,9 milhões ou 4.055,6%,
alcançando R$7,1 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$0,2 milhão em 31 de
dezembro de 2017. O crescimento é explicado pelas provisões oriundas das aquisições de empresas
realizadas ao longo de 2018.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia aumentou 18,8% passando de
R$171,0 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$203,1 milhões em 31 de dezembro de 2018,
representando um incremento de R$32,1 milhões. Essa variação ocorreu devido principalmente ao
aumento da reserva de lucros da Companhia.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Comparação entre os fluxos de caixa para os períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 e 2019

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
Aumento (Redução) no saldo de caixa e
equivalentes de caixa

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de
2020

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de
2019

AH (%)

80,0

77,1

3,8%

(88,2)

(112,8)

-21,8%

170,2

36,0

372,4%

162,0

0,3

57135,0%
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Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$2,9 milhões ou
3,8% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 comparado ao mesmo período
de 2019, passando de R$77,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019
para R$80,0 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência da redução no saldo de contas a receber no
montante de R$ 31,6 milhões, e do aumento de R$82,1 milhões no saldo de receita diferida, os quais
compensaram o maior pagamento de empréstimos, juros e de imposto de renda, além do prejuízo
apresentado no período encerrado em 30 de setembro de 2020. A redução no contas a receber foi
consequência dos pagamentos de clientes que haviam contratados nossos serviços a uma redução
temporária de vendas uma vez que tivemos que fechar parte de nossas unidades em consequência
das medidas restritivas para evitar a disseminação da COVID 19.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou uma redução de R$24,6 milhões
ou 21,8% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 comparado ao mesmo
período de 2019, passando de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$112,8
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para um caixa líquido aplicado
nas atividades de investimento de R$88,2 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020.
Essa redução deu-se, principalmente, em decorrência da menor abertura de lojas no período,
decorrente da pandemia da COVID-19, além de uma menor quantidade de aquisições de franquias.
Atividades de financiamento
O caixa líquido das atividades de financiamento apresentou um aumento de R$ 134,2 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 quando comparado ao mesmo período de
2019, passando de um caixa líquido gerado de R$ 36,0 milhões no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2019 para um caixa líquido gerado de R$ 170,2 milhões no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020.
Esse aumento é explicado pelas novas captações realizadas pela Companhia visando dar
continuidade ao seu plano de expansão, bem como reforçar o seu caixa diante do período de
instabilidade gerado pela COVID-19.
Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
Aumento (Redução) no saldo de caixa e equivalentes
de caixa

Exercício
social Exercício
social AH (%)
encerrado em 31 de encerrado em 31 de
dezembro de 2019
dezembro de 2018
55,8

47,6

17,3%

(119,7)

(91,9)

30,3%

49,8

93,5

-46,8%

(14,1)

49,2

-128,7%

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, houve uma redução no saldo de caixa e
equivalentes de caixa da Companhia de R$14,1 milhões, comparado a um aumento no caixa e
equivalentes de caixa de R$49,2 milhões no exercício social de 2018.
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Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$8,2 milhões ou
17,3% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício social de 2018,
sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 o caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais foi de R$47,6 milhões, enquanto no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$55,8 milhões.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência do aumento no lucro antes de imposto de
renda e contribuição social, conforme já descrito anteriormente, em R$ 54,1 milhões, que por sua
vez foi compensado pelo aumento de R$ 44,2 milhões no contas a receber do período devido ao
crescimento de vendas no período.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$27,9 milhões
ou 30,3% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 o
caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$91,9 milhões enquanto no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019 o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi
de R$119,7 milhões.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência dos pagamentos das aquisições de grupos
de franquias realizados entre 2018 e 2019, no valor de R$56,7 milhões.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento apresentou uma redução de R$43,8
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 quando comparado ao gerado no
exercício social de 2018, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 o
caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de R$93,5 milhões e no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi
de R$49,8 milhões.
Essa redução deu-se, principalmente, em decorrência do pagamento dos juros das debêntures
emitidas em dezembro de 2018, no montante de R$ 10,7 milhões, além do pagamento das demais
linhas de crédito que a Companhia possuía no período, com destaque para a quitação do empréstimo
Bridge que estava vinculado às debêntures no montante de R$ 31,5 milhões e o pagamento de
operações 4131 junto ao Itaú, somando R$ 11,8 milhões.
Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
operacionais
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de
investimento
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de
financiamento
Aumento (Redução) no saldo de caixa e equivalentes
de caixa

Exercício
social Exercício
social AH (%)
encerrado em 31 de encerrado em 31 de
dezembro de 2018
dezembro de 2017
47,6

23,0

106,5%

(91,9)

(37,6)

144,4%

93,5

5,9

1482,1%

49,2

(8,6)

-670,4%

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, houve um aumento no saldo de caixa e
equivalentes de caixa da Companhia de R$49,2 milhões, comparado a uma redução no caixa e
equivalentes de caixa de R$8,6 milhões no exercício social de 2017.

623

PÁGINA: 197 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$24,5 milhões ou
106,5% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício social de
2017, sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 o caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais foi de R$23,0 milhões, enquanto no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$47,6 milhões.
Este aumento ocorreu em decorrência do crescimento da Receita em 73,6% e respectiva expansão
do Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda em 48,5%, reflexo do crescimento da rede e aquisição
de grupos de franqueados.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$54,3 milhões
ou 144,4% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017, sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 o
caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$37,6 milhões, enquanto no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018 o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi
de R$91,9 milhões.
Essa variação deu-se, principalmente, em decorrência da aquisição de imobilizado que totalizou R$
49,8 milhões no período encerrado em 31 de dezembro de 2018, referente à abertura de novas
unidades, representando uma elevação de R$ 16,2 milhões em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento apresentou uma variação de R$87,6
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado ao exercício social
de 2017, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 o caixa líquido gerado
pelas atividades de financiamento foi de R$5,9 milhões, enquanto no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018 o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de R$93,5
milhões.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência da emissão de debêntures pela controlada
da Companhia que ocorreu em dezembro de 2018, quando foi recebida a primeira tranche no
montante de R$ 55,0 milhões, além do recebimento do empréstimo Bridge no montante de R$ 30,0
milhões, que também estava vinculado à emissão das debêntures.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

resultados das operações da Companhia

(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita da Companhia é gerada a partir dos seus serviços de depilação a laser e estética facial por
suas lojas próprias, royalties e taxas de franquia pagos pelas franqueadas. Sendo assim, a venda
bem-sucedida impacta diretamente o seu resultado. Por esse motivo a Companhia investe tanto na
contratação e treinamento adequado de empregados, bem como em contratar, treinar e transmitir a
sua cultura a franqueados qualificados para atender apropriadamente os seus clientes.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, os resultados operacionais
foram principalmente afetados pela abertura de novas unidades (156 lojas em 2017, 133 lojas em
2018 e 99 lojas em 2019), pela maturação das lojas novas, pela realização de aquisições de grupos
de franqueados em 2018 e 2019 e pelo fortalecimento da estrutura da Companhia para suportar o
maior número de lojas, incluindo as novas lojas abertas e as aquisições de franqueados.
Por sua vez, no período findo em 30 de setembro de 2020, os efeitos oriundos da pandemia causada
pela COVID-19 afetaram diretamente a operação da Companhia, bem como alteraram o plano de
abertura de novas lojas. A postergação da inauguração de novas lojas afetou adversamente o resultado
de 2020, e afetará o resultado dos anos seguintes devido ao tempo de maturação das lojas.
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19,
tivemos que encerrar temporariamente as operações de nossas lojas, a partir do dia 23 de março de
2020. Ao longo dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente nossas lojas até o mês de
setembro, quando nossa operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar de
estarmos realizando vendas de novos contratos e contarmos com clientes ativos e pagantes dos
serviços previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia, não ocorreu o reconhecimento de receita sobre serviços, dado a impossibilidade destes
serem prestados. Os respectivos valores foram mantidos momentaneamente em uma conta do
Passivo Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a reabertura das unidades e
restabelecimento de nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o
curso normal de suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de reconhecimento em
receita. A nossa melhor estimativa sobre o montante da receita contratada e não reconhecida durante
o período, em que as unidades estavam temporariamente suspensas, em 30 de setembro de 2020
é de R$ 100,4 milhões. Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em
que conseguirmos concluir a prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse
efeito do encerramento intempestivo de nossa atividade.
Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em que conseguirmos
concluir a prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse efeito do
encerramento intempestivo de nossa atividade. Não obstante, mesmo com a maior parte de suas
lojas fechadas, a Companhia foi capaz de manter seus system-wide sales em 50% dos níveis
anteriores à pandemia em abril e maio, meses em que, comparativamente a outros meses, tivemos
a maior quantidade de suas lojas fechadas, fruto das atividades bem sucedidas de ferramentas de
vendas à distância e promoções direcionadas à sua base de clientes.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
•

Inflação

No entendimento da Diretoria, a Companhia, historicamente, tem sido capaz de repassar os efeitos
positivos e negativos dos eventos macroeconômicos aos seus clientes inclusive as variações nas
taxas de inflação. A inflação impacta o preço médio que cobra por pacote nas unidades da
Espaçolaser e da Estudioface, sendo que o percentual médio de aumento no preço médio por pacote
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e demais taxas referentes a serviços prestados aos clientes é historicamente alinhado aos principais
índices de inflação do setor.
•

Alteração do volume de procedimentos realizados

A Diretoria entende que o aumento no volume de procedimentos realizados também é um fator que
influencia as receitas da Companhia, por exemplo, de 2017 para 2018, a quantidade de procedimentos
aumentou de 4,2 milhões para 7,2 milhões, um aumento de 72,6% e de 2018 para 2019, a quantidade
de procedimentos aumentou de 7,2 milhões para 10,4 milhões, o que representa um aumento de 43,4%.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a quantidade de procedimentos totalizou
5,7 milhões, queda de 23,5% comparado ao mesmo período de 2019, refletindo o impacto da pandemia
da COVID-19, que resultou no fechamento de nossas unidades durante certos períodos.
•

Novos produtos e serviços

Além disso, a Companhia expandiu sua oferta de serviços e mercados de atuação, com destaque para
o lançamento da Estudioface, sua marca de tratamentos estéticos faciais com o uso de tecnologias
inovadoras em 2018, atualmente com 10 lojas (sendo 4 destas abertas em 2019 e 4 em 2020). Em
2018, a receita referente ao segmento de estética facial atingiu R$2,8 milhões, passando para R$3,9
milhões em 2019 e R$ 1,4 milhão em 30 de setembro de 2020.
(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 da Companhia,
quando relevante
A Diretoria da Companhia informa que a situação financeira e o resultado das operações da Companhia
são impactados por fatores diversos, como: (i) inflação; (ii) câmbio (e consequentemente os preços dos seus
principais insumos); (iii) desenvolvimento macroeconômico brasileiro (incluindo nível de desemprego).
Crescimento do PIB (em
%) (1)
Inflação (IGP-M) (em %)
(2)

Inflação (IPCA) (em %) (3)
CDI (em %) (4)
TJLP (em %) (5)
Taxa SELIC (em %)
Valorização
(desvalorização) do real
perante o dólar (em %)
Taxa
de
câmbio
(fechamento) – R$ por
US$ 1,00

30/09/2020

2019

2018

2017

N/A

1,1

1,3

1,3

17,9

7,3

7,5

-0,5

3,1
3,5
4,9
2,0

4,3
6,0
6,2
4,5

3,7
6,5
6,7
6,5

2,9
10,2
7,1
7,0

-39,9

-4,0

-17,1

-1,5

5,6

4,0

3,9

3,3

Fontes: BNDES, Banco Central, FGV, IBGE e Economática
(1) Fonte: Banco Central
(2) Acumulado nos períodos de doze meses encerrados em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. A inflação (IGPM) é um Índice Geral de Preços – Mercado, medido pela FGV.
(3) Acumulado nos períodos de doze meses encerrados em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. A inflação (IPCA)
é um Índice de Preços ao Consumidor – Amplo, medido pela IBGE.
(4) Acumulado nos períodos de doze meses encerrados em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, e anualizado. O
certificado de depósito interbancário, ou CDI, é a taxa média dos depósitos interbancários no Brasil (ao fim de cada período e ano).
(5) Taxa de juros de longo prazo exigida pelo BNDES para financiamentos de longo prazo (dados do fim dos períodos).

•

Inflação

Os Diretores da Companhia entendem que a inflação pode impactar os resultados da Companhia, já
que influencia seus custos e despesas operacionais, ambos normalmente corrigidos por índices que
refletem a oscilações inflacionárias, geralmente indexados ao IGP-M ou IPCA. Da mesma forma, os
custos da Companhia e despesas sofrem efeitos da inflação, principalmente em relação à folha, que
representam a maior parte dos nossos custos e despesas, e anualmente são reajustados, além de
contratos de aluguel, que são corrigidos por índices de inflação ou de mercado (como o CDI).
Adicionalmente, cabe ressaltar que um aumento significativo na inflação pode reduzir o poder de
consumo dos clientes da Companhia e, consequentemente, sua capacidade de contratação de seus
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serviços. Não obstante, cabe ressaltar que historicamente a Companhia reajustou os preços médios
de seus pacotes e demais taxas acima da inflação, e que os custos e despesas não sofreram
alterações significativas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 que pudessem impactar
materialmente os resultados da Companhia.
•

Câmbio/Preço dos principais insumos da Companhia

O equipamento de depilação a laser utilizado em todas as unidades da Companhia é produzido pela
Candela nos Estados Unidos, sendo importado através da Skintec, que é o distribuidor exclusivo da
Candela no Brasil, com seu preço atrelado ao dólar. Tendo em vista que a aquisição das máquinas
de depilação a laser representa 69% do investimento de instalação das unidades da Companhia, a
desvalorização cambial do real frente ao dólar e a volatilidade do Real podem aumentar o custo de
aquisição das máquinas de depilação a laser pela Companhia. Adicionalmente, o consumível das
sessões de depilação a laser, criogênio, que atua para resfriar a pele e proporcionar uma experiência
mais indolor, também é precificado em dólar, e, portanto, uma desvalorização do real frente ao dólar
pode elevar os custos e afetar os resultados. Não obstante, cabe destacar que o criogênio não é
muito representativo na estrutura de custos da operação, de modo que o câmbio não produziu
impactos relevantes no custo com esse insumo no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2020 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
•

Ambiente Macroeconômico no Brasil

Considerando que aproximadamente 60% dos clientes da Companhia são das classes C e D, uma
piora no ambiente macroeconômico pode afetar negativamente seus resultados, pois pode reduzir o
poder e propensão de compra de seus clientes. Uma forma de avaliar o ambiente macroeconômico
é por meio do nível de desemprego, que encerrou o período findo em 30 de setembro de 2020 em
14,4%, impactando 14 milhões de brasileiros.
•

Taxa de Juros

A maior parcela da dívida da Companhia está sujeita à taxa de juros flutuantes expressa em reais
cujo principal indexador é o CDI. Não obstante, cabe ressaltar que em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017, o índice de dívida (caixa) líquida (calculado como a soma de Empréstimos,
Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa e equivalente de caixa
do período dividido pelo EBITDA) era de 0,9x, 0,9x e -0,1x, respectivamente. Em 30 de setembro de
2020, a relação dívida (caixa) líquida / EBITDA dos últimos 12 meses ficou temporariamente acima
desse patamar (4,6x) devido aos impactos da COVID-19 em nossa operação, conforme já descrito
anteriormente.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores da Companhia informam que não houve no último exercício social, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional da Companhia.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Todas as informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária
envolvendo a Companhia e sociedade de seu grupo econômico já foram disponibilizadas no item
15.7 deste Formulário de Referência. Os efeitos das aquisições realizadas pela Companhia
encontram-se descritos no item 10.1(h) deste Formulário de Referência.
(c)

eventos ou operações não usuais

Em 1 de outubro de 2020, a Companhia, por meio de sua controlada Corpóreos - Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”), celebrou nove memorandos de entendimento tendo por objeto
estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das
participações societárias das sociedades franqueadas, detentoras de 60 lojas localizadas em todo o
território nacional. As opções de compra poderão ser exercidas pela Corpóreos a qualquer momento
a partir de 01 de janeiro de 2021, a seu exclusivo critério, em até 18 meses contados da data de
assinatura dos memorandos. A Corpóreos já manifestou sua intenção de exercer a totalidade das
opções após a data de início do exercício. Cada memorando prevê exclusividade da Corpóreos pelo
período de 18 meses. O preço de exercício de cada opção de compra considerará um fator de
multiplicação de cinco vezes o EBITDA dos últimos 12 meses das lojas sendo adquiridas, este sendo
contratualmente calculado como 35,0% da receita líquida exclusivamente para fins do cálculo do
valor da opção do instrumento, deduzido da Dívida Líquida de cada sociedade. A Companhia ressalta
que, em relação a aquisição de sociedades franqueadas ainda não há uma posição definida sobre
essas potenciais transações, nem quanto tempo as negociações junto a tais sociedades levarão para
ser concluídas, não tendo sido celebrado qualquer contrato definitivo para efetivar referidas
aquisições.
Além disso, em 17 de outubro de 2020, a Companhia, também por meio da Corpóreos, celebrou um
aditamento a um contrato de investimento celebrado com a EL Bahia, constituída por um grupo de
franqueados que possui 18 lojas localizadas nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Referido aditamento prevê a outorga de uma opção de compra sobre as ações ordinárias
representativas de 100% do capital social total e votante da sociedade franqueada (detentora da
totalidade do capital social das demais sociedades do grupo de franqueados), a qual poderá ser
exercida caso seja aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia ou de sua controlada,
a realização de um processo de oferta IPO, no prazo de 3 meses contados da liquidação do IPO. O
preço de exercício, sujeito a ajuste, considera: (i) Valor da Firma, ajustado pela variação do CDI,
menos a Dívida Líquida estimada; (ii) valor adicional calculado com base no CAPEX desembolsado
pelos vendedores em duas das sociedades do grupo entre 25 de setembro de 2019 e a data de
exercício, reajustado pela variação positiva do CDI; e (iii) valor do EBITDA dos últimos 12 meses,
considerando as últimas demonstrações financeiras auditadas disponíveis, o múltiplo a ser definido
nos termos do contrato e a Dívida Líquida estimada.
Considerando tais premissas de precificação de referidas aquisições bem como premissas de
rentabilidade observadas em lojas próprias, a Companhia estima o montante total de R$250 milhões
para a aquisição das participações de sociedades franqueadas descritas acima, incluindo a EL Bahia.
A Companhia utilizará parte dos recursos de sua potencial oferta pública inicial de distribuição de
ações para arcar com a integralidade de tais aquisições.
Para maiores detalhes sobre as aquisições societárias em referência, bem como os termos e
condições do exercício das opções de compra de ações, veja os itens 3.9 e 15.7 deste Formulário
de Referência.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Conforme demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, nota
explicativa 2.2, a Companhia efetuou uma mudança de prática contábil referente ao reconhecimento
dos royalties, através da mensuração e reconhecimento dos saldos, sendo assim descrita:
Até o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas
mensuravam as despesas de royalties devidos à parte relacionada EL Franchising com base no
recebimento de caixa. Por esse critério, tanto as despesas dos royalties quanto a receita, eram
contabilizados no momento de recebimento dos valores pagos pelos clientes.
Em 2019, a administração revisou esse critério, e alterou a contabilização para o momento da venda
do pacote de serviços. Pelo novo critério, tanto as receitas quanto as despesas de royalties são
mensuradas e reconhecidas com base nos valores e no momento que as vendas são efetuadas pela
Companhia e suas controladas, independentemente do momento de recebimento dos valores
devidos pelos clientes. A administração entende que o novo critério está mais alinhado ao que está
previsto contratualmente com a franqueadora.
Na controladora, o efeito desta mudança afetou somente os saldos de investimentos, visto que
somente as controladas efetuam pagamentos de royalties e a EL Franchising reconhece a receita
desses royalties das franquias.
Segregação de contas a pagar de royalties, classificação no resultado do exercício, eliminação e
outros efeitos
Até o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, tanto os royalties a pagar para a parte
relacionada EL Franchising quando o contas a receber que essa empresa possui com as demais
partes relacionadas, estavam apresentados dentro do grupo de outras contas a pagar e contas a
receber respectivamente, e a despesa era reconhecida dentro do grupo de despesas administrativas.
Em função da revisão do critério mencionado no item acima, a administração decidiu reclassificar os
montantes a pagar e a receber para uma linha específica no balanço patrimonial no passivo circulante
denominada contas a pagar a partes relacionadas e contas a receber partes relacionadas, bem como
reclassificou essas despesas para o grupo de despesas com vendas e efetuou a eliminação no
resultado do consolidado as valores de transações entre partes relacionadas. Dada a mensuração
dos valores de royalties houve alteração o patrimônio líquido da controladora pelo aumento de
participação em determinadas controladas ocorrido em 2018. Além disso em função da receita e
despesa ser entre partes relacionadas, a administração passou a fazer a eliminação desse saldo no
demonstrativo de resultado do exercício consolidado e no balanço patrimonial, visando reconhecer
os eventos da mesma natureza na mesma linha.
CPC 06(R2) / IFRS 16
A Companhia aplicou pela primeira vez o CPC 06 (R2) IFRS 16 - Arrendamentos, em vigor para
períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou após esta data. A natureza e o impacto das
mudanças resultantes da adoção desta nova norma são descritos a seguir.
O CPC 06 (R2) IFRS 16 se sobrepõe à versão anterior (R1) da norma de arrendamentos, além do
ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma
estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de
arrendamentos e exige que os arrendatários reconheçam a maioria dos arrendamentos no balanço
patrimonial.
O arrendamento está presente em um contrato se o contrato incluir ambas as condições a seguir:
•

Um ativo identificável especificado explicitamente ou implicitamente. Neste caso, o
fornecedor não tem a prática de substituir o ativo, ou a substituição não traria nenhum
benefício econômico para o fornecedor; e

•

Resumo das principais políticas contábeis.

629

PÁGINA: 203 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
O direito de controle do uso do ativo durante o contrato. Neste caso, a Companhia deve ter autoridade
para tomada de decisões sobre o uso do ativo e capacidade de obter substancialmente todos os
benefícios econômicos pelo uso do ativo.
A contabilização do arrendador de acordo com o CPC 06 (R2) IFRS 16 está substancialmente
inalterada em relação à versão anterior da norma. Os arrendadores continuarão classificando
arrendamentos como operacionais ou financeiros, utilizando princípios similares aos da versão
anterior da norma e, portanto, o CPC 06 (R2) IFRS 16 não apresenta impacto em arrendamentos
nos quais a Companhia seja arrendadora.
Efeitos de transição
A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, a
qual não exige a reapresentação dos valores correspondentes, e possibilita a adoção de expedientes
práticos. Portanto, a informação comparativa apresentada para 2018 não foi reapresentada, ou seja,
é apresentada conforme anteriormente reportado de acordo com o CPC 06 (R1) e interpretações
relacionadas.
Na transição, para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC
06(R2), os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos
remanescentes, descontados pela taxa de empréstimo incremental da Companhia em 1º de janeiro
de 2019. Os ativos de direito de uso foram mensurados ao valor equivalente ao passivo de
arrendamento na data de adoção inicial, acrescidos dos pagamentos antecipados ou deduzidos dos
incentivos recebidos dos arrendadores.
A Companhia optou por utilizar o expediente prático de transição e não reconheceu os ativos de direito
de uso e os passivos de arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor (que tenha
valor de até R$5 mil), bem como com prazos de arrendamento inferiores a 12 meses. A Companhia
reconhece os pagamentos associados a esses arrendamentos como despesa pelo método linear ao
longo do prazo do arrendamento. Adicionalmente, a Companhia não considerou custos diretos iniciais da
mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação inicial. O impacto nos balanços patrimoniais
individual e consolidado na data de adoção inicial de 1º de janeiro de 2019 foram como segue:
Consolidado
Ativo
Ativos de direito de uso – imóveis
65.172
Passivo
Valor a pagar de arrendamento mercantil em 1° de janeiro de 201970.155
(-) Ajuste a valor presente
(4.983)
65.172
Impacto no patrimônio líquido
-

Antes da adoção do CPC 06 (R2) IFRS 16, a Companhia e suas controladas já estimavam e
contabilizavam a provisão para desmantelamento das lojas para devolução do imóvel ao final dos
contratos. Até 31 de dezembro de 2018, a contrapartida dessa provisão era registrada em uma conta
separada do ativo imobilizado. Com a introdução do CPC 06 (R2) IFRS 16, esse ativo foi
reclassificado de imobilizado para ativo por direito de uso em 1° de janeiro de 2019.
CPC 47 / IFRS 15 Receita de contrato com cliente
O CPC 47 / IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto
a receita é reconhecida. A receita é reconhecida quando um cliente obtém o controle dos bens ou
serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo
ou ao longo do tempo - requer julgamento. Substitui o CPC 30 / IAS 18 Receitas e interpretações
relacionadas.
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CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos financeiros
(i)

Classificação e mensuração de Ativos financeiros

O CPC 48 / IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 / IAS 39 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias
do CPC 38 / IAS 39 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e
disponíveis para venda. A adoção do CPC 48 / IFRS 9 não teve efeito nas políticas contábeis da
Companhia relacionadas a passivos financeiros e instrumentos financeiros derivativos.
Conforme o CPC 48 / IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA);
ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC
48 / IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado
e em suas características de fluxos de caixa contratuais.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado a VJR:
•

é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e

•

seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for
designado como mensurado a VJR:
•

é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e

•

seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um instrumento patrimonial a escolha é feita investimento por
investimento. Se mantido para negociação será mensurado como VJR, ou, a Companhia pode optar
irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA,
conforme descrito acima, são classificados como VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos para
ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo
disponível no CPC 48 / IFRS 9).
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo que seja inicialmente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente
mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação
que são diretamente atribuíveis à sua aquisição.
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:
•

Ativos financeiros mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao
valor justo por meio do Resultado (VJR). O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido
no resultado.

•

Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma subsequente
ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo amortizado é reduzido por
perdas por impairment. A receita de juros, possíveis ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é
reconhecido no resultado.
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Ativos financeiros mensurados ao VJORA (ver nota explicativa 29): Esses ativos são mensurados de
forma subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem
que há mudanças em um ou mais dos elementos de controle, sendo eles: (i) o acordo contratual com
outros detentores de voto da investida; (ii) direitos originados de acordos contratuais; e (iii) os direitos
de voto e os potenciais direitos de voto da Companhia. A consolidação de uma controlada tem início
quando a Companhia obtiver controle em relação à controlada e finaliza quando a Companhia deixar
de exercer o mencionado controle.
Ativos, passivos e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são
incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver
controle até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas
controladores e aos não controladores da Companhia, mesmo se isso resultar em prejuízo aos
acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações
financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da
Companhia. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo
grupo, relacionados com transações entre membros da Companhia, são totalmente eliminados na
consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada diretamente no patrimônio líquido.
A Companhia trata as transações com participações de não controladores como transações com
proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a diferença
entre qualquer contraprestação paga e a parcela do valor contábil dos ativos líquidos da controlada
é registrada no patrimônio líquido.
Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores também são
registrados diretamente no patrimônio líquido.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor contábil
na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer participações de não
controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros
resultados abrangentes atribuídos a elas).
Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer
investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos da Companhia em suas controladas
são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia incluem as seguintes controladas:
% Participação
Controladas

30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Direta

Indireta

Direta

Indireta

Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

At Corp Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Atm Corp Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Limeira Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

-

51,00%

Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%
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Lasercorp Serv. Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda

-

50,00%

-

50,00%

Mv Corp Serviços Estéticos Ltda

-

40,00%

-

40,00%

Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

-

51,00%

Laser Rio El Serviços Terapêuticos Ltda.

-

100,00%

-

99,00%

EL Participações S.A.

-

52,50%

-

51,00%

Urban Laser Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

-

51,00%

Ul - Serviços Estéticos Eireli

-

51,00%

-

51,00%

Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

-

51,00%

Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda

-

51,00%

-

51,00%

El Rio Serviços De Depilação Estética Ltda

-

52,50%

-

51,00%

Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda

-

100,00%

-

99,00%

Drbm Serviços Estéticos Ltda

-

100,00%

-

100,00%

Jacarei Serv. Estéticos Eireli

-

51,00%

-

-

Gbm Servicos De Estética Ltda

-

51,00%

-

-

El Pedra Selada Servicos De Estética Ltda

-

51,00%

-

-

M3 Servicos Estéticos Ltda

-

51,00%

-

-

Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Mm Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Mg Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

M5 Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

M2 Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

M4 Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Mt Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda

-

51,01%

-

-

Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda

-

100,00%

-

-

Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda

-

100,00%

-

-

Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda

-

100,00%

-

-

Aclo Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

-

-

Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

-

-

Alexandrite Estética E Laser S.A.

-

51,00%

-

-

Verano Depilação S.A.

-

51,00%

-

-

M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

51,00%

-

TJTM Serviços Estéticos S.A.

-

51,00%

51,00%

-

A Lisa Depilação A Laser S.A.

-

51,00%

51,00%

-

Nine Members Laser - Servicos Estéticos Sa

-

51,00%

-

-

YAM Participações Ltda

-

-

99,99%

-

PIM Serviços Administrativos Ltda

99,99%

-

99,99%

-

EL Franchising Ltda

99,99%

-

50,00%

50,00%

TL Franchising Ltda

99,99%

-

50,00%

50,00%

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

83,00%

17,00%

82,61%

17,39%

APL Participações Societárias S.A.

51,00%

-

51,00%

-

Tew Estética Ltda

0,00%

51,00%

0,00%

51,00%

Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda

6,00%

51,00%

6,00%

51,00%

Leew Serviços Estéticos Ltda

0,00%

51,00%

0,00%

51,00%

Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda

0,00%

51,00%

0,00%

51,00%

Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda

0,00%

51,00%

0,00%

51,00%

Costa & Curvo Estética Ltda.

75,00%

-

51,00%

-

Riocorp Serviços Estéticos Ltda

50,00%

-

-

50,00%

-

-

25,00%

75,00%

YTP Participações Ltda
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ELCommerce
Plataforma
Digital
Intermediação de Negócios Ltda.(*)

Para

100,00%

-

-

100,00%

AUT Estética S.A.

51,00%

-

-

-

ES Laser Serviços Estéticos S.A.

51,00%

-

-

-

-

51,00%

-

-

75,00%

-

51,00%

-

Abbruzzese & Moura Estética Ltda
EF Franchising Serviços Terapêuticos Ltda
(*)

A entidade “MR Laser Ltda.” teve sua razão social alterada para “EL Commerce - Plataforma Digital para Intermediação
de Negócios Ltda.” durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

CPC 06(R2) / IFRS 16
Na transição para o CPC 06 (R2)/ IFRS 16, a Companhia reconheceu ativos de direito de uso e
passivos de arrendamentos adicionais. O impacto na transição está resumido abaixo:
Consolidado
Ativo
Ativos de direito de uso – imóveis

65.172

Passivo
Valor a pagar de arrendamento mercantil em 1° de janeiro de
2019
(-) Ajuste a valor presente
Impacto no patrimônio líquido

70.155
(4.983)
65.172
-

CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos financeiros
Com base na revisão realizada pela administração da Companhia, a matriz foi atualizada para
incorporar os conceitos de perdas esperadas previstas no CPC 48 / IFRS 9, aumentando os
percentuais de provisão sobre contas a receber a vencer e vencidos há menos de 241 dias e, dessa
forma, aumentando os montantes de provisão. Como nosso contas a receber é inicialmente
reconhecido tendo como contrapartida a conta de receitas diferidas, o ajuste na provisão para perdas
de recebíveis teve parte de seu montante reconhecido contra essa conta (reduzindo o passivo
circulante) e parte reconhecida no resultado do exercício, relativo às parcelas das receitas cuja
obrigação de desempenho foi cumprida. Os ajustes efetuados em cada exercício são como segue:
Aumento (Diminuição)
31/12/2019
31/12/2018
01/01/2018
39.538
24.607
8.343
(24.607)
(10.044)
(3.634)
8.343
14.564
4.709

Provisão para créditos esperada
Receita diferida
Despesas com vendas

CPC 47 / IFRS 15 Receita de contrato com cliente
A Companhia avaliou os impactos e não foi identificado valores materiais para ajuste na adoção inicial.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os relatórios dos auditores independentes sobre as informações contábeis intermediárias referentes
ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e sobre as demonstrações financeiras
da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017 não contêm ressalvas.
Após a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a administração da Companhia identificou
determinados ajustes e reclassificações que afetam os balanços patrimoniais, demonstrações dos
resultados e demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados para os exercícios findos
naquelas datas. Consequentemente, a Companhia reapresentou suas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas compreendendo esses exercícios.
Os ajustes e reclassificações identificadas pela Companhia são as seguintes: (i) ajustes de
reconciliação entre os saldos contábeis de caixa e equivalentes de caixa, adiantamentos a
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fornecedores, outros ativos, imobilizado e receita de vendas e seus respectivos relatórios analíticos
auxiliares; (ii) revisão da prática contábil adotada para constituição de provisões para perdas de
créditos esperadas envolvendo o contas a receber dos clientes; (iii) ajustes gerados pela adequação
da metodologia de cálculo dos ganhos e perdas pela marcação a valor justo dos derivativos
contratados pela Companhia e suas controladas; (iv) reclassificações efetuadas em compensação
de saldos ativos e passivos no qual há o direito contratual de liquidação pelo valor líquido, bem como
para melhor apresentação e comparabilidade; (v) efeitos tributários identificados em decorrência da
reconciliação das memórias de cálculos dos impostos, bem como, devido aos efeitos fiscais sobre
os ajustes identificados na reapresentação; (vi) atualização dos saldos pelos índices de atualização
monetária previstos contratualmente; (vii) complemento de provisão para demandas judiciais com
base no suporte de advogados externos; (viii) efeito dos ajustes de reapresentação efetuados nas
controladas no resultado de equivalência patrimonial; (ix) registro do valor justo das opções de
compra e opções de compra e venda de participação de não controladores na data de combinação
de negócios; e (x) outras reclassificações para melhor comparabilidade dos fluxos de caixa entre os
exercícios conforme a natureza das movimentações.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
Para elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, é necessário utilizar
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações
financeiras individuais e consolidadas incluem, portanto, diversas estimativas referentes à provisão
para créditos de liquidação duvidosa e provisões necessárias para passivos contingentes, por
exemplo. Para as demonstrações financeiras intermediárias, as políticas contábeis e julgamentos
críticos são aplicados de forma consistente com os divulgados nas demonstrações financeiras
anuais. Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à
probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas
estimativas. As estimativas consideradas pela Administração como mais críticas, podendo trazer
efeitos significativos nos saldos contábeis, estão descritas a seguir:
Estimativas e Julgamentos Críticos
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo líquido das despesas de venda
e o valor em uso. O cálculo do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informações
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos as despesas de
venda. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa
derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as
quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível
à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa
futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
A Companhia tem procedimentos para assegurar que os ativos não estejam registrados
contabilmente por valores superiores àqueles que possam ser recuperados no tempo por uso das
operações da entidade ou em sua eventual venda, de acordo ao CPC 01 Redução ao Valor
Recuperável de Ativos.
Nas datas-base de divulgação das demonstrações contábeis, a Companhia e suas controladas
possuem como prática a verificação quanto à existência de evidências objetivas de redução do valor
recuperável dos ativos não financeiros. Esta mensuração pode envolver critérios subjetivos de
avaliação, tais como análise de obsolescência técnica e operacional ou a expectativa de substituição
do ativo por outro que gere benefícios econômicos futuros superiores ao anterior. Os critérios de
cálculo para uma eventual redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e de ativos intangíveis
são discutidos em detalhes nas notas explicativas da Companhia 2 e 9.
(a)

Redução dos valores de recuperação dos ativos

Os itens do imobilizado e do ativo intangível com prazo de vida útil definida que apresentam indicadores
de perda de seu valor recuperável, com base em fatores financeiros e econômicos e considerando o
prazo de maturação dos investimentos, têm seus valores contábeis anualmente revisados, por meio
de estudo detalhado para cada unidade geradora de caixa pelo cálculo do fluxo de caixa futuro
descontado e pela utilização de taxa para desconto a valor presente, para assegurar que eventual
provisão para perdas do valor contábil seja registrada no resultado do exercício analisado.
(b)

Redução ao valor recuperável do ágio

Os testes de recuperação são realizados anualmente independentemente da existência de
indicadores de perdas para ágio e para os intangíveis com prazo de vida útil indefinida e, na
existência de indicadores de perdas para os demais intangíveis.
Para fins de teste de perda por redução ao valor recuperável, o ágio adquirido por meio de
combinações de negócios foi alocado às unidades geradoras de caixa, que são agrupadas nos
segmentos operacionais que divulgam informações. Os segmentos são: laser e franquias. O
segmento de estética facial não possui ágio atribuído.
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O valor recuperável dos segmentos é determinado por meio de cálculo com base no valor em uso, a
partir de projeções de caixa provenientes de orçamentos financeiros. As projeções dos fluxos de
caixa realizadas para os períodos de avaliação, tais como crescimento de vendas, custos, despesas,
investimentos fixos e em capital de giro são baseadas em orçamento anual aprovado pela
Administração. A taxa de desconto aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 12.1%, e os fluxos de
caixa que excedem o período de cinco anos são extrapolados utilizando uma taxa de crescimento
de 3,5%. Como resultado dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar provisão para
redução ao valor recuperável desses ativos.
Provisão para perda de crédito esperada para contas a receber e ativos de contrato
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para contas
a receber e ativos de contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para
agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões de perda semelhantes
(como, por exemplo, por região geográfica, tipo de serviço prestado ou tipo de cliente e risco de
crédito, entre outras).
A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia
e controladas. A Companhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a
experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de deterioração de
condições econômicas previstas no próximo ano, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em
todas as datas de encerramento do exercício, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas
e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.
A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A quantidade de perdas
de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas
previstas. A experiência histórica de perda de crédito da Companhia e a previsão das condições
econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no futuro.
Para determinar o montante com provisão para créditos de liquidação duvidosa que deve ser
registrada nas demonstrações contábeis consolidadas do resultado para um determinado crédito ou
para uma determinada classe de créditos, a Companhia e suas controladas exercem seus
julgamentos quanto à existência de dados observáveis indicando um evento de perda. Dados
observáveis que indicam que houve uma mudança adversa em relação aos fluxos de caixas
recebidos e esperados da contraparte ou a existência de uma mudança nas condições e fatores
econômicos que se correlacionem com as perdas por valor recuperável. A Companhia utiliza
estimativas baseadas em experiência histórica de perdas para operações com características
semelhantes e evidência objetiva de deterioração. A metodologia utilizada para as demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2019 através do expediente prático previsto no CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros, para a utilização de uma matriz de provisão baseada na experiência
histórica de perdas com inadimplência de seus clientes, a Norma estabeleceu a possibilidade de
utilização de uma abordagem simplificada. O expediente prático permite a construção de uma matriz
de provisão modelada com base no histórico de perdas da Companhia e suas controladas e baseado
neste estudo a Companhia atualizou os montantes a serem provisionados na conta Provisão de
Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), com base na perda histórica conhecida de sua carteira,
onde já é provisionada uma perda mesmo sobre o contas a receber a vencer, ou seja, não se espera
mais o contas a receber ficar vencido para se provisionar tardiamente a perda adequando-se aos
aspectos da norma.
Um exemplo de expediente prático é o cálculo das perdas de crédito esperadas sobre contas a
receber de clientes, utilizando uma matriz de provisões. A entidade deve usar sua experiência de
perda de crédito histórica para contas a receber de clientes para estimar as perdas de crédito
esperadas para 12 meses ou as perdas de crédito esperadas no ativo financeiro conforme pertinente.
Estão incorporados os conceitos de perdas esperadas previstas no CPC 48/IFRS 9 Instrumentos
Financeiros, aumentando os percentuais de provisão sobre contas a receber a vencer e vencidos há
menos de 241 dias e, dessa forma, aumentando os montantes de provisão. Como a rubrica de contas
a receber da Companhia é inicialmente reconhecida tendo como contrapartida a conta de receitas
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diferidas, o ajuste na provisão para perdas de recebíveis teve parte de seu montante reconhecido
contra essa conta (reduzindo o passivo circulante) e parte reconhecida no resultado do exercício,
relativo às parcelas das receitas cuja obrigação de desempenho foi cumprida.
Impostos
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como
ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver.
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os
valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins
de tributação.
A administração da Companhia avalia periodicamente, com base na expectativa de lucros futuros, a
possibilidade de absorção dos prejuízos acumulados. Com base em tal avaliação é definido o
parâmetro e horizonte de amortização dos saldos de imposto de renda e contribuição social diferido
existente, bem como a constituição dos créditos de impostos diferidos.
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e
época de resultados tributáveis futuros. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas
cabíveis, para eventuais consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das
respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como
experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação
podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo
domicílio da Companhia.
Além disso, a Companhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre
posições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações financeiras consolidadas à
luz dos requerimentos do ICPC 22 / IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro.
Provisões para demandas judiciais
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicáveis. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas
e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em
novos assuntos ou decisões de tribunais.
A Companhia e suas controladas revisam periodicamente suas contingências. As contingências são
avaliadas com base na melhor estimativa da Administração e revisadas periodicamente com seus
assessores legais externos. Considerando a probabilidade dos recursos financeiros que possam ser
exigidos para liquidar as obrigações e que tais montantes possam ser estimados com segurança de
acordo ao CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, com o objetivo que
sejam aplicados os devidos reconhecimentos através de critérios e bases de mensuração aplicáveis,
apesar de incertezas inerentes aos prazos e valores, os riscos e incertezas que inevitavelmente
existem em torno de muitos eventos e circunstâncias devem foram levados em consideração para
se alcançar a melhor estimativa da provisão.
Adicionalmente a Companhia efetua o processo de circularização de seus advogados a fim de revisar
periodicamente eventuais possíveis alterações nas circunstâncias.
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As provisões para demandas judiciais com base nos suportes externos dos assessores legais podem
ser encontradas nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2019 na Nota 14 – Provisões
para demandas judiciais.
Ativo imobilizado e intangível
Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou das perdas por não
recuperação, se houver. O custo inclui o montante de aquisição dos equipamentos e custos
diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação.
Itens do imobilizado e eventuais partes significativas são baixados quando de sua alienação ou
quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros derivados de seu uso ou alienação. Os
eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos são incluídos no resultado do exercício.
O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento
de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando aplicável.
Intangível
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados pelo custo quando de seu
reconhecimento inicial, sendo deduzidos pela amortização e as eventuais perdas por não recuperação.
Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados pelo método linear.
Os ativos intangíveis de vida útil indefinida não são amortizados, mas submetidos a testes de
recuperação no encerramento do exercício ou sempre que houver indicação de que seu valor
contábil poderá não ser recuperado, individualmente ou no nível da UGC. A avaliação é revista
anualmente para determinar se a vida útil indefinida continua válida. Se necessário, a estimativa de
vida útil é alterada prospectivamente de indefinida para definida.
Os ganhos ou perdas, quando aplicável, resultantes do desreconhecimento de um ativo intangível
são mensurados como a diferença entre os resultados líquidos da alienação e o valor contábil do
ativo, sendo reconhecidos no resultado do exercício quando da baixa do ativo.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando não é possível obtê-los em mercados ativos, o valor justo dos ativos e passivos financeiros
registrados nas demonstrações financeiras é apurado conforme a hierarquia estabelecida pelo
pronunciamento técnico CPC 46 (IFRS 13), que determina certas técnicas de avaliação, entre as quais
o modelo do 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.
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados ativamente em mercados organizados é
apurado com base em cotações de mercado e no encerramento dos exercícios.
No caso de instrumentos financeiros não negociados ativamente, o valor justo baseia-se em técnicas
de avaliação definidas pela Companhia e compatíveis com as práticas usuais do mercado. Essas
técnicas incluem a utilização de operações de mercado recentes entre partes independentes, o
“benchmarking” do valor justo de instrumentos financeiros similares, a análise do fluxo de caixa
descontado ou outros modelos de avaliação.
Arrendamento de direito de uso
A norma IFRS16/CPC 06 (R2) exige o reconhecimento de um ativo (o direito de usar o item
arrendado) e um passivo financeiro relativo aos de aluguéis futuros descontados a valor presente
para praticamente todos os contratos de arrendamento.
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A Administração optou em aplicar as duas isenções de reconhecimento propostas pela norma nos
seguintes contratos: (i) locações de bens de curto prazo (inferior ou igual a doze meses); e (ii)
arrendamentos de propriedade relacionados a ativos de baixo valor ou com valores variáveis.
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, de baixo valor ou com valores variáveis.
A Companhia determina o prazo do arrendamento como o prazo contratual não cancelável,
juntamente com os períodos incluídos em eventual opção de renovação na medida em que essa
renovação seja avaliada como razoavelmente certa e com períodos cobertos por uma opção de
rescisão do contrato na medida em que também seja avaliada como razoavelmente certa.
Vários contratos de arrendamento nos quais a Companhia é arrendatária incluem opções de
renovação e rescisão. A Administração aplica julgamento ao avaliar se é razoavelmente certo se
deve ou não exercer a opção de renovar ou rescindir o arrendamento. Nessa avaliação considera
todos os fatores relevantes que criam um incentivo econômico para o exercício da renovação ou da
rescisão. Após a mensuração inicial a Companhia reavalia o prazo do arrendamento se houver um
evento significativo ou mudança nas circunstâncias que esteja sob seu controle e afetará sua
capacidade de exercer ou não exercer a opção de renovar ou rescindir (por exemplo, realização de
benfeitorias ou customizações significativas no ativo arrendado). Mudanças ou reavaliações do prazo
de arrendamento podem afetar significativamente os saldos remanescentes de ativo por direito de
uso e passivos de arrendamentos.
A Companhia não possui informações disponíveis para determinar prontamente a taxa de juros
implícita nos contratos de arrendamentos e, portanto, considera a sua taxa de incremental sobre
empréstimos para mensurar os passivos do arrendamento. A taxa incremental é a taxa de juros que
a Companhia teria que pagar ao pedir emprestado, por prazo semelhante e com garantia
semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso
em ambiente econômico similar. Dessa forma, essa avaliação requer que a Administração considere
estimativas quando não há taxas observáveis disponíveis ou quando elas precisam ser ajustadas
para refletir os termos e condições de um arrendamento. A Companhia estima a taxa incremental
usando dados observáveis (como taxas de juros de mercado) quando disponíveis e considera nesta
estimativa aspectos que são específicos do grupo da Companhia (como o rating de crédito, spreads
históricos em relação ao CDI negociados com instituições financeiras, por exemplo).
Reconhecimento de receita
Para a realização dos serviços, a Companhia celebra contrato com o cliente, no qual são descritos
os serviços a serem prestados, formas e condições de pagamento, bem como as cláusulas restritivas
e cláusulas atreladas à rescisão do contrato. Os valores atrelados às prestações de serviços são
informados ao cliente e mencionados no contrato celebrado entre as partes, sendo que os valores
variam de acordo com a opção de tratamento do cliente e conforme as condições de pagamento.
90% do valor do contrato correspondente até a 6ª sessão do cliente. Contabilizamos os 10%
remanescentes do contrato, mais 04 sessões remanescentes do cliente, completando as 10 sessões
mencionadas no contrato do cliente, sendo 5 destas sessões de tratamento e 5 sessões de
manutenção. O contrato de serviço tem seu reconhecimento em 11 meses, contemplando 10
sessões, sendo que 5 sessões são consideradas tratamento e as outras 5 são de manutenção.
Conforme IFRS 15/CPC 47, o método de performance proporcional é geralmente aplicado em
contratos de serviços que requerem a realização de mais de um ato de serviço. De acordo com este
método, a receita é reconhecida com base no método de performance conforme cada ato é realizado.
Os fatos e circunstâncias de cada situação devem ser avaliados para determinar o critério de
performance. Em determinados contratos, pode ser difícil para a entidade determinar o método de
performance. Uma entidade não deve determinar automaticamente o método proporcional em etapas
equivalentes quando da aplicação do método de performance proporcional. Ao invés disso, deve
primeiro avaliar se medidas com base em esforço existem e se são mais apropriadas para
reconhecimento de receitas. Se o contrato requer a realização de um número específico de
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atividades similares, então a receita deve ser reconhecida em montantes iguais conforme cada
atividade for concluída (entendemos que esta situação se aplica à Corpóreos, onde a entidade adota
o procedimento de reconhecer receita de forma sistemática durante o período de prestação do
serviço).
Conforme CPC 47.31, a Companhia deve reconhecer receitas quando (ou à medida que) a entidade
satisfizer à obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo) prometido
ao cliente. O ativo é considerado transferido quando (ou à medida que) o cliente obtiver o controle
desse ativo.
Conforme CPC 47.35, a Companhia transfere o controle do bem ou serviço ao longo do tempo e,
portanto, satisfaz à obrigação de desempenho e reconhece receitas ao longo do tempo, se um dos
critérios a seguir for atendido: (a) o cliente recebe e consome simultaneamente os benefícios gerados
pelo desempenho por parte da entidade à medida que a entidade efetiva o desempenho (ver itens
B3 e B4); (b) o desempenho por parte da entidade cria ou melhora o ativo (por exemplo, produtos
em elaboração) que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado (ver item B5); ou
(c) o desempenho por parte da entidade não cria um ativo com uso alternativo para a entidade (ver
item 36) e a entidade possui direito executável (enforcement) ao pagamento pelo desempenho
concluído até a data presente.
Dessa forma, concluímos pela razoabilidade do procedimento de reconhecimento de receitas
adotados pela Companhia que estes estão à luz do IFRS 15.
Combinação de negócios
A Companhia baseia-se no CPC 15 (Combinação de Negócios), pelo qual foram estabelecidos
princípios e exigências da forma como a mesma: (a) reconhece e mensura, em suas demonstrações
contábeis, os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida; (b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) da combinação de negócios ou o ganho proveniente de compra vantajosa; e (c)
determina as informações que devem ser divulgadas para possibilitar que os usuários das
demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos financeiros da combinação de negócios.
A Companhia utiliza o método de aquisição e para a contraprestação transferida a mesma é avaliada
com base no valor justo na data de aquisição. A Companhia avalia os ativos e passivos financeiros
assumidos classificando-os e alocando-os de acordo aos termos contratuais, as circunstâncias
econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição. A data em que a Companhia, como
adquirente, obtém o controle da adquirida geralmente é a data em que o adquirente legalmente
transfere a contraprestação pelo controle da adquirida e também adquire os ativos e assume os
passivos da adquirida, considerando como data de fechamento do negócio. A partir da data de
aquisição a Companhia reconhece o ágio por rentabilidade futura. O ágio é mensurado como sendo
o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos.
A Companhia está utilizando o período de mensuração previsto no CPC 15 (R1)/IFRS 3 Combinação
de Negócios para revisão dos cálculos do valor justo e confirmação do ganho por compra vantajosa.
Recuperabilidade do ágio por rentabilidade futura.
Conforme requerimento do CPC 15 (Combinação de Negócios) e CPC 01 (Redução ao Valor
Recuperável de Ativos), a Companhia anualmente calcula o valor recuperável das unidades
geradoras de caixa e avalia se o resultado auferido é superior ao valor contábil, incluindo o ágio por
rentabilidade futura relacionado à unidade geradora de caixa.
Nesta avaliação, Companhia utiliza premissas equivalentes às utilizadas durante o processo de
alocação do preço de compra realizado na combinação de negócios atualizadas para refletir a
realidade da Companhia no momento da avaliação.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos
e passivos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos
ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(iv)

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos
balanços patrimoniais da Companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas informações contábeis
intermediárias relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
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10.7 - 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
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas informações contábeis
intermediárias relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas informações contábeis
intermediárias relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
(c)
natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas informações contábeis
intermediárias relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.
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10.8 - Plano de negócios
(a)

investimentos

(i)

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Os Diretores informam que, no exercício social de 2020, a Companhia pretende incorrer em
investimentos no montante aproximado de R$45,0 milhões. Este investimento será destinado para
(i) abertura orgânica de 40 unidades da Espaçolaser; (ii) aumento de participação em joint-ventures
específicas; (iii) aquisição de 4 franquias no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina; e (iv)
investimentos na sua estrutura corporativa.
Para os próximos anos, a Companhia irá expandir suas operações em quatro principais frentes:
•

Crescimento orgânico, com o aumento das áreas depiladas por clientes atuais e abertura de
lojas próprias e franquias no Brasil;

•

Crescimento inorgânico, com a compra de franquias, internalizando o valor;

•

Expansão das operações na América Latina, impulsionadas pela experiência positiva das
operações da Definit na Argentina, através de crescimento orgânico e inorgânico; e

•

Expansão dos serviços oferecidos, incluindo pela Estudioface, e produtos vendidos, nos
consolidando com um hub no mercado de estética no Brasil.

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta pública inicial de
distribuição de ações (“Oferta”) Primária da seguinte forma:
(a)

Aproximadamente 70% do volume captado para aquisição de participação societária
remanescente em sociedades controladas da Companhia, mediante o exercício das opções
de compra de ações que possui em relação à tais sociedades após a Oferta, conforme
detalhado no item 15.7 deste Formulário de Referência;

(b)

Aproximadamente 25% do volume captado para aquisição de dez sociedades franqueadas da
Companhia, as quais possuem um total de 78 franquias, sobre as quais a Companhia já celebrou
memorandos de entendimento vinculantes com a finalidade de estabelecer os termos e
condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das participações societárias de
tais sociedades franqueadas, conforme detalhado no item 15.7 deste Formulário de Referência;
e

(c)

Aproximadamente 5% do volume captado para outras iniciativas de expansão.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital
e investimentos com perfil de alta liquidez.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia acredita que possui posição de Caixa e de geração de caixa suficientes para seus
investimentos previstos. As fontes de financiamento para os investimentos futuros serão
determinadas de acordo com a necessidade e condições de financiamento à época do investimento,
podendo ser por meio da captação de novas dívidas estruturadas ou da emissão de novas ações,
dependendo das condições da economia mundial e do mercado de capitais local ou internacional.

644

PÁGINA: 218 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.8 - Plano de Negócios

(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há processos de desinvestimento relevante em andamento/previsto.
(b)

desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia

Não aplicável, tendo em vista que não houve a aquisição de quaisquer plantas, equipamentos ou
outros ativos que possam influenciar de maneira significativa a capacidade produtiva da Companhia.
(c)

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulgou pesquisas.
(ii)

montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulgou pesquisas.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulgou projetos em desenvolvimento.
(iv)

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulgou projetos em desenvolvimento.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Impactos da COVID-19 nas operações da Companhia
Os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 são contínuos e, portanto, a Companhia avaliará a
evolução dos efeitos da atual pandemia em suas receitas, ativos, resultados, negócios e perspectivas,
incluindo qualquer possível alteração na capacidade da Companhia de continuar operando seus
negócios. As análises serão realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido
pela Comissão de Valores Mobiliários, em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e
auditores independentes de companhias abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da
COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e
incertezas advindos dessa análise, em consonância com as normas contábeis aplicáveis.
A pandemia afetou as operações da Companhia, em especial no segundo trimestre de 2020, com o
fechamento do comércio, principalmente dos shopping centers. A Companhia identificou ajustes que
deveriam ser reconhecidos nas informações financeiras intermediárias do trimestre e período de
nove meses findos em 30 de setembro de 2020, e, por isso, a administração da Companhia
desenvolveu uma análise de sensibilidade na qual incorporou às projeções anteriormente efetuadas
os impactos financeiros já conhecidos no primeiro e segundo trimestre, tais como redução da receita,
reduções de jornada previstas, como a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário —
de forma parcial ou na totalidade dos postos de trabalho da empresa por até 120 dias — uma das
medidas criadas pela Medida Provisória 936, de 1º de abril de 2020 (“MP 936”) e posteriormente
convertida na Lei 14.020, de 06 de julho de 2020, ocasionando reduções de folha de pagamento
baseada em tais medidas anunciadas pelas autoridades federais. Como resultado dessa análise, o
valor em uso dos ativos continua acima do valor contábil registrado.
A MP 936 criou Programa Emergencial de Manutenção de emprego e da Renda e representou uma
das principais apostas do governo federal para conter os efeitos negativos do avanço da COVID-19
na economia brasileira.
Lojas de rua
As alterações estabelecidas pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020, também adaptaram
a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (“STF”), os dispositivos já publicados em outra norma
(o Decreto 10.282, de 20 março de 2020, que definiu como essenciais os serviços médicos e
hospitalares, de segurança e diversas outras atividades). O STF, em resposta à Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6341, referendou no mês de abril uma medida cautelar preservando a
atribuição de cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) sobre serviços públicos e
atividades essenciais.
A Companhia se enquadra como prestadora de serviços de fisioterapia e se encontra sujeita à
fiscalização do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
criados pela Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975 de acordo aos devidos registros em órgãos
competentes. Durante a pandemia os serviços de fisioterapia foram descritos como atividades
essenciais e, dessa forma, não houve restrições sob o ponto de vista legislativo em continuarmos as
operações de nossas unidades de negócio durante o período da pandemia. Todavia, durante
determinados períodos da pandemia, a Companhia fechou suas lojas localizadas em shoppings (na
medida em que os mesmos permanecerem fechados) e também algumas lojas de rua em virtude da
baixa circulação de clientes conforme detalhado abaixo.
Em março de 2020, todas as lojas de rua da Companhia estavam fechadas, comparado a 54 e 68
lojas de rua abertas em abril e maio (de um total de 180), respectivamente, com a abertura e
fechamento das lojas seguindo determinações locais.
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Lojas em shoppings
Especificamente no Estado de São Paulo, os shoppings tiveram até dia 23 de março de 2020 para
fechar as portas. O fechamento tinha previsão de durar até 30 de abril de 2020, segundo informava
a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômica. De acordo com este cenário, a Companhia
seguiu a determinação imposta pelo Governo e manteve fechadas as lojas de shoppings até os
anúncios de reabertura dos mesmos, sendo 11 de junho de 2020, no caso da cidade de São Paulo.
O Ministério da Saúde publicou em 19 de junho de 2020 portaria com orientações para retomada de
atividades no contexto da pandemia de COVID-19, contendo recomendações e outras medidas
direcionadas à prevenção, controle e mitigação da transmissão da doença. Medidas restritivas, incluindo o
distanciamento social, o uso de máscara, higienização, horários determinados para os estabelecimentos
comerciais, além de outras importantes recomendações foram imediatamente implementadas pela
Companhia. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia opera com cerca de 40% de todas suas lojas sem
restrições de horário e aproximadamente 50% de suas lojas operando entre 70% e 100% do horário
habitual, sendo que todas as demais lojas estão abertas, mas com horários mais restritos.
A Companhia está monitorando os desenvolvimentos relacionados à COVID-19 e coordenando sua
resposta operacional com base nos planos de continuidade de negócios existentes e nas orientações de
organizações globais de saúde, governos e melhores práticas gerais de resposta a pandemia. Não há como
prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser necessárias, e, no entendimento da
Companhia, o retorno às atividades administrativas nos escritórios, deverá acontecer de forma gradual, uma
vez que tais medidas de distanciamento social sejam reduzidas e, gradualmente, se tornem inexistentes.
Principais Ações Tomadas
A seguir, apresentamos um resumo de nossas ações recentes e previstas em resposta à pandemia
da COVID-19 e seus impactos em nossos negócios:
•
fechamento temporário de lojas e escritórios administrativos, seguindo as recomendações
governamentais e adotando uma política de home office para funcionários administrativos;
•
intensificação de processos de higiene e limpeza nas unidades, que já eram rigorosos, com
as seguintes medidas para qualquer procedimento: (i) álcool gel disponível no balcão e salas de
procedimento para assepsia das mãos; (ii) higienização de maca com álcool 70% a cada troca de
cliente e uso de lençóis descartáveis; (iii) todo profissional da saúde passa a usar máscaras, luvas e
toucas descartáveis; (iv) obrigatoriedade de uso de máscaras por todos dentro das lojas, incluindo
clientes; (v) óculos de proteção higienizados a cada paciente com papel interfolhado, evitando
o contato direto com os olhos; e (vi) ponteiras de laser higienizadas seguindo as recomendações do
fabricante e validadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
•
implementação de rígidos protocolos em nossas lojas de esterilização e higienização de todos os
equipamentos, materiais e locais com maior frequência, implementamos sinalização de distanciamento,
organização de filas para entrada nas lojas e divulgação de informações em nossas lojas e redes sociais,
com o objetivo de manter distância segura entre os clientes e evitar aglomerações;
•

identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco;

•
negociações com fornecedores, de modo a repactuar valores ou prazos de pagamento, para
equilibrar e conter os aumentos de despesas causados pela implantação de protocolos de segurança
da pandemia da COVID-19;
•
desenvolvimento acelerado de nosso e-commerce, para o qual houve expressivo
crescimento da procura; e
•
realização de pacotes promocionais de venda durante a pandemia da COVID-19 para serem
utilizados pelos clientes após a normalização das lojas.
Para maiores informações das medidas adotadas pela Companhia em decorrência da pandemia da
COVID-19, vide itens 4.1 e 7.1 deste Formulário de Referência.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada,
a divulgação de projeções e estimativas é facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado
projeções ou estimativas. Desta forma, a Companhia optou por também não divulgar neste
Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras)
relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
(a)

objeto da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)

período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(d)

valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.

648

PÁGINA: 222 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
(a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de Referência
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que
levaram a desvios nas projeções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
(c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso,
explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que a
ele se reportam
Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por no
mínimo sete membros e no máximo dez membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Nos termos do
Regulamento do Novo Mercado, no mínimo, dois membros ou 20% dos membros do Conselho de
Administração, o que for maior, deverão ser conselheiros independentes.
Além de outras matérias previstas em lei e no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho
de Administração:
•

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

•

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

•

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações ou no estatuto social da Companhia;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

declarar dividendos intermediários ou intercalares, observado o disposto em lei;

•

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados pelo estatuto social,
fixando as condições de emissão, incluindo o preço e prazo de integralização, podendo,
ainda, excluir (ou reduzir o prazo para exercício) o direito de preferência nas emissões de
ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos da legislação vigente;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

cumprir as demais atribuições que lhe são fixadas em lei e no estatuto social;

•

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

•

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

cumprir as demais atribuições que lhe são fixadas em lei e no estatuto social; e

•

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

Ainda, poderá o Conselho de Administração criar comitês executivos ou consultivos, permanentes
ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo
Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em suas
atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica
nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração
fixada pelo Conselho de Administração.
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria, enquanto órgão de assessoramento e apoio ao Conselho de Administração,
terá as seguintes atribuições e responsabilidades:
opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

(iii)

avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas, bem como possuir meios para recepção e tratamento de informações
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis;

(iv)

acompanhar a evolução e atualização do mapeamento de riscos;

(v)

acompanhar todas as etapas do processo de gerenciamento de exposições a riscos;

(vi)

acompanhar e assegurar a aplicação e confiabilidade da auditoria interna e dos
controles internos;

(vii)

avaliar, monitorar e recomendar a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas;

(viii)

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento
de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamento e
códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da informação;

(ix)

garantir a clareza e a aderência da Companhia à sua missão, visão, valores, diretrizes
estratégicas, Código de Conduta Ética da Companhia, políticas internas,
procedimentos e processos;

(x)

checar e acompanhar operações com partes relacionadas;

(xi)

identificar conflitos de interesses;

(xii)

identificar oportunidades e de melhoria contínua;

(xiii)

coordenar e monitorar o canal de denúncias e ouvidorias da Companhia, garantindo o
bom funcionamento com independência, sigilo, confidencialidade e livre de retaliações;

(xiv)

investigar e monitorar eventos que coloquem em risco os controles internos ou o
compliance da Companhia;

(xv)

garantir a grade de treinamento e capacitação de pessoal, habilitando-os na capacidade de
identificar, antecipar, mensurar, monitorar e, se for o caso, mitigar riscos; e
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(xvi)

(i)

garantir que a estrutura esteja dimensionada para cumprir o papel de uma boa
governança corporativa.

regimento interno próprio

O Conselho de Administração é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião
do Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2020, e estabelece as regras gerais
relativas ao seu funcionamento, estrutura, organização, atribuições e responsabilidades.
O Comitê de Auditoria é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2020.
Os regimentos internos do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria podem ser
acessados nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala
2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo, SP; e (ii) internet: website da Companhia
(ri.espacolaser.com.br).
(ii)

comitê de auditoria estatutário

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.
(iii)

avaliação do trabalho da auditoria independente pelo conselho de administração

O Conselho de Administração da Companhia se reúne anualmente com a auditoria independente e
o setor de controladoria para avaliar o trabalho da auditoria independente, bem como para discutir
eventuais mudanças necessárias e delinear os planos que precisam ser adotados pela Companhia.
(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) membros e no máximo 9 membros, acionistas ou
não, residentes no país, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a
qualquer tempo, permitida a reeleição, sendo composta pelos seguintes cargos: 1 (um) Diretor
Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais
serão Diretores sem designação específica, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos.
Como regra geral e ressalvadas determinadas exceções descritas em seu estatuto social, a
Companhia se obriga validamente sempre que representada por: (a) dois membros da Diretoria; ou
(b) um membro da Diretoria e um procurador com poderes específicos.
Compete à Diretoria, observadas as disposições do estatuto social da Companhia, especialmente as
competências específicas descritas no estatuto social, a administração dos negócios sociais em geral
e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os
quais, por lei ou pelo disposto no estatuto social seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou
ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas
as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo,
observadas as disposições no estatuto social quanto à forma de representação, à alçada para a
prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de
Administração, incluindo (i) deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos; (ii) transigir, renunciar,
ceder direitos; confessar dívidas; (iii) fazer acordos; (iv) firmar compromissos; (v) contrair obrigações;
(vi) celebrar contratos; (vii) adquirir, transferir e onerar bens móveis e imóveis da Companhia;
(viii) prestar caução, avais e fianças; (ix) emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar
títulos em geral; assim como (x) abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito,
observadas as restrições e limites da lei, bem como aquelas estabelecidas no estatuto social da
Companhia.
Compete ao Diretor Presidente: a busca do crescimento, a gestão estratégica da Companhia e de
suas controladas, a condução geral dos negócios, a efetivação de novos negócios, a representação
institucional, o planejamento estratégico, a promoção de políticas corporativas, a valorização do
negócio e a maximização do retorno dos investimentos dos acionistas.
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Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente: (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às
entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da
Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores
e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos
investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
Compete ao Diretor Financeiro a capitalização e a gestão financeira da Companhia, bem como o
relacionamento com o mercado financeiro. Adicionalmente, responde pelas funções corporativas de
planejamento econômico-financeiro, finanças e controladoria da Companhia.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por três membros efetivos e três membros
suplentes, acionistas da Companhia ou não, a ser instalado por deliberação da Assembleia Geral,
ou a pedido dos acionistas. Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país,
legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão e
exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição.
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal da Companhia não havia sido
instalado.
(d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta
A Companhia utiliza mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da
Diretoria e do(s) comitê(s) que a ele se reporta(m) conforme políticas e práticas adotadas
internamente, conforme abaixo indicado.
(i)

periodicidade da avaliação e sua abrangência

As avaliações do Conselho de Administração, da Diretoria e dos órgãos que a ele se reportam devem
ser realizadas ao menos uma vez durante a vigência do mandato dos seus membros, ocorrendo
costumeiramente com periodicidade anual. As avaliações abrangem tanto avaliação por órgão
quanto individual.
(ii)

metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação

A Companhia utiliza avaliações objetivas e subjetivas como metodologia para avaliação de
desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se reportam, sendo
que a avaliação objetiva pode resultar do cumprimento de metas anuais enquanto a avaliação
subjetiva é realizada por superiores, pares e/ou subordinados, conforme determinado pelo Conselho
de Administração.
Não houve, nos últimos três exercícios sociais, quaisquer alterações na metodologia e critérios
utilizados na avaliação dos administradores da Companhia.
(iii)

como os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o funcionamento do órgão

A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações
como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
(iv)

contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar as
avaliações de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se
reportam, no entanto, nos últimos três exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
(a)

prazos de convocação

A Assembleia Geral será realizada (i) ordinariamente, uma vez por ano, nos quatro primeiros meses
seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei;
e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou quando as
disposições do estatuto social da Companhia ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos
acionistas. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata
única.
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de
acionistas são convocadas pelo Conselho de Administração, com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedência em primeira convocação, e, pelo menos, com 8 (oito) dias de antecedência em
segunda convocação. Independentemente de qualquer formalidade prevista no estatuto social da
Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, é considerada regularmente instalada qualquer
Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas.
(b)

competências

Como consta da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras, (ii)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger
os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (iv) aprovar a correção
da expressão monetária do capital social.
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia Geral,
deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações
e ainda:
•

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

aprovar a saída do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);

•

aprovar o fechamento de capital e cancelamento do registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”);

•

aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia
aberta perante a CVM ou saída do Novo Mercado;

•

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

•

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

•

deliberar sobre 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 a Assembleias Gerais, tanto os relacionados à participação dos
acionistas, quanto os de suporte para as deliberações, ficam disponíveis nos seguintes endereços:
(i) sede da Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São
Paulo, SP; e (ii) internet: website da Companhia (ri.espacolaser.com.br); website da CVM
(www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
(d)

identificação e administração de conflito de interesses

A Companhia não adota qualquer política diferenciada de identificação e administração de conflitos
de interesses, pois entende que os regramentos legais em relação a esta matéria atualmente em
vigor são instrumentos eficientes e suficientes para identificar, administrar e, quando necessário,
coibir a tomada de decisões conflitadas pelos administradores.
(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia não adota regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto em Assembleias Gerais.
(f)
formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados
por acionistas, indicando se o emissor 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 ser constituído há menos de
um ano e, cumulativamente, ser acionista, administrador da Companhia, advogado, representante
da instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos. Juntamente com o instrumento
de procuração deverão ser apresentados os atos constitutivos dos 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 24 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.
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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 do boletim de
voto a distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos à sede da
Companhia, localizada na Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 –
São Paulo, SP, aos cuidados do Departamento de Relação com Investidores:
Para pessoas físicas: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado pelo acionista; e (ii) cópia autenticada do documento de identidade do acionista.
Para pessoas jurídicas: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido,
rubricado e assinado pelos representantes do acionista pessoa jurídica; (ii) cópia autenticada do
último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e (iii) cópia autenticada do documento de identidade do
representante legal do acionista.
Para fundos de investimento: (i) via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente
preenchido, rubricado e assinado pelo representante do fundo de investimento; (ii) cópia autenticada
do último regulamento consolidado do fundo de investimento; (iii) cópia autenticada do estatuto ou
contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (iv) cópia
autenticada do documento de identidade do representante legal do fundo de investimento.
Nos termos da Instrução CVM nº 481, datada de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 481”), o boletim de voto a distância deverá ser recebido até 7 dias antes da data
da respectiva Assembleia.
A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto à distância assinados no
território brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país, conforme aplicável.
Observa-se que, antes de seu encaminhamento à Companhia, os documentos societários e de
representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira
deverão ser traduzidos por tradutor juramentado para a língua portuguesa. As respectivas traduções
juramentadas deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos.
Serão aceitos os seguintes documentos de identidade: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de
classe profissional oficialmente reconhecidas.
(h)
sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou de participação à
distância
A Companhia não dispõe de sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto a distância ou de
participação a distância.
(i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberações, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho
fiscal no boletim de voto à distância
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 a sede da Companhia, aos cuidados do
Departamento de Relação com Investidores, juntamente com os documentos pertinentes à proposta,
ou por meio do endereço eletrônico: dri@espacolaser.com,br.
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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
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 25 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 25 dias antes da data de realização da
assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim.
(j)
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber
e compartilhar comentários de acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(k)
outras informações necessárias à participação à distância e ao exercício do direito de
voto à 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
a distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse tipo de
serviço.

658

PÁGINA: 232 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

12.3 – Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

número de reuniões realizadas no último exercício social

O estatuto social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,
de acordo com cronograma a ser definido pelos membros do Conselho de Administração na primeira
reunião de cada ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia assim
o exigirem.
As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho
de Administração ou por qualquer outro membro do Conselho de Administração, mediante solicitação
e autorização do Presidente do Conselho de Administração. As reuniões serão convocadas com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência de cada reunião, e, caso a reunião não seja realizada, nova
convocação será enviada com, pelo menos, 3 (três) dias de antecedência da nova data da reunião.
No último exercício social, o Conselho de Administração realizou 14 reuniões, sendo 2 reuniões
ordinárias e 12 reuniões extraordinárias.
(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
A Companhia possui, atualmente, dois Acordos de Acionistas em vigor, que possuem determinadas
restrições e vinculações de direito de voto dos membros do Conselho de Administração. Para
informações sobre o Acordo de Acionistas da Companhia, vide item 15.5 deste Formulário de
Referência.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota qualquer política diferenciada de identificação e administração de conflitos
de interesses, pois entende que os regramentos legais em relação a esta matéria atualmente em
vigor são instrumentos eficientes e suficientes para identificar, administrar e, quando necessário,
coibir a tomada de decisões conflitadas pelos administradores.
(d)

política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

A Companhia adota uma Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus
Comitês e Diretoria Estatutária (“Política de Indicação”) a qual institui os critérios e procedimentos
a serem observados para a composição do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria.
Os critérios e procedimentos a serem observados para a indicação e composição do Conselho de
Administração, os Comitês e da Diretoria estão previstos no acordo de acionistas da Companhia
arquivado em sua sede.
(i)
órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e local na rede mundial de
computadores para consulta
A Política de Indicação da Companhia foi aprovada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 9 de novembro de 2020, e pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo, SP;
e (ii) internet: website da Companhia (ri.espacolaser.com.br).
(ii)

principais características

A indicação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria deverá observar
o disposto na Política de Indicação, no estatuto social da Companhia, nos regimentos internos do
Conselho de Administração e de seus Comitês, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das
Sociedades por Ações e nas demais legislações e regulamentações aplicáveis.
A Política de Indicação traz regras específicas para a composição e para a indicação de membros
do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria, sendo que, de uma maneira geral,
deverão ser indicados profissionais altamente qualificados, com comprovada experiência técnica,
profissional ou acadêmica, e alinhados aos valores e à cultura da Companhia.
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

Cumpre ressaltar, ainda, que devem ser considerados critérios como complementaridade de
experiências, formação acadêmica e disponibilidade de tempo para o desempenho da função e
diversidade quando da indicação dos membros para comporem os órgãos da administração da
Companhia.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Nos termos do estatuto social, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, efetivos ou suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos do Regulamento de Arbitragem do
Mercado, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua
condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal e, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme
alterada, na Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada, no estatuto social da Companhia, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento
de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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Empresário

000.000.000-00

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20/03/1977
Administradora

Farah Deeba Khan

000.000.000-00

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23/03/1987
Administrador

Tallis Regence Coelho Gomes

015.879.696-96

Médico

651.412.881-53

O Sr. Ygor é Diretor sem Designação
Efetiva, não exerce outras funções na
Companhia.

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/07/1974

Ygor Alessandro de Moura

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Membro Independente

O Sr. Tallis é membro do Comitê de
Auditoria.

29 - Outros Conselheiros

Membro Efetivo

A Sra. Farah não exerce outras funções
na Companhia.

29 - Outros Conselheiros

Membro Efetivo

O Sr. Julio não exerce outras funções na
Companhia.

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/10/1967

Julio Andres Babecki

29 - Outros Conselheiros
Membro Efetivo

Administrador

216.464.948-65

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

O Sr. Ricardo não exerce outras funções
na Companhia.

02/03/1987

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção

O Sr. Leonardo é Diretor Financeiro da
Companhia.

Economista

080.733.917-24

13 - Diretor Presidente / Diretor de
Relações com Investidores

Pertence apenas à Diretoria

31/07/1976

Leonardo Moreira Dias Correa

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022.

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

0.00%

2

0.00%

0

30.00%

2

30.00%

2

100.00%

2

0.00%

0
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Advogado

091.195.798-70

Empresário

078.956.108-56
Membro Efetivo

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

07/01/2021

07/01/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022.

100.00%

2

0.00%

2

0.00%

0

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Julio Andres Babecki - 000.000.000-00

PÁGINA: 237 de 393

Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Ricardo atuou na divisão de Investment Banking no J.P. Morgan no Brasil e em Nova Iorque, e é atualmente sócio da Vinci Partners,
onde atua como Diretor na área de Fusões & Aquisições, além de membro do Conselho de Administração da Companhia. Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à
condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção - 216.464.948-65

Formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1999 e possui MBA em Administração de Empresas pelo Insper. Possui mais de 20 anos de experiência na área financeira, tendo atuado
na GP Investments e também em empresas como Mondeléz, Johnson & Johnson e Raia Drogasil, onde desempenhou funções nas áreas de Planejamento Financeiro, Relações com Investidores e Tesouraria.
Atualmente ocupa o cargo de Diretor Financeiro da MPM, sendo apontado recentemente como Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Leonardo Moreira Dias Correa não esteve sujeito, nos últimos 5
anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019, conforme alterada.

Leonardo Moreira Dias Correa - 080.733.917-24

Experiência profissional / Critérios de Independência

O Sr. José não exerce outras funções na
Companhia.

23/03/1968

José Carlos Semenzato

O Sr. Paulo não exerce outras funções na
Companhia.

08/02/1968

Paulo José Iász de Morais

A Sra. Anna não exerce outras funções na
Companhia.

Administradora de empresas

107.966.418-11

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/12/1968

Anna Andrea Votta Alves Chaia

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo - USP em 1991. É pós-graduado pela Universidade Clássica de Lisboa – Instituto de Estudos Europeus, em Direito Comunitário. Especializado em Direito
Antitruste Brasileiro, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP. Especializado na atuação do Direito Penal Econômico. Foi Diretor Tesoureiro da OAB/Pinheiros na gestão de 2007/2009. Foi Conselheiro do
Comitê de Gestão do LIDE 2013/2015. Atualmente é membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo da Companhia. Paulo José de Iász de Morais não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.

Paulo José Iász de Morais - 091.195.798-70

A Sra. Chaia é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, além de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Remuneração da Vivara desde 2019 e do Burger King/ Popeyes
desde janeiro de 2020. Anteriormente, atuou como CEO da Samsonite Mercosul pelos últimos 4 anos, onde desenvolveu e implementou um plano de expansão agressivo no Brasil, Argentina e Uruguai. Com 30
anos de experiência, ela possui um longo histórico com companhias globais. A Sra. Chaia também foi CEO da L’Occitane e foi responsável pelo crescimento da companhia francesa no Brasil. Isso incluiu a criação
da marca L’Occitane au Brésil, que é atualmente exportada para mais de 10 países. Ela também demonstrou excelentes performances com foco em inovação na Natura, Whirlpool Corporation, Unilever e American
Express. Desde 2019, atua como mentora Endeavor para start-ups na América do Sul e é membro do Painel Consultivo que seleciona companhias potenciais para se juntarem ao Programa de Aceleração (scale
Up). A Sra. Chaia é graduada em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela também possui
especialização em Gerência Geral pela Harvard Business School e em Governança Corporativa pela Columbia University. Anna Andrea Votta Alves Chaia não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999,
conforme alterada.

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

Formou-se em medicina pela Universidade de Alfenas, com residência em radiologia médica pela IRHPA e pós-graduação em dermatologia e estética pelo Ibrape. Fundou a Companhia em 2004 e atualmente é
Presidente do Conselho de Administração e Diretor sem Designação Efetiva da Companhia. Ygor Alessandro de Moura não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Ygor Alessandro de Moura - 651.412.881-53

Formou-se em Comunicação Social e Marketing pela ESPM, e possui certificação em Gestão Financeira, Contabilidade e Finanças pelo Insper. Iniciou sua carreira na Unilever, atuando como analista de marketing e
gerente de conta. Fundou a empresa Techsamurai em 2010 e foi gerente de marketing digital na Ortobom. Fundou e empresa eGenius, além da Easy Taxi, onde atuou como CEO. Atualmente, é CEO da SINGU,
empresa que também fundou em 2015, além de ser presidente da Gestão 4.0. O critério de determinação da independência é o do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, conforme orientações do Ofício
618/2017-DRE da B3. Tallis Regence Coelho Gomes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou,
todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

Passaporte: 520748027. Sra. Khan é sócia na L Catterton, com foco na América Latina. Ela iniciou sua carreira na empresa com foco em capital de crescimento e investimentos de aquisição norte-americanos. Antes
de ingressar na L Catterton, Sra. Khan atuou como Vice Presidente na Sandler Capital Management com foco em capital de crescimento, aquisições alavancadas e financiamentos de empresas de médio porte.
Antes da Sandler, a Sra. Khan trabalhou na Apax Partners, uma empresa global de private equity onde ela seu forco era capital de crescimento e aquisições alavancadas nos setores de varejo e produtos de
consumo. Antes da Apax, ela atuou na divisão de Investment Banking da Goldman Sachs, onde seu foco era finanças corporativas e cobertura de fusões e aquisições de companhias no setor de consumo, mídia e
tecnologia baseadas em New York e Menlo Park. A Sra. Khan é formada pelo Mount Holyoke College com bacharelado em Economia e Matemática e possui um mestrado em Administração de Empresas da
Stanford University Graduate School of Business. Ela atualmente atua no Conselho de Administração da Espacolaser, além de outras companhias. Farah Deeba Khan não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a
qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de
1999, conforme alterada.

Farah Deeba Khan - 000.000.000-00

Passaporte: PA012422. Formou-se em administração de empresas pela ICADE – Madrid e pela Ecole Supérieure de Commerce de Reims (França), além de ser pós-graduado em análises de negócios pela
Lancaster University (UK). Atuou por 17 anos na área de Investment Banking e M&A, como no Morgan Stanley, BNP Paribas e Merrill Lynch. Atualmente é sócio diretor da L Catterton e membro do Conselho de
Administração da Companhia. Julio Andres Babecki não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia,
a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.
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N/A

José Carlos Semenzato - 078.956.108-56

N/A

Paulo José Iász de Morais - 091.195.798-70

N/A

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

N/A

Ygor Alessandro de Moura - 651.412.881-53

N/A

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

N/A

Farah Deeba Khan - 000.000.000-00

N/A

Julio Andres Babecki - 000.000.000-00

N/A

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção - 216.464.948-65

N/A

Leonardo Moreira Dias Correa - 080.733.917-24

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 239 de 393

Membro do Conselho de Administração da Companhia. Empresário fundador da rede de escolas de computação Microlins e outras redes de franquias, como o Instituto Embellezze e a OdontoCompany. É sócio
fundador da SMZTO Holding de Franquias Setoriais e atualmente possui 12 marcas investidas que totalizam mais de 2.500 franquias em diversos setores. Por fim, também é jurado do programa Shark Tank Brasil
no Sony Channel há duas temporadas. José Carlos Semenzato não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis,
ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não
é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Advogada

Administrador

Profissão

Tipo de Auditoria

Coordenadora do Comitê de
Auditoria

Outros

Membro do Comitê de Auditoria

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Comitê de Auditoria

Ética e Conduta

321.067.338-10

Ética e Conduta

302.426.028-51

Outros Comitês

Ética e Conduta

Marcelo de Almeida Marcondes

280.965.158-29

O Marcelo Teixeira da Silva exerce a função de Coordenador Jurídico.

Outros Comitês

Marcelo Teixeira da Silva

O Rodolfo Casimiro Costa exerce a função de Gerente de Controles Internos.

Outros Comitês

Rodolfo Casimiro Costa

O Sr. Peter Lohken não exerce outras funções na Companhia.

073.291.778-65

Peter Löhken

Administrador

Advogado

Administrador

Administrador

Membro do Comitê de Ética e
Conduta

Outros

Membro do Comitê de Ética e
Conduta

Outros

Presidente do Comitê de Ética e
Conduta

Outros

Membro do Comitê de Auditoria

Outros

A Sra. Érica Almeida possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária e não exerce outras funções na Companhia.

180.662.368-40

Érica Monteiro de Almeida

Membro independente do conselho de administração.

015.879.696-96

Tallis Regence Coelho Gomes

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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07/01/2021

07/01/1981

07/01/2021

31/03/1983

07/01/2021

15/12/1984

09/11/2020

24/04/1960

07/01/2021

10/04/1974

09/11/2020

23/03/1987

Data eleição

Data de
nascimento

0

07/01/2021

0

07/01/2021

0

07/01/2021

0

09/11/2020

0

07/01/2021

0

09/11/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

PÁGINA: 240 de 393

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

100.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

100.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

0.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

0.00%

2 anos encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

0.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1
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Descrição outros comitês

CPF

Profissão

Tipo de Auditoria

Ética e Conduta

368.561.038-40

Administradora

Suplente do Comitê de Ética e
Conduta

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

07/01/2021

28/11/1987

Data eleição

Data de
nascimento

0

07/01/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

PÁGINA: 241 de 393

Formou-se em administração de empresas na FECAP em 2007 e especializou-se Incentivos e gestão de recursos humanos- Incentives and Human Resources Management na UCSB, University of California. Além
disso, em 2014, concluiu o MBA executivo no INSPER e atualmente cursa o mestrado profissional em administração na FECAP. Rodolfo Casimiro Costa não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.

Rodolfo Casimiro Costa - 321.067.338-10

Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV em 1983 e tem MBA pelo INSEAD. Atuou como consultor na Arthur Andersen e, posteriormente na McKinsey & Co. Foi CFO da
Netstream, diretor da Promon Ventures, sócio da Programa Gestão de Patrimônio e da Janos Holding, e atualmente é diretor executivo regional da L Catterton. Peter Lohken não esteve sujeito, nos últimos 5 anos,
a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019, conforme alterada.

Peter Löhken - 073.291.778-65

Érica Monteiro de Almeida não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Érica é formada em direito pela UNESP e possui pós-graduação em direito da empresa e da economia pela FGV. Atuou por 18 anos na Deloitte, com foco na área de impostos. Foi franqueadora da Espaçolaser de
2017 a 2020.

Érica Monteiro de Almeida - 180.662.368-40

Formou-se em Comunicação Social e Marketing pela ESPM, e possui certificação em Gestão Financeira, Contabilidade e Finanças pelo Insper. Iniciou sua carreira na Unilever, atuando como analista de marketing
e gerente de conta. Fundou a empresa Techsamurai em 2010 e foi gerente de marketing digital na Ortobom. Fundou e empresa eGenius, além da Easy Taxi, onde atuou como CEO. Atualmente, é CEO da SINGU,
empresa que também fundou em 2015, além de ser presidente da Gestão 4.0. O critério de determinação da independência é o do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, conforme orientações do Ofício
618/2017-DRE da B3. Tallis Regence Coelho Gomes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou,
todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

Experiência profissional / Critérios de Independência

A Ana Macarena Ruiz Troster exerce a função de Gerente de Relações com Investidores.

Outros Comitês

Ana Macarena Ruiz Troster

O Marcelo de Almeida Marcondes exerce a função de Gerente de Recursos Humanos.

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Ana Macarena Ruiz Troster - 368.561.038-40

Marcelo de Almeida Marcondes - 280.965.158-29

Marcelo Teixeira da Silva - 302.426.028-51

N/A

Rodolfo Casimiro Costa - 321.067.338-10

N/A

Peter Löhken - 073.291.778-65

N/A

Érica Monteiro de Almeida - 180.662.368-40

N/A

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 242 de 393

Formou-se em administração de empresas pela Regent’s Business School em Londres. Adicionalmente, possui mestrado em Relações Internacionais pela Brunel University, em Londres, e concluiu o Certificate in
Financial Management da Insper. Com 10 anos de experiência em relações com investidores em diversos setores, a Ana trabalhou anteriormente na CSN, GOL e Cogna, onde liderou o processo de abertura de
capital da subsidiária Vasta na Nasdaq. Em setembro de 2020, a Ana assumiu a posição de Gerente de Relações com Investidores na Companhia. Anna Macarena Ruiz Troster não esteve sujeita, nos últimos 5
anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019, conforme alterada.

Ana Macarena Ruiz Troster - 368.561.038-40

Formou-se em administração de empresas pela Universidade Paulista, com especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Suas experiências prévias incluem Gerente do Departamento Pessoal na DICICO, Supervisor de Gestão de Pessoas na Editora FTD, Coordenador de Recursos Humanos na
Balaska e Consultor de RH na Inovatech. Marcelo exerce a função de Gerente de Recursos Humanos na Espaçolaser desde 2016. Marcelo Almeida Marcondes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.

Marcelo de Almeida Marcondes - 280.965.158-29

Formou-se em administração de empresas pela Universidade Paulista, com especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Suas experiências prévias incluem Gerente do Departamento Pessoal na DICICO, Supervisor de Gestão de Pessoas na Editora FTD, Coordenador de Recursos Humanos na
Balaska e Consultor de RH na Inovatech. Marcelo exerce a função de Gerente de Recursos Humanos na Espaçolaser desde 2016. Marcelo Texeira da Silva não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.

Marcelo Teixeira da Silva - 302.426.028-51
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Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Adriana Iász de M Barreto

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Bruno Henrique Pinto Semenzato

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

José Carlos Semenzato

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

170.861.218-19 Aclo Serviços estéticos S.A.

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 At Corp Serviços Estéticos Ltda.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

361.516.238-27 Verano Depilação S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

PÁGINA: 243 de 393

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

10.830.241/0001-11

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

18.121.530/0001-53

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

27.809.989/0001-35

26.659.061/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

078.956.108-56 MPM Corpóreos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Fabio Iász de Morais

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

818.391.621-04 Urban Laser Serviços Estéticos S.A.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 Limeira Serviços Estéticos Ltda.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 Atm Corp Serviços Estéticos Ltda.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

26.390.469/0002-59

PÁGINA: 244 de 393

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

22.638.766/0001-39

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

19.240.294/0001-57

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

08.058.751/0001-70

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

116.397.918-09 Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista

Adriana Iász de M Barreto

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Cargo

Nome

170.861.218-19 Verano Depilação S.A.

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 TJTM Serviços Estéticos S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

27.809.989/0001-35

PÁGINA: 245 de 393

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

21.721.875/0001-52

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

28.832.875/0001-79

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista

Adriana Iász de M Barreto

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

170.861.218-19 Alexandrite Estética e Laser S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

17.943.129/0001-36

PÁGINA: 246 de 393

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Observação

Controlada

Dyel Cuiabá Serviços Estéticos

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Paulo possui uma participação de 40% da Flor do Campo

Observação

Controlada

Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Paulo possui uma participação de 40% da Flor do Campo

Observação

Controlada

Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

10.724.315/0001-35

651.412.881-53

08.058.751/0001-70

091.195.798-70

08.058.751/0001-70

091.195.798-70

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 247 de 393

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Observação

Controlada

Dyel Cuiabá Serviços Estéticos

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Várzea Grande

Observação

Controlada

Dyel Várzea Grande

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 55% na Dyel Porto Velho

Observação

Controlada

Dyel Porto Velho

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Cuiabá

Cargo/Função

Identificação

10.724.315/0001-35

651.412.881-53

23.718.897/0001-99

651.412.881-53

17.157.404/0001-96

651.412.881-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 248 de 393

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Várzea Grande

Observação

Controlada

Dyel Várzea Grande

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 55% na Dyel Porto Velho

Observação

Controlada

Dyel Porto Velho

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Cuiabá

Cargo/Função

Identificação

23.718.897/0001-99

651.412.881-53

17.157.404/0001-96

651.412.881-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 249 de 393

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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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
Em linha com a sua política de contratação de seguros, a Companhia contrata, anualmente, apólice
de seguro de responsabilidade civil para conselheiros, diretores e/ou administradores (“D&O”), em
condições usuais de mercado, visando garantir aos administradores, diretores e conselheiros da
Companhia o reembolso de valores pagos a título de indenização, decorrentes da reparação de
eventuais danos causados pelo segurado a terceiros ou à própria Companhia, bem como o
pagamento parcial de multas e penalidades cíveis e administrativas impostas aos administradores
da Companhia enquanto no exercício de suas funções profissionais.
A apólice foi contratada com a AIG Seguros Brasil S.A., em 27 de dezembro de 2020, com validade
até 27 de dezembro de 2021. O valor total do prêmio do seguro contratado foi de R$53,7 mil, com
limite máximo de garantia no valor de R$20.000.000,00.
A Companhia possui acordo de indenidade com seus administradores, o qual prevê, dentre outras
obrigações e limitações, que a Companhia se compromete, desde que o administrador tenha atuado
nos estritos limites de suas funções e dentro dos padrões de mercado, a (i) reembolsar ou realizar o
pagamento diretamente ou providenciar o correspondente adiantamento, conforme o caso, desde
que previamente informado pelo administrador de forma justificada e com antecedência mínima de
5 (cinco) dias úteis, com relação a todos e quaisquer prejuízos, despesas, custos ou outros valores
de qualquer natureza, que venham a ser efetivamente incorridos pelo administrador; e (ii) indenizar
e manter o administrador indene, desde que relacionadas efetivamente ao exercício do cargo
estatutário que venha a ocupar e previamente justificadas por escrito, de todas e quaisquer
investigações, reivindicações, obrigações, bloqueios financeiros, penhoras, perdas, restrições de
direito, gravames, pagamento de condenação e/ou multas, garantia de juízo, cumprimento de
obrigação de fazer e de não fazer, danos e despesas razoáveis (inclusive, exemplificativamente,
custas judiciais, honorários periciais, contratação de advogados, de pareceres, de laudos, de
especialistas técnicos, reconhecimento de firmas, passagem aérea e hospedagem, na hipótese de
comparecimento pessoal, ou outros atos/gastos que visem a garantir a melhor defesa de seus
direitos, de quaisquer naturezas) que venha a incorrer, ou que lhes seja imposto, em razão de
inquéritos, processos administrativos, judiciais ou arbitrais, investigações, demandas extrajudiciais e
medidas constritivas que sejam movidos contra ou cujo investigado seja a Companhia, para cobrança
de obrigações da Companhia e/ou em razão de qualquer ato ou omissão que decorra diretamente
de atos de gestão ou do desempenho de suas funções na Companhia
Adicionalmente, o artigo 43 do estatuto social prevê que a Companhia poderá indenizar e/ou manter
indenes seus administradores, conselheiros fiscais e demais funcionários que exerçam cargo ou
função de gestão na Companhia e suas controladas (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”),
custeando ou reembolsando diretamente os Beneficiários por quaisquer despesas, danos ou
prejuízos eventualmente incorridos a qualquer tempo e que estejam diretamente ou indiretamente
relacionados ao exercício de suas funções na Companhia, incluindo mas não limitados a honorários
advocatícios, pareceres jurídicos, custas processuais e multas e indenizações nas esferas
administrativa, civil ou penal, nos termos e condições de contratos de indenização a serem
celebrados entre a Companhia e cada um dos Beneficiários, mediante aprovação pelo Conselho de
Administração da Companhia.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes
Diretoria de Operações
Como posição complementar da diretoria estatutária apresentada no item 12.5/6 acima, a
Companhia possui o cargo de diretoria de operações não estatutário (“COO”) posição que, na data
deste Formulário de Referência é ocupada pela Sra. Barbara de Carvalho Fortes. A qualificação e
experiência profissional da Sra. Barbara estão apresentadas a seguir:
Barbara de Carvalho Fortes
04/11/1978
Diretora de Operações
254.522.138-48
Economista
Diretora de Operações
A Sra. Barbara é Diretora de Operações.
Barbara Fortes é executiva de carreira em Beleza, Cosméticos e Bens de Consumo com experiência anterior em
multinacionais líderes no segmento como Natura, L’Occitane e L’Oreal, tendo liderado projetos importantes de crescimento
e operações greenfield no Brasil e América Latina. Tem experiência em Estratégia, Gestão, Fusões e Aquisições,
Desenvolvimento de Negócios Internacionais, Gestão Global de Marcas, Beleza, Cosméticos e Mercados de Luxo,
Marketing Digital, Varejo Omnicanal, Planejamento Financeiro, Controladoria e Tesouraria. A Sra. Barbara é economista
formada no IBMEC, com pós-graduação pela McGill University, mentora de mulheres executivas e empreendedoras,
voluntária e palestrante ocasional. Barbara de Carvalho Fortes não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Assembleias Gerais da Companhia
A tabela abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três
exercícios sociais e no exercício social corrente, (i) resumo das principais matérias aprovadas; (ii)
data de sua realização; e (iii) quórum de instalação:
Evento
Principais Matérias
Assembleia
Geral Retificação da ordem cronológica do valor do capital
Extraordinária
social da Companhia.
Aprovação das demonstrações financeiras da
Assembleia
Geral Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2016; e transferência do resultado
Ordinária
do exercício para a conta de reserva de lucros.
Retificação da redação do artigo 5° do estatuto social da
Companhia (referente ao capital social); exercício dos
Assembleia
Geral direitos de subscrição conferidos pelos bônus de
subscrição (emitidos em 27 de dezembro de 2016) pelos
Extraordinária
acionistas; e aumento do capital social dentro do limite
autorizado.
Aprovação das demonstrações financeiras da
Assembleia
Geral Companhia referentes ao exercício social encerrado em
Ordinária
31 de dezembro de 2017 e aprovação das contas e atos
de gestão da administração.
Autorização para que a Companhia preste aval a
Assembleia
Geral terceiros por meio da assinatura de dois diretores em
Extraordinária
conjunto (qualquer dos Diretores Executivos em
conjunto com o Diretor Financeiro).
Reeleição dos Diretores (Presidente, Executivo e
Financeiro) e membros do Conselho de Administração
Assembleia
Geral
para um mandato de 2 (dois) anos; ratificação do
Extraordinária
período de vigência e responsabilidades dos membros
da Diretoria e do Conselho de Administração.
Assembleia
Geral Renúncia do Sr. Fernando Jardim Vargas ao cargo de
Extraordinária
Diretor Financeiro.
Aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da
Assembleia
Geral Companhia e a criação de capital autorizado, com a
consequente alteração do Estatuto Social da
Extraordinária
Companhia.
Aprovação de fechamento de câmbio no importe de até
US$ 100.000,00 para movimentações estrangeiras que
Assembleia
Geral envolvam as solicitações da Companhia; envio da
remessa na forma de mútuo para empresa HR-ARG
Extraordinária
S.A., nome fantasia Definit, da qual a Companhia é
controladora
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Data

Quórum

24 de julho de 2017 100%
6 de
de 2018

fevereiro

21 de
de 2018

fevereiro

100%

100%

03 de agosto de
100%
2018
30 de janeiro de
100%
2019

12
de
de 2019
19
de
de 2019

março

julho

100%

100%

31 de julho de 2019 100%

10 de setembro de
100%
2019
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Assembleia
Geral
Extraordinária

Assembleia
Geral
Extraordinária

Assembleia
Geral
Extraordinária

Assembleia
Geral
Extraordinária
Assembleia
Ordinária

Geral

Assembleia
Geral
Extraordinária
Assembleia
Geral
Extraordinária

Assembleia
Geral
Extraordinária

Assembleia
Ordinária

Geral

Assembleia
Ordinária

Geral

Assembleia
Ordinária

Geral

Assembleia
Geral
Extraordinária
Assembleia
Geral
Extraordinária

Aprovação do Processo de Incorporação das
sociedades YTP Participações Ltda. e YAM
Participações Ltda., aprovação para elaboração do
protocolo e justificação, escolha do escritório para
elaboração dos laudos de avaliação do patrimônio das
incorporadas, escolha do critério de avaliação
elaboração dos laudos de avaliação do patrimônio das
incorporadas e aprovação da conversão das reservas de
lucros para aumento do capital social.
Aprovação do Protocolo e Justificação para
incorporação das sociedades YTP Participações Ltda. e
YAM Participações Ltda.; aprovação dos Instrumentos
Particulares para Incorporação e Extinção; e aprovação
de aumento do capital social por meio da capitalização
de reservas de lucros, que passou a ser de R$
98.403.252,05
Aprovação do Protocolo e Justificação para
incorporação de sociedade Aspen Road Participações
S.A; aprovação do laudo de avaliação; aprovação da
incorporação nos termos e condições previstas no
Protocolo e Justificação
Autorizar os diretores Paulo José Iász de Morais e Ygor
Alessandro de Moura assinarem em conjunto contrato
de abertura de crédito e instrumentos de garantia, diante
da renúncia e extinção do cargo de Diretor Financeiro.
Aprovação das demonstrações financeiras da
Companhia e demais documentos relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
aprovação das contas e atos de gestão da administração
Extinção do terceiro cargo de diretor da Companhia
(Diretor Financeiro)
Autorizar prestação de fiança no Contrato de
Contragarantia firmado entre a Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (tomador) e a Junto Seguros S.A.,
celebrado em 30 de julho de 2020.
Aprovação de fechamento de câmbio no importe de US$
250.000,00 para movimentações estrangeiras que
envolvam as solicitações da Companhia e envio de
remessa desta quantia ou valor menor na forma de
mútuo para a Corpóreos Colombia SAS.
Aprovação das demonstrações financeiras da
Companhia e demais documentos relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e
aprovação das contas e atos de gestão da administração
Aprovação das demonstrações financeiras da
Companhia e demais documentos relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e
aprovação das contas e atos de gestão da administração
Aprovação das demonstrações financeiras da
Companhia e demais documentos relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
aprovação das contas e atos de gestão da administração
Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) da
Companhia.
Aprovação da conversão das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias; alteração
da composição do número de membros do Conselho de
Administração; conhecimento da renúncia apresentada
por membro do Conselho de Administração; ratificação
da eleição e prorrogação do prazo do mandato dos
demais membros do Conselho de Administração;
eleição de membro do Conselho de Administração; e
reforma e consolidação do Estatuto Social.

678

21 de outubro de
100%
2019

11 de novembro de
100%
2019

31 de dezembro de
100%
2019

20 de janeiro de
100%
2020
26 de junho de
100%
2020
06 de julho de 2020 100%
14 de setembro de
100%
2020

15 de setembro de
100%
2020

05 de novembro de
100%
2020
05 de novembro de
100%
2020
05 de novembro de
100%
2020
05 de novembro de
100%
2020
09 de novembro de 100%
2020
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Assembleia
Geral Aprovação de (i) desdobramento das 8.801.583 07 de janeiro de
Extraordinária
(oito milhões, oitocentas e uma mil, quinhentas e 2021

100%

oitenta e três) ações ordinárias de emissão da
Companhia na razão de 1 (uma) ação para formar
20 (vinte) novas ações da Companhia
(“Desdobramento”); (ii) a alteração no valor do
capital autorizado da Companhia; (iii) a eleição da
Sra. Anna Andrea Votta Alves Chaia como
membro independente do Conselho de
Administração da Companhia; (iv) a reforma
global e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, nos termos do Anexo I desta ata; (v)
a rerratificação da conversão da totalidade das
ações preferenciais de emissão da Companhia,
em ações ordinárias de emissão da Companhia,
na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada
ação preferencial; e (vi) autorização aos
administradores a realizar todos os atos
necessários à implementação e registro das
deliberações anteriores.

Governança Corporativa
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), governança corporativa é o
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre
acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os
princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) equidade; (iii) prestação de
contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar
não só o desempenho econômico-financeiro da Companhia, mas também todos os demais fatores
(ainda que intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento justo
e igualitário de todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O
accountability, por sua vez, caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de
governança corporativa a quem os elegeu, com responsabilidade integral daqueles por todos os atos
que praticarem. Por fim, responsabilidade corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia
empresarial, com a incorporação de considerações de ordem social e ambiental na definição dos
negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código Brasileiro
de Governanças Corporativa, a Companhia adota as seguintes:
•

capital social composto somente por ações ordinárias, proporcionando direito de voto a todos
os acionistas;

•

obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações quando da ocorrência
de transações em que se configure a alienação do controle acionário a todos os sócios e não
apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter a opção de
vender suas ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições. A transferência do controle
deve ser feita a preço transparente;

•

contratação de empresa de auditoria independente que não tenha prestado serviços de
auditoria interna para a companhia há mais de três anos;

•

não acumulação do cargo de diretor presidente e presidente do conselho de administração;

•

adoção de política de gerenciamento de riscos, código de ética e conduta e política de
negociação de valores mobiliários;
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•

definição de calendário anual com previsão de agenda anual temática com assuntos
relevantes e datas de discussão, incluindo as datas das reuniões ordinárias;

•

atas de reunião do conselho de administração redigidas com clareza e que registrem as
decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto; e

•

utilização da assembleia geral de acionistas para comunicar a condução dos negócios da
companhia, sendo que as atas permitem o pleno entendimento das discussões havidas na
assembleia e trazem a identificação dos votos proferidos pelos acionistas.

Novo Mercado
Em 2000, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 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 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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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado.
A Política de Remuneração da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 9 de novembro
de 2020 possui como princípios, objetivos e diretrizes principais: (i) atrair, recompensar, reter e incentivar
os executivos da Companhia; (ii) proporcionar uma remuneração com base em critérios que diferenciem
o desempenho e permitam o reconhecimento e valorização do desempenho individual e em equipe; (iii)
assegurar a manutenção de padrões compatíveis com as responsabilidade de cada cargo e competitivos
com o mercado de trabalho referencial, estabelecendo diretrizes para a fixação da remuneração e dos
benefícios administradores da Companhia.
A Política de Remuneração da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo, SP;
e (ii) internet: site da Companhia (ri.espacolaser.com.br), website da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br)
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
Apenas os conselheiros independentes fazem jus à remuneração mensal fixa .Adicionalmente, os
membros do conselho são elegíveis ao plano de remuneração baseada em ações da Companhia,
com o objetivo de alinhar seus interesses para estimular o êxito da consecução dos objetivos sociais
da Companhia; alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos administradores,
empregados e prestadores de serviços da Companhia ou se outras sociedades sob o controle da
Companhia; e possibilitar à Companhia atrair, motivar e reter administradores, empregados e
prestadores de serviços.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária
A remuneração dos membros da Diretoria estatutária é atualmente composta por uma remuneração
mensal fixa, estabelecida de acordo com os valores praticados pelo mercado e conforme definida
em seus respectivos contratos de trabalho, e uma remuneração variável composta por bônus, sujeita
ao atingimento de metas individuais e coletivas (incentivo de curto prazo).A remuneração fixa é
mensal, a título de pró-labore e benefícios diretos e indiretos, que tem como objetivo remunerar os
serviços prestados, em conformidade com as práticas de mercado, como reconhecimento do
desempenho individual, experiência e conhecimento.
A remuneração variável compreende o pagamento de bônus, participação nos resultados da
Companhia, como forma de premiar o atingimento das metas propostas no orçamento através do
planejamento estratégico. Adicionalmente, os diretores são elegíveis ao plano de remuneração
baseada em ações, com o objetivo de alinhar seus interesses aos objetivos estratégicos da
Companhia, além de visar a atração e retenção de profissionais diferenciados e que agreguem valor
aos resultados da Companhia.
Os diretores também têm direito a plano de assistência médica padrão executivo, seguro de vida,
estacionamento, vale combustível, vale refeição, vale alimentação e assistência odontológica em seu
pacote de benefícios.
Conselho Fiscal
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, será fixada na Assembleia Geral
que os eleger, respeitando os valores mínimos estabelecidos por lei e os limites da remuneração
global fixada em Assembleia Geral.

681

PÁGINA: 255 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Os membros do Conselho Fiscal, uma vez instalado, farão jus apenas à remuneração fixa e poderão
ter componentes de remunerações, condições e benefícios diferentes, que serão estabelecidos de
acordo com as especificidades relacionadas às responsabilidades do cargo, ao tempo dedicado,
conhecimento técnico, experiência, participação em comitês de assessoramento, dentre outros.
Comitê de Auditoria
Os membros do Comitê de Auditoria farão jus apenas à remuneração fixa mensal.
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total nos
três últimos exercícios sociais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
% em relação à remuneração total
Salário
Base/Pro
Labore
Conselho
de
Administração

0%

Diretoria

63%

Conselho Fiscal
Comitê
Auditoria

de

N/A
N/A

Benefícios
diretos
indiretos

Remuneração
Variável/Bônus

Remuneração
baseada
em
ações

Total

0%

100%

100%

4%

33%

0%

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Remuneração
Variável/Bônus

Remuneração
baseada
em
ações

Total

0%

0%

0%

e

0%

N/A

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
% em relação à remuneração total
Salário
Base/Pro
Labore

Benefícios
diretos
indiretos

e

Conselho
de
Administração

0%

Diretoria

69%

5%

27%

0%

100%

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Comitê
Auditoria

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Remuneração
Variável/Bônus

Remuneração
baseada
em
ações

Total

0%

0%

0%

de

0%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
% em relação à remuneração total
Salário
Base/Pro
Labore

Benefícios
diretos
indiretos

Conselho
de
Administração

0%

Diretoria

61%

6%

33%

0%

100%

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Comitê
Auditoria

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

de

0%

e
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(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

A remuneração dos Diretores da Companhia é acordada entre o profissional e o Conselho de
Administração, considerando os critérios de governança estabelecidos na política de remuneração
da Companhia. Anualmente, é aplicado percentual de reajuste sobre o pró-labore base dos
profissionais, de acordo com acordos coletivos realizados entre os sindicatos representantes da
Companhia e dos trabalhadores, além de índices oficiais de inflação, e de possíveis reajustes
conforme melhores práticas de mercado, analisadas através de pesquisas periódicas de mercado, e
visando reter colaboradores talentosos, aliando os seus interesses aos interesses da Companhia.
A remuneração variável é baseada no conceito de participação dos resultados, por meio da qual são
estabelecidas metas para atingimento de resultados através do orçamento realizado no
planejamento estratégico.
Por fim, os Diretores da Companhia também são elegíveis aos planos de opção de compra de ações,
como um incentivo de longo prazo para alinhar seus interesses aos objetivos estratégicos da
Companhia.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

A razão da composição da remuneração paga aos administradores da Companhia é a busca de um
equilíbrio entre a atração e retenção de profissionais qualificados por meio da remuneração fixa e a
associação dos objetivos estratégicos da Companhia por meio de metas a curto e longo prazo
definidas na remuneração variável.
(v)

membros não remunerados e razão para esse fato

A Companhia não remunera os membros do seu Conselho de Administração por decisão conjunta
dos acionistas da Companhia, em razão dos membros serem vinculados aos acionistas da
Companhia.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A remuneração fixa dos diretores estatutários é determinada com base nas melhores práticas e
valores de referência no mercado, por meio de pesquisas salariais.
A remuneração variável dos diretores estatutários está pautada em metas financeiras e comerciais,
com destaque para (i) total de vendas da rede (system-wide sales), líquidas de cancelamentos; (ii)
total de EBITDA recorrente; e (iii) total de Lucro Líquido, além de metas individuais, baseadas em
resultados e projetos pré-acordados. Esses indicadores estão diretamente relacionados com o
desempenho operacional e financeiro da Companhia, capturando as metas de crescimento traçadas
e garantindo o alinhamento dos diretores às mesmas.
No cálculo da remuneração variável máxima, há previsão de um sistema de incentivo para hipóteses
de superação dos resultados estabelecidos para cada administrador, da seguinte forma: a partir de
5% de superação da meta, será aplicado um acelerador sobre o atingimento, totalizando no máximo
150% no caso de uma superação de 25% da meta estabelecida.
Adicionalmente, nota-se que os incentivos atribuídos aos beneficiários do plano de remuneração
baseado em ações, pela sua natureza, estão relacionados à valorização futura da Companhia e das
ações de sua emissão.
(d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração variável é baseada no conceito de participação dos resultados, por meio da qual são
estabelecidas metas para atingimento de resultados através do orçamento realizado no
planejamento estratégico, portanto existe a premissa básica de geração de valor para a Companhia
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e seus acionistas, possibilitando assim, a obtenção de recursos necessários para a remuneração
proposta.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A estratégia de remuneração da Companhia é baseada nas melhores práticas do mercado, o que
permite a atração, retenção e motivação de profissionais qualificados para a implementação e
operacionalização das estratégias de negócios, incentivando os diretores e alinhando seus
interesses com os da Companhia.
O plano de remuneração variável anual da Companhia está atrelado ao cumprimento de políticas e
metas estratégicas, que viabilizarão o crescimento e aumento de rentabilidade da Companhia, em
curto e médio prazo.
O plano de incentivos de longo prazo é baseado no plano de opção de compra de ações, portanto,
está diretamente atrelado ao crescimento do valor de mercado da Companhia e à valorização das
ações em longo prazo.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
Não há remuneração dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria que seja
suportada por subsidiárias, controladas ou controladores, diretos ou indiretos, da Companhia.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Os participantes do Plano de Opção descrito no item 13.4 deste Formulário de Referência terão o
direito de exercer suas respectivas opções durante o prazo de, no máximo, 30 dias, contados da
data em que o Conselho de Administração notificar tais participantes sobre a ocorrência de um
evento de liquidez, após o qual restarão automaticamente extintas as opções não exercidas,
independentemente de qualquer comunicação prévia do Conselho de Administração.
(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria
(i)

órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma participam

A Assembleia Geral fixará, anualmente, a remuneração global dos administradores, sendo que o
Conselho de Administração fixará a remuneração global e individual dos Diretores.
O Conselho de Administração é o único órgão da Companhia que participa do processo decisório
para definir a remuneração individual dos Diretores, determinando a proporção de cada componente
das remunerações. A critério do Conselho de Administração, a Companhia pode contratar empresas
especializadas para consultoria de remuneração, a fim de estruturar o arcabouço competitivo de
remuneração.
(ii)

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual

Para definição da remuneração individual dos administradores da Companhia, são consideradas as
práticas de mercado usualmente aplicadas em empresas do mesmo porte da Companhia, bem como
o grau de responsabilidade do cargo, as experiências e qualificações.
(iii)
frequência e forma de avaliação do conselho de administração para adequação da
política de remuneração
O Conselho de Administração avalia a adequação das práticas de remuneração com periodicidade
anual ou sempre que houver alterações/atualizações nos critérios ou composição da remuneração
dos administradores.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,17

0,00

9,17

Nº de membros remunerados

1,00

2,17

0,00

3,17

Salário ou pró-labore

0,00

1.474.172,00

0,00

1.474.172,00

Benefícios direto e indireto

0,00

101.040,00

0,00

101.040,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

330.834,40

0,00

330.834,40

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

O item “Outros” é a contribuição ao
INSS de responsabilidade da
Companhia.

O item “Outros” é a contribuição
ao INSS de responsabilidade da
Companhia.

Remuneração variável
Bônus

0,00

862.956,00

0,00

862.956,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

176.730,00

90.092,39

0,00

266.822,39

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

176.730,00

2.859.094,79

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

2.945.732,40

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,50

0,00

9,50

Nº de membros remunerados

1,00

2,50

0,00

3,50

0,00

1.546.665,84

0,00

1.546.665,84

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

685

PÁGINA: 259 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

Benefícios direto e indireto

0,00

108.990,00

0,00

108.990,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

309.333,33

0,00

309.333,33

Descrição de outras
remunerações fixas

O item “Outros” é a contribuição ao
INSS de responsabilidade da
Companhia.

O item “Outros” é a contribuição O item “Outros” é a contribuição
ao INSS de responsabilidade da ao INSS de responsabilidade da
Companhia.
Companhia.

Remuneração variável
Bônus

0,00

800.428,00

0,00

800.428,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

102.905,66

0,00

0,00

102.905,66

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

102.905,66

2.765.417,17

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

2.868.327,17

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

3,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.841.214,12

0,00

1.841.214,12

Benefícios direto e indireto

0,00

126.840,00

0,00

126.840,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

336.000,00

0,00

336.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

O item “Outros” é a contribuição ao
INSS de responsabilidade da
Companhia.

O item “Outros” é a contribuição O item “Outros” é a contribuição
ao INSS de responsabilidade da ao INSS de responsabilidade da
Companhia.
Companhia.

Remuneração variável
Bônus

0,00

717.080,00
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Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

0,00

3.021.134,12

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

3.021.134,12

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,58

0,00

9,58

Nº de membros remunerados

0,00

2,58

0,00

2,58

Salário ou pró-labore

0,00

1.194.333,24

0,00

1.194.333,24

Benefícios direto e indireto

0,00

108.990,00

0,00

108.990,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

219.200,00

0,00

219.200,00

Bônus

0,00

640.273,98

0,00

640.273,98

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
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Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração. -

0,00

2.162.797,22

0,00

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Prevista
31/12/2020

para

Conselho
Administração

de

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7

2,17

0

9,17

Nº de membros
remunerados

0

2,17

0

2,17

Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A

647.217,00

N/A

647.217,00

Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

1.618.042,50

N/A

1.618.042,50

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

862.956,00

N/A

862.956,00

Bônus

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

31/12/2019

Conselho
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7

2,50

N/A

9,50

Nº de membros
remunerados

0

2,50

N/A

2,50

Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A

593.213,25

N/A

593.213,25

Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

1.483.033,13

N/A

1.483.033,13

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

790.951,00

N/A

790.951,00

Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado do exercício
social

N/A

800.428,00

N/A

800.428,00

N/A

N/A

N/A

de

Bônus

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado do exercício
social

N/A

N/A

N/A

N/A

31/12/2018

Conselho
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7

3

0

10

Nº de membros
remunerados

0

3

0

3

Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A

622.803,00

N/A

622.803,00

Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

1.557.007,50

N/A

1.557.007,50

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

830.404,00

N/A

830.404,00

Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado do exercício
social

N/A

717.080,00

N/A

717.080,00

de

Bônus

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado do exercício
social

N/A

N/A

N/A

N/A

31/12/2017

Conselho
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7

2,58

0

9,58

Nº de membros
remunerados

0

2,58

0

2,58

N/A

463.182,00

N/A

463.182,00

de

Bônus
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

1.157.955,00

N/A

1.157.955,00

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

617.576,00

N/A

617.576,00

Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado do exercício
social

N/A

640.273,98

N/A

640.273,98

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto
no
plano
de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
máximo
previsto no plano de
remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no
plano
de
remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
efetivamente
reconhecido
no
resultado do exercício
social

N/A

N/A

N/A

N/A
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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

Em assembleia geral extraordinária realizada em 31 de julho de 2019, os acionistas da Companhia
aprovaram o Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano”), cujo objeto é
a concessão de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos administradores,
empregados e prestadores de serviços, atuais e futuros, da Companhia ou de suas subsidiárias
(“Participantes”).
Em 31 de julho de 2019, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia o
Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia (“1º Programa”). Em 13 de agosto
de 2020, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia o Segundo
Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia (“2º Programa” e, em conjunto com o 1º
Programa, os “Programas”).
(b)

principais objetivos do plano

Os principais objetivos do Plano são: (i) estimular o êxito na consecução dos objetivos sociais da
Companhia; (ii) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos administradores,
empregados e prestadores de serviço da Companhia ou de outras sociedades sob o controle da
Companhia; e (iii) possibilitar à Companhia atrair, motivar e reter administradores, empregados e
prestadores de serviços.
(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano confere aos seus participantes a possibilidade de se tornarem acionistas da Companhia. Ao
possibilitar que os participantes se tornem acionistas da Companhia, espera-se que estes tenham
fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor e exerçam suas funções
de maneira a integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos planos de
crescimento da Companhia, assim maximizando seus lucros. O Plano estimula os participantes,
ainda, por meio do comprometimento de seus recursos próprios, a buscar a valorização imediata das
ações de emissão da Companhia, sem, contudo, comprometer o crescimento e a valorização futura
das ações, igualmente relevantes em face do modelo adotado. O modelo adotado espera ser eficaz
como mecanismo de retenção de administradores, empregados e prestadores de serviços, em face,
principalmente, do compartilhamento da valorização das ações da Companhia.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

A Companhia acredita que o Plano se adequa à sua política de remuneração, estimulando seus
respectivos beneficiários a perseguirem melhores resultados para a Companhia, o que tem impacto
direto na remuneração de diretores, conselheiros, empregados, consultores e assessores individuais,
atuais e futuros, da Companhia ou de suas subsidiárias.
(e)
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
O Plano alinha os interesses da Companhia, de seus diretores, conselheiros, empregados,
consultores e assessores individuais, atuais e futuros, da Companhia ou de suas subsidiárias na
medida em que visa à otimização da gestão e a manutenção de seus principais diretores,
conselheiros, empregados, consultores e assessores individuais, atuais e futuros, da Companhia ou
de suas subsidiárias cujo comprometimento e dedicação no desenvolvimento de suas atribuições
impactarão positivamente os resultados da Companhia no curto e longo prazo.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(f)

número máximo de ações abrangidas

O Plano prevê uma diluição máxima total de 10% aos acionistas da Companhia considerando as ações de
emissão da Companhia a serem emitidas em decorrência do exercício das opções de compra (observado
que, considerando o capital autorizado aprovado por meio da assembleia geral extraordinária da Companhia
realizada em 31 de julho de 2019, o limite global de ações que podem ser emitidas por decisão do conselho
de administração, sem necessidade de aprovação em assembleia geral, é de 300.000 ações).
O 1º Programa prevê o limite global de 50.986 ações de emissão da Companhia a serem emitidas em
decorrência do exercício das opções de compra, representando uma diluição máxima total de 0,6% aos
acionistas da Companhia (considerando o número de ações emitidas pela Companhia quando na data de
aprovação do 1º Programa). O 2º Programa prevê o limite global de 9.643 ações de emissão da Companhia
a serem emitidas em decorrência do exercício das opções de compra no âmbito do 2º Programa,
representando uma diluição máxima total de 0,1% aos acionistas da Companhia (considerando o número
de ações emitidas pela Companhia quando na data de aprovação do 2º Programa).
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

O Plano prevê uma diluição máxima total de 10% aos acionistas da Companhia considerando as ações de
emissão da Companhia a serem emitidas em decorrência do exercício das opções de compra. Na data
deste Formulário de Referência, considerando o 1º Programa e o 2º Programa, haviam sido outorgadas
60.629 opções, que caso exercidas representarão no máximo 0,7% do capital social total da Companhia
(considerando o número de ações emitidas pela Companhia na data de aprovação do Plano).
(h)

condições de aquisição de ações

Nos termos do Plano, as opções são inicialmente concedidas ao Participante sem direito de
exercício. A aquisição do direito ao exercício das opções pelo Participante estará sujeita ao
transcurso dos prazos de carência, de 20% a cada aniversário, e ao pagamento do Prêmio, ou seja,
o participante deverá pagar à Companhia um valor a título de prêmio, que será definido nos
respectivos contratos.
(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de exercício a ser pago pelos Participantes, quando da aquisição das ações, será
equivalente ao preço da ação, devidamente corrigido pela variação do IPCA, desde a data de
aprovação do respectivo programa até a data do seu efetivo pagamento. O preço da ação foi definido
de acordo com os critérios de fixação definidos pelo Conselho de Administração, quando da
elaboração de cada programa. Para o 1º Programa, o preço da ação foi calculado com base no valor
de avaliação da Companhia (EBITDA de 2016 ajustado), multiplicado por um múltiplo e desse valor
reduzida a dívida líquida/caixa e, então dividido pelo número de ações, chegando ao preço de ação
R$ 55,03 por ação. Já no 2º Programa, o mesmo mecanismo de cálculo foi utilizado, porém
considerando o EBITDA de 2019 ajustado, resultando no preço de ação de R$ 209,30.
(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

Cada Participante terá o direito de exercer suas respectivas opções durante o prazo de, no máximo,
30 dias, contados da data na qual o Conselho de Administração notificar os Participantes sobre a
ocorrência de um evento de liquidez, após o qual restarão automaticamente extintas as opções não
exercidas, independentemente de qualquer comunicação prévia do Conselho de Administração.
(k)

forma de liquidação

O preço de exercício, no âmbito do Plano, será pago pelo Participante nas formas e prazos
determinados pelo Conselho de Administração, com base no valor justo de mercado das ações
subjacentes na data da outorga. Com o propósito de satisfazer o exercício das opções, a Companhia
poderá, a critério do Conselho de Administração: (a) emitir novas ações dentro do limite do capital
social autorizado da Companhia; ou (b) vender ações mantidas em tesouraria.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(I)

restrições à transferência das ações

Na hipótese da ocorrência de qualquer venda privada de parte ou da totalidade das ações da
Companhia a terceiro interessado que implique alienação de controle, o Participante, concorda em
alienar a totalidade, das ações de sua respectiva titularidade, em favor do terceiro que desejar
adquirir o controle da Companhia, comprometendo-se a assumir as obrigações e direitos previstos
nos contratos relativos ao referido evento de liquidez, nas mesmas condições de preço aplicáveis
aos demais acionistas, salvo na hipótese do Conselho de Administração decidir de modo diverso.
(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Nas hipóteses de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão, ou qualquer outra forma de
reorganização societária envolvendo a Companhia, em razão da qual a Companhia deixe de existir,
o Plano terminará automaticamente e o Conselho de Administração da Companhia deverá, a seu
exclusivo critério, determinar que, no âmbito da estrutura societária remanescente, seja instituído
novo plano de opção de compra de ações, que contemple a substituição das opções por novas
opções, de emissão da entidade sucessora, suas afiliadas ou subsidiárias.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Desligamento por Iniciativa do Participante. Na hipótese de o Participante desligar-se da Companhia
por vontade própria, pedindo demissão, renunciando ao seu cargo de administrador ou rescindindo
seu contrato de prestação de serviços, todas as opções adquiridas e as opções não adquiridas
existentes na data do seu desligamento restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou qualquer indenização.
Desligamento por Justa Causa ou Violação de Deveres. Na hipótese de o Participante ser desligado da
Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa, destituição por violação dos deveres e
atribuições do seu cargo de administrador ou rescisão justificada do contrato de prestação de serviços, todas
as opções adquiridas e as opções não adquiridas existentes na data do seu desligamento restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou qualquer indenização.
Desligamento por Iniciativa da Companhia. Na hipótese de o Participante ser desligado da Companhia por
vontade desta, mediante demissão sem justa causa, destituição sem violação dos deveres e atribuições do
seu cargo de administrador ou rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços: (i) as opções não
adquiridas existentes na data do seu desligamento restarão automaticamente extintas; e (ii) as opções
adquiridas existentes na data do seu desligamento serão mantidas pelo participante.
Desligamento por Aposentadoria. Na hipótese de o Participante desligar-se da Companhia por
aposentadoria: (i) as opções não adquiridas existentes na data do seu desligamento restarão
automaticamente extintas; e (ii) as opções adquiridas existentes na data do seu desligamento serão
mantidas pelo participante.
Desligamento por Invalidez Permanente. Na hipótese de o Participante desligar-se da Companhia
por invalidez permanente: (i) as opções não adquiridas existentes na data do seu desligamento
restarão automaticamente extintas; e (ii) as opções adquiridas existentes na data do seu
desligamento serão mantidas pelo participante.
Desligamento por Falecimento. Na hipótese de o Participante desligar-se da Companhia por
falecimento, (i) as opções não adquiridas existentes na data do seu desligamento restarão
automaticamente extintas; e (ii) as opções adquiridas existentes na data do desligamento serão
mantidas pelos herdeiros e sucessores legais do participante.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Prevista para o Exercício Social findo em 31/12/2020
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2,17

N° de membros remunerados

1

1

Outorga de opções de compras de ações
Data de outorga

Julho/2019

Agosto/2020

3.197

7.250

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

Em 5 anos ou durante o IPO, o que
ocorrer antes

Em 5 anos ou durante o IPO, o que
ocorrer antes

Prazo máximo para exercício das opções

Exercício Obrigatório em até 30
dias após o IPO
N/A

Exercício Obrigatório em até 30 dias
após o IPO
N/A

Das opções em aberto no início do
exercício social

55,03

209,30

Das opções perdidas durante o exercício
social

N/A

N/A

Das opções exercidas
exercício social

durante

o

N/A

N/A

Das opções expiradas
exercício social

durante

o

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de cada
outorga

R$ 77.335

R$ 585.655

Diluição potencial no caso do exercício de
todas as opções outorgadas

0,05%

0,08%

Quantidade de opções outorgadas

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício:

Exercício Social encerrado em 31/12/2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2,50

N° de membros remunerados

1

0

Data de outorga

Julho/2019

N/A

Quantidade de opções outorgadas

3.996

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Em 5 anos ou durante o IPO, o
que ocorrer antes
Exercício Obrigatório em até 30
dias após o IPO
N/A

Outorga de opções de compras de ações

Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações

N/A
N/A
N/A
N/A

Preço médio ponderado de exercício:
Das opções em aberto no início do exercício
social

55,03

Das opções perdidas durante o exercício
social

N/A

Das opções exercidas durante o exercício
social

N/A

Das opções expiradas durante o exercício
social

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
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Valor justo das opções na data de cada outorga

R$ 96.663

Diluição potencial no caso do exercício de todas
as opções outorgadas

0,05%

N/A
N/A

Exercício Social encerrado em 31/12/2018
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

2,58

N° de membros remunerados

0

0

Data de outorga

N/A

N/A

Quantidade de opções outorgadas

N/A

N/A

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

N/A

N/A

Outorga de opções de compras de ações

Prazo máximo para exercício das opções

N/A

N/A

Prazo de restrição à transferência das ações

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício:

N/A

N/A

Das opções em aberto no início do exercício
social

N/A

N/A

Das opções perdidas durante o exercício
social

N/A

N/A

Das opções exercidas durante o exercício
social

N/A

N/A

Das opções expiradas durante o exercício
social

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de cada outorga

N/A

N/A

Diluição potencial no caso do exercício de todas
as opções outorgadas

N/A

N/A

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

N° total de membros

7

3

N° de membros remunerados

0

0

Data de outorga

N/A

N/A

Quantidade de opções outorgadas

N/A

N/A

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

N/A

N/A

Prazo máximo para exercício das opções

N/A

N/A

Prazo de restrição à transferência das ações

N/A

N/A

Exercício Social encerrado em 31/12/2017

Outorga de opções de compras de ações

Preço médio ponderado de exercício:

N/A

N/A

Das opções em aberto no início do exercício
social

N/A

N/A

Das opções perdidas durante o exercício
social

N/A

N/A

Das opções exercidas durante o exercício
social

N/A

N/A
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Das opções expiradas durante o exercício
social

N/A

N/A

Valor justo das opções na data de cada outorga

N/A

N/A

Diluição potencial no caso do exercício de todas
as opções outorgadas

N/A

N/A
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatutária
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Nº total de membros

7

2,50

Nº
de
remunerados

1

0

Quantidade

3.996

N/A

Data em que se tomarão
exercíveis

Em 5 anos ou durante o IPO, o que ocorrer
antes

N/A

Prazo
máximo
para
exercício das opções

Exercício Obrigatório em até 30 dias após o
IPO

N/A

Prazo de restrição
transferência das ações

N/A

N/A

55,03

N/A

Valor justo das opções no
último dia do exercício
social

R$ 96.663

N/A

Opções exercíveis

N/A

N/A

Quantidade

N/A

N/A

Prazo
máximo
para
exercício das opções

N/A

N/A

Prazo de restrição
transferência das ações

à

N/A

N/A

Preço médio ponderado de
exercício

N/A

N/A

Valor justo das opções no
último dia do exercício
social

N/A

N/A

Valor justo do total das
opções no último dia do
exercício

N/A

N/A

Opções
exercíveis

membros

ainda

não

à

Preço médio ponderado de
exercício
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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
Não aplicável, tendo em vista que não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos
administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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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 empregado na determinação do preço justo da opção do tipo bermuda é uma variação do
modelo de Cox-Ross-Rubinstein, mais conhecido como modelo de árvores binomiais.
(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
Preço de exercício
Em 31 de julho de 2019, no âmbito do 1º Programa, o preço de exercício das opções foi fixado em
R$55,03 para cada ação, corrigida pela variação do IPCA, desde a data de aprovação do programa
até a data do seu efetivo pagamento.
Em 13 de agosto de 2020, no âmbito do 2º Programa, o preço de exercício das opções foi fixado em
R$209,30 para cada ação, corrigida pela variação do IPCA, desde a data de aprovação do programa
até a data do seu efetivo pagamento.
Taxa de juros livre de risco
A taxa de juros livre de risco foi calculada com base na taxa de retorno obtida em um investimento
que o investidor típico no mercado considere ser livre de risco. No caso dos Programas, foi
considerado o T-Bond americano com vencimento em 5 anos como parâmetro.
Volatilidade
A volatilidade das ações foi determinada com base na volatilidade média de 30% das companhias
comparáveis.
Dividendos
A distribuição de dividendos não foi considerada para a análise.
Prazo de vida
O prazo de vida das opções é determinado individualmente em cada contrato celebrado com o
respectivo beneficiário, sendo que o prazo de exercício foi estabelecido da seguinte forma: (i) 20%
das opções serão exercíveis após o 1º aniversário da data de outorga; (ii) 20% das opções serão
exercíveis após o 2º aniversário da data de outorga; (iii) 20% das opções serão exercíveis após o 3º
aniversário da data de outorga; (iv) 20% das opções serão exercíveis após o 4º aniversário da data
de outorga; e (v) 20% das opções serão exercíveis após o 5º aniversário da data de outorga.
Ademais, as opções têm uma data limite para exercício, de modo que somente poderão ser exercidas
pelos Participantes durante um prazo de, no máximo, 6 (seis) anos, contados da data de aprovação
do respectivo programa, podendo o Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, reduzir
referido prazo.
Por fim, na hipótese de o Conselho de Administração informar ao Participante a ocorrência de um
evento de liquidez (assim entendido: (i) qualquer oferta pública de ações em bolsa de valores; (ii)
qualquer operação ou ato societário, incluindo reorganizações societárias, cujo resultado seja a
alienação de controle, mediante a venda privada de parte ou da totalidade das ações a terceiro
interessado, com efetivo recebimento do valor, ou de parte do valor, em moeda corrente nacional; e
(iii) qualquer alienação de ativos que representem a totalidade, ou substancialmente a totalidade,
dos negócios da Companhia), todos os prazos serão imediatamente antecipados, devendo o
Participante realizar o pagamento do respectivo prêmio em até 15 dias, contados da notificação, para
que suas opções se tornem opções adquiridas.
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(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Na hipótese da ocorrência de um evento de liquidez, todos os prazos de carência serão
imediatamente antecipados, devendo o participante realizar o pagamento do prêmio em até 15 dias
contados da data da notificação do evento de liquidez, para que suas opções se tornem opções
adquiridas. Entende-se por evento de liquidez: (i) qualquer oferta pública de ações em bolsa de
valores; (ii) qualquer operação ou ato societário, incluindo reorganizações societárias, cujo resultado
seja a alienação de controle, mediante a venda privada de parte ou da totalidade das ações a terceiro
interessado, com efetivo recebimento do valor, ou de parte do valor, em moeda corrente nacional;
(iii) qualquer alienação de ativos que representem a totalidade, ou substancialmente a totalidade,
dos negócios da Companhia (excluídas quaisquer operações que envolvam a venda de participações
minoritárias em outras sociedades). Os efeitos esperados do exercício antecipado no modelo de
precificação não foram incorporados ao modelo de precificação.
(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

A volatilidade das ações foi determinada com base na volatilidade anual média de 30% das
companhias do mesmo porte da Companhia (medidas no período de 01/08/2016 até 30/07/2019).
(e)
justo

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor

As características utilizadas foram detalhadas anteriormente.

701

PÁGINA: 275 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

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
A tabela abaixo apresenta a quantidade de valores mobiliários diretamente detidos por
administradores da Companhia na data de encerramento do último exercício social:

Conselho
Administração
Diretoria

de

Ações Ordinárias
Quantidade

%

Ações Preferenciais
Quantidade

%

4.492.672

76,2%

0

0%

0

0%

0

0%

Os acionistas da Companhia, Paulo Morais e Ygor Moura são ambos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária. Dessa forma, para fins deste item, foram consideradas as
ações por eles detidas como membros do Conselho de Administração da Companhia.
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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, visto que a Companhia não oferece plano de previdência aos membros do Conselho
de Administração e aos diretores estatutários.
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3,00
1.064.639,92
891.854,28
1.007.044,71

2,50

1.167.916,92

1.167.574,92

1.106.166,87

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,58

2,58
1,00

7,00

31/12/2018

Valor mínimo apurado com a exclusão de membros do órgão pois cargo foi exercido por período inferior a 12 meses.

N/A

N/A

31/12/2018

31/12/2017

Conselho Fiscal

Em 2019, apenas um membro do Conselho de Administração foi remunerado.

31/12/2019

Conselho de Administração

N/A

31/12/2017

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

102.905,66

102.905,66

102.905,66

31/12/2019

31/12/2019

838.293,50

744.000,00

897.999,96

31/12/2017

Conselho de Administração

Valor mínimo apurado com a exclusão de membros do órgão pois cargo foi exercido por período inferior a 12 meses.

Observação

3,00

31/12/2018

2,50

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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
Nos termos da apólice de D&O, foi contratada extensão de cobertura para prazo complementar
perpétuo para aposentados. Dessa forma, a seguradora concederá prazo complementar perpétuo
para qualquer segurado aposentado na hipótese de: (i) a apólice não ser renovada ou substituída
por outra cobertura semelhante; ou (ii) a apólice ser renovada ou substituída por outra apólice ou
cobertura semelhante, mas tal apólice de renovação ou substituição não conceder, para tais
segurados, um prazo complementar de, no mínimo, 6 anos.
Entende-se por “segurado aposentado” qualquer segurado da sociedade que tenha se aposentado
durante o período de vigência do seguro D&O e que não tenha exercido nenhum cargo posterior
como segurado em qualquer outra empresa.
A apólice foi contratada com a AIG Seguros Brasil S.A.,, em 27 de dezembro de 2020, com validade
até 27 de dezembro de 2021. O valor total do prêmio do seguro contratado foi de R$53,7 mil, com
limite máximo de garantia no valor de R$20.000.000,00.
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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
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
A tabela abaixo apresenta o percentual na remuneração total detido por administradores que
também são controladores nos três últimos exercícios sociais.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

Conselho de Administração

0%

0%

0%

Diretoria

88%

74%

79%

Conselho Fiscal

0%

0%

0%
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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
Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de administradores
e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função
que ocupam nos três últimos exercícios sociais.
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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 do emissor
Não aplicável, visto que nenhuma remuneração de administradores ou membros do conselho fiscal
da Companhia é reconhecida no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, das sociedades
sob controle comum e das controladas da Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 13.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de empregados da Companhia e suas
controladas nos períodos indicados:
Número de empregados
(Por região)
30/09/2020
Corporativo
Cargos Administrativos
301
Departamento de Compliance e Controles Internos
4
Auditoria Interna
1
Franqueadora
22
Total
328
Regional São Paulo
Consultoras de Atendimento
359
Fisioterapeutas
424
Gerentes de Lojas
138
Call Center
1
Auxiliares de Limpeza
2
Biomédicas
4
Total
928
Regional Sul
Consultoras de Atendimento
155
Fisioterapeutas
171
Gerentes de Lojas
57
Call Center
0
Cargos Administrativos
1
Auxiliares de Limpeza
18
Total
402
Regional RJ/ES
Consultoras de Atendimento
163
Fisioterapeutas
216
Gerentes de Lojas
65
Call Center
0
Cargos Administrativos
0
Auxiliares de Limpeza
0
Total
444

31/12/2019

31/12/2018

233
0
21
254

210
0
0
14
224

162
0
0
21
183

375
424
141
4
2
9
955

346
371
142
25
6
6
896

290
245
131
25
6
0
697

101
106
33
0
0
14
254

74
76
31
0
1
12
194

16
15
5
0
1
1
38

153
171
54
1
12
0
391

119
145
39
1
14
1
319

16
14
6
0
0
0
36

0

Regional SPI/MG (unidades fora das capitais dos Estados de São Paulo e Minas Gerais)
Consultoras de Atendimento
181
161
107
Fisioterapeutas
188
166
97
Gerentes de Lojas
56
55
40
Call Center
0
0
0
Cargos Administrativos
4
8
10
Auxiliares de Limpeza
19
9
8
Total
448
399
262
Regional CO/N/NE
Consultoras de Atendimento
200
99
23
Fisioterapeutas
216
99
18
Gerentes de Lojas
66
34
11
Call Center
0
0
0
Cargos Administrativos
1
9
0
Auxiliares de Limpeza
5
1
0
Total
488
242
52
TOTAL
3038
2495
1947
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31/12/2017

50
41
30
0
3
2
126
15
12
10
0
0
0
37
1117
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(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A Companhia apresenta abaixo o número consolidado de terceirizados da Companhia e suas
controladas nos períodos indicados:
Número de terceirizados
30/09/2020
31/12/2019
31/12/2018
Regional São Paulo
Manutenção
Ar
6
4
0
condicionado
Manutenção Predial
2
2
0
Limpeza
46
43
41
Segurança
26
22
0
Desenvolvimento de
1
0
0
Sistemas
Total
81
71
41
Regional SPI/MG (unidades fora das capitais dos Estados de São Paulo e Minas Gerais)
Manutenção
Ar
2
1
0
condicionado
Manutenção Predial
2
1
0
Limpeza
45
44
37
Segurança
2
2
0
Total
51
48
37
Regional RJ/ES
Manutenção
Ar
2
2
0
condicionado
Manutenção Predial
4
2
0
Limpeza
19
15
0
Segurança
0
0
0
Total
25
19
0
Regional CO/N/NE
Manutenção
Ar
0
0
0
condicionado
Manutenção Predial
0
0
0
Limpeza
17
0
0
Segurança
0
0
0
Total
17
0
0
SUL
Manutenção
Ar 0
0
0
condicionado
Manutenção Predial
0
0
0
Limpeza
2
2
0
Segurança
0
0
0
Total
2
2
0

(c)

31/12/2017
0
0
31
0
0
31
0
0
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

índice de rotatividade

A Companhia apresenta abaixo o índice de rotatividade (média mensal) da Companhia e suas
controladas nos períodos indicados:
30/09/2020
4,20%

31/12/2019
4,12%

31/12/2018
3,68%

711
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14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1
deste Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

A Companhia possui a premissa de valorização dos cargos conforme sua contribuição para o
desempenho do negócio, independentemente de exercerem ou não posições de comando,
viabilizando também a valorização de cargos técnicos.
Os principais princípios que norteiam a política de remuneração são: (i) a aplicação de critérios e
princípios éticos e técnicos de valorização e administração das diferentes estruturas funcionais da
Companhia; e (ii) assegurar a manutenção de padrões de equilíbrio interno e externo, compatíveis com
as responsabilidades de cada cargo e competitivos ao mercado de trabalho, regulamentando critérios e
estabelecendo controles administrativos capazes de responder às diversas necessidades da Companhia.
As razões que justificam a composição da remuneração paga aos empregados são incentivos para
a melhoria de sua gestão e a retenção de seus funcionários, visando ganho pelo compromisso de
resultados de curto e longo prazo.
A remuneração global dos empregados poderá ser constituída pelos seguintes componentes:
(i) remuneração fixa; (ii) remuneração variável; (iii) benefícios; (iv) remuneração baseada em ações.
A remuneração fixa terá como objetivo a compensação direta pelas atividades desempenhadas, em linha
com as práticas de mercado e será baseada nas responsabilidades do cargo e experiência individuais.
A remuneração variável terá como objetivo direcionar as ações dos empregados ao cumprimento dos
objetivos estratégicos da Companhia, visando atender aos interesses de seus investidores, de seus clientes
e demais stakeholders da Companhia, sujeitando-se ao atingimento de metas individuais e coletivas.
Os montantes a serem atribuídos no âmbito da remuneração variável deverão resultar de processo
de avaliação objetiva e subjetiva do participante, sendo que a avaliação objetiva poderá resultar do
cumprimento de metas anuais estabelecidas em contrato de gestão, enquanto a avaliação subjetiva
será aquela realizada por superiores, pares e/ou subordinados, conforme venha a ser determinado
pelo Conselho de Administração.
A parcela variável estará vinculada ao desempenho da própria Companhia, dependendo dos
resultados e do alcance de metas individuais.
O pagamento da remuneração variável será realizado em até 4 (quatro) meses após o encerramento
do exercício social avaliado.
(b)

política de benefícios

A Companhia oferece aos seus funcionários os seguintes benefícios: plano de saúde, vale
alimentação (mercado), vale-refeição (restaurante), vale-transporte, auxílio creche e convênios.
(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores
(i)

grupos de beneficiários

São elegíveis como participantes do plano de remuneração baseado em ações os administradores,
empregados e prestadores de serviço da Companhia ou outras sociedades controladas da Companhia.
(ii)

condições para o exercício

As opções serão concedidas ao participante mediante celebração do contrato, sem direito de
exercício. A aquisição do direito ao exercício das opções pelo participante estará sujeita ao
transcurso dos prazos de carência (1º aniversário ao 5º aniversário – adquirem direito a exercer 20%
de opções a cada aniversário); e ao pagamento do prêmio que será definido nos respectivos
contratos. O Conselho de Administração poderá antecipar, flexibilizar ou alterar os prazos de
carência, em como definir prazos de carência diferenciados para cada participante.
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Na hipótese de o Conselho de Administração informar ao participante a ocorrência de um evento de
liquidez, todos os prazos de carência serão imediatamente antecipados, devendo o participante
realizar o pagamento do respectivo prêmio em até 15 dias, contados da data de referida notificação,
para que suas opções se tornem opções adquiridas.
As opções adquiridas somente poderão ser exercidas mediante a ocorrência de um evento de liquidez,
ou seja: (i) qualquer oferta pública de ações em bolsa de valores; (ii) qualquer operação ou ato societário,
incluindo reorganizações societárias, cujo resultado seja alienação de controle, mediante a venda privada
de parte ou da totalidade das ações a terceiro interessado, com efetivo recebimento do valor, ou parte do
valor, em moeda corrente nacional; e (iii) qualquer alienação de ativos que representem a totalidade, ou
substancialmente a totalidade, dos negócios da Companhia (excluídas quaisquer operações que
envolvam a venda de participações minoritárias em outras sociedades).
(iii)

preços de exercício

O preço de exercício de cada opção será equivalente ao preço da ação (equivalente a R$ 55,03),
devidamente corrigido pela variação do IPCA, desde a data de aprovação do programa até a data
do seu efetivo pagamento.
(iv)

prazos de exercício

As opções poderão ser exercidas pelos respectivos participantes durante um prazo de, no máximo,
6 (seis) anos, contados da data de aprovação do respectivo programa, sendo que o Conselho de
Administração poderá, a seu exclusivo critério, reduzir referido prazo.
Cada participante terá o direito de exercer suas respectivas opções durante o prazo de, no máximo, 30
dias contados da data na qual o Conselho de Administração notificar os participantes sobre a ocorrência
de um evento de liquidez, após o qual restarão automaticamente extintas as opções não exercidas.
(v)

quantidade de ações comprometidas pelo plano

Cada opção exercida dará ao participante o direito de subscrever 1 (uma) ação.
As ações outorgadas representarão, no máximo, 10% do capital social total da Companhia, já
considerados os efeitos de diluição dos demais acionistas da Companhia, decorrente do exercício
das opções. Cada programa delimitará o número total de opções a serem concedidas. Exercida a
opção, o capital social da Companhia deverá ser aumentado mediante a emissão de novas ações e
os acionistas da Companhia não terão direito de preferência na outorga ou no exercício das opções.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
O relacionamento da Companhia com os sindicatos tem como base a comunicação, compreensão,
tolerância, sociabilidade, confiança e respeito. Deste modo, as negociações são sempre conduzidas de
forma pacífica, não havendo histórico de greves e/ou paralisações nos últimos três exercícios sociais.
Seguem todos os sindicatos que a Companhia mantém relações e aos quais é filiada:
Relação de Sindicatos
Regionais

(Por cargo)

Regional SP Capital/ Adm/ Franqueadora
SINFITO-SP

Fisioterapeutas

SINSAUDE CAMPINAS E REGIÃO

Demais cargos

SINSAUDE-SP

Demais cargos

Regional Sul
SINCAP - PR

Demais cargos

SIND DOS EMPR DE CAB INST BEL PR

Demais cargos

SIND EST SAUDE CASCAVEL E REGIÃO

Demais cargos

SIND EST SAUDE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO

Demais cargos

SIND EST SAUDE MARINGÁ E REGIÃO (shessmar)

Demais cargos

SIND EST SAUDE PATO BRANCO

Demais cargos

SIND SAUDE FOZ DO IGUAÇU

Demais cargos

SINDESC-PR

Demais cargos

SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO
SUDOESTE DO PARANÁ
Demais cargos
SINDIFISIO-RS

Fisioterapeutas

SINDISAÚDE BAGÉ

Demais cargos

SINDISAÚDE CAXIAS DO SUL

Demais cargos

SINDISAÚDE IJUÍ

Demais cargos

SINDISAÚDE NOVO HAMBURGO

Demais cargos

SINDISAÚDE PASSO FUNDO

Demais cargos

SINDISAÚDE PELOTAS

Demais cargos

SINDISAÚDE SANTA MARIA

Demais cargos

SINDISAUDE-RS

Demais cargos

SINFITO-PR

Fisioterapeutas

715

PÁGINA: 289 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

Regional RJ/ES
SEMPRIBEL-RJ

Demais cargos

SIND EST SAUDE DO ESPÍRITO SANTO

Demais cargos

SINDIFITO-ES

Fisioterapeutas

SINFITO-RJ

Fisioterapeutas

SINSAUDE - RJ

Demais cargos

SINTRASAÚDE

Demais cargos

Regional SPI/MG
FENAFITO/SICAFITO

Fisioterapeutas

SEESS CONTAGEM E REGIÃO

Demais cargos

SEESSVARG

Demais cargos

SIND DOS TRAB EM SERV SAUDE CRICIUMA

Demais cargos

SIND EMP SERV SAUDE JOIN E REGIÃO

Demais cargos

SIND EMPR SERV DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS

Demais cargos

SIND EST SAUDE CRICIUMA E REGIÃO

Demais cargos

SIND EST SAUDE FLORIANÓPOLIS E REGIÃO

Demais cargos

SIND EST SAUDE TUBARÃO E REGIÃO

Demais cargos

SIND SAUDE JUIZ DE FORA

Demais cargos

SINDEES RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO

Demais cargos

SINDEESS BH E REGIÃO

Demais cargos

SINFITO-MG

Fisioterapeutas

SINFITO-SP

Fisioterapeutas

SINSAUDE ARACATUBA E REGIÃO

Demais cargos

SINSAUDE CAMPINAS E REGIÃO

Demais cargos

SINSAUDE FRANCA

Demais cargos

SINSAUDE JUNDIAÍ E REGIÃO

Demais cargos

SINSAUDE PIRACICABA

Demais cargos

SINSAUDE PRESIDENTE PRUDENTE

Demais cargos

SINSAUDE SJ DO RIO PRETO E REGIÃO

Demais cargos

SINSAUDE SJC E REGIÃO

Demais cargos

SINSAUDE SOROCABA

Demais cargos
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SINSAUDE-SP

Demais cargos

SINTRASAÚDE

Demais cargos

SINTRASAÚDE-MG

Demais cargos

SITESSCH

Demais cargos

Regional CO/N/NE
SIMAFISIO-MA

Fisioterapeutas

SIND DOS EMPR SERV SAUDE TO

Demais cargos

SIND DOS TRAB SAUDE EST AM

Demais cargos

SIND SAUDE RONDONIA

Demais cargos

SINDIBELEZA FORTALEZA-CE

Demais cargos

SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAUDE - PE

Demais cargos

SINDISAUDE-MA

Demais cargos

SINDSAUDE-DF

Demais cargos

SINFISIO - MT

Fisioterapeutas

SINFITO - AM

Fisioterapeutas

SINFITO - TO

Fisioterapeutas

SINFITO-CE

Fisioterapeutas

SINFITO-PE

Fisioterapeutas

SINFITO-SP

Fisioterapeutas

SINSAUDE-MT

Demais cargos

SINTASA - SE

Demais cargos

SINTRAFA

Fisioterapeutas

Estudioface
SINBIESP

Biomédicas

SINDBELEZA

Demais cargos
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14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 14

718

PÁGINA: 292 de 393

719

Qtde. de ações (Unidades)

13.826.660

58.149.220

Não

091.195.798-70

Paulo José Iász de Morais

Não

651.412.881-53

Ygor Alessandro de Moura

Não

486.540.197-00

32.374.020

57.479.380

14.202.380

Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto

Não

22.377.621/0001-21

SMZXP Participações Ltda.

Não

26.290.061/0001-24

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileira-SP

Brasileira-SP

18,390%

32,650%

8,070%

7,860%

33,030%

Ações ordinárias %

Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

21/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

09/11/2020

32.374.020

57.479.380

14.202.380

13.826.660

58.149.220

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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18,390%

32,650%

8,070%

7,860%

33,030%

Total ações %
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720

0

TOTAL

176.031.660

0

100,000%

0,000%

0,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

176.031.660

0

0

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

0,000%

Total ações %
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0

10.000

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

60,000

0,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

6.000

Não

11.009.815/0001-58

SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA

OUTROS

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SMZXP Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

10.000

6.000

19/06/2017

0

0

22.377.621/0001-21

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

60,000

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

40,000

Ações ordinárias %

Classe ação

4.000

Não

28.176.667/0001-69

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

SMZXP Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

4.000

22/11/2016

22.377.621/0001-21

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 296 de 393

40,000

Composição capital social

Versão : 1

723

Nacionalidade-UF

0

Ações %

0

TOTAL

0.000

0

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

Não

2.499.999

0

0

Não

99,000

0,000

0.000

Ações %

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

10.487.766/0001-04

SMZTO INVESTIMENTOS LTDA

OUTROS

0

TOTAL

1,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

1

Não

361.516.238-27

Bruno Henrique Pinto Semenzato

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Sim

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

2.499.999

30/10/2019

0

1

30/10/2019

0

11.009.815/0001-58

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 297 de 393

99,000

0,000

1,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

724

TOTAL

2.500.000

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

2.500.000

11.009.815/0001-58

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 298 de 393

100,000

Composição capital social

Versão : 1

725

0

0,000

0

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

90,000

Classe ação

2.264.409

Não

669.384.817-68

MARIA DA GRAÇA XUXA MENEGHEL

0

TOTAL

10,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

251.601

Não

722.600.257-49

LUIZ CLÁUDIO LOPES MOREIRA

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Sim

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

0

2.264.409

06/03/2017

251.601

06/03/2017

0

28.176.667/0001-69

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 299 de 393

0,000

90,000

10,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

726

TOTAL

2.516.010

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

100,000

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

2.516.010

28.176.667/0001-69

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 300 de 393

100,000

Composição capital social

Versão : 1

727

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

2.499.998

Não

078.956.108-56

98,000

0

TOTAL

José Carlos Semenzato

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

1

Não

361.516.238-27

1,000

0

TOTAL

Bruno Henrique Pinto Semenzato

Qtde. de ações (Unidades)

1,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1

Não

361.516.208-01

BEATRIZ GIOVANA PINTO SEMENZATO

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SMZTO INVESTIMENTOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

Sim

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

2.499.998

30/10/2019

1

30/10/2019

1

30/10/2019

0

10.487.766/0001-04

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 301 de 393

98,000

1,000

1,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

728

TOTAL

OUTROS

2.500.000

0

SMZTO INVESTIMENTOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

0,000

Ações ordinárias %

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

2.500.000

0

10.487.766/0001-04

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 302 de 393

100,000

0,000

Composição capital social
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

07/01/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

3

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

58.149.220

33,030%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

58.149.220

33,030%

729
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730
Tito

Ygor

Paulo José de Iász de Morais
Ygor Alessandro de Moura
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto
Magnólia FIP
Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
SMZXP
SMZXP Participações
APL
APL Participações Societárias S.A.
AUT
AUT Estética S.A.
EL Franc
EL Franchising Ltda.
TL Franc
TL Franchising Ltda.
Corpóreos
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
MAFRA
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda.
Costa
Costa & Curvo Estetica Ltda.

Paulo

Legenda

15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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A estrutura societária da Companhia contém Controladas diretas e indiretas, sendo certo que no organograma acima foram mencionadas as controladas
diretas. As Controladas indiretas da Companhia encontram se listadas no item15.8 deste Formulário de Referência.

EsLas

Riocorp

EL Commerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De Negocios Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda.
ES LASER.
EF Franch
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda.
PIM
PIM Serviços Administrativos Ltda.
MIGS
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
TJTM
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A LISA
A Lisa Depilação A Laser S.A.
DEFINIT
HR-ARG

EL Com
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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
Partes

Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (que passou
a incorporar a totalidade dos direitos e obrigações da CMN Solutions A0401
Participações S.A.) (“Acionista Minoritário”); Ygor Alessandro de Moura
(“Ygor”); Paulo José de Iász de Morais (“Paulo”); Tito Virgílio Augusto Veiga
Pinto (“Tito”); SMZXP Participações Ltda. (“SMZXP”, sendo Ygor, Paulo, Tito e
SMZXP, em conjunto, os “Acionistas Controladores”) e como intervenientes
anuentes MPM Corpóreos S.A. (“Companhia”); Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”); EL Franchising Ltda. (“EL Franchising”); TL
Franchising Ltda. (“TL’’); YAM Participações Ltda. (“YAM”); PIM Serviços
Administrativos Ltda. (“PIM”) e YTP Participações Ltda. (“YTP”).

Data de celebração

O acordo de acionistas (“Acordo de Acionistas”) foi celebrado em 27 de
dezembro de 2016 e aditado em 31 de dezembro de 2019.

Prazo de vigência

20 (vinte) anos contados da data de celebração (27 de dezembro de 2036),
podendo ser automaticamente prorrogado por igual período caso nenhum dos
acionistas se manifestar em contrário, por escrito, em até 6 meses antes do fim
do prazo inicial.
Este Acordo de Acionistas será terminado com a entrada em vigor do Acordo de
Acionistas celebrado em 4 de janeiro de 2021, pelo Acionista Minoritário (ou
Investidor) e pelos Acionistas Controladores, previsto abaixo.

Descrição
das
cláusulas
relativas
ao
exercício
do
direito de voto e do
poder de controle

A aprovação das matérias em assembleia dependerá do voto afirmativo dos
acionistas que representem a maioria simples do capital social da Companhia,
exceto quando for necessário quórum qualificado.
Será necessário 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social votante da
Companhia para a aprovação das seguintes matérias:

•

quaisquer alterações aos estatutos/contratos sociais das Sociedades
Relevantes que afetem adversamente os direitos do Acionista
Minoritário no âmbito do Acordo de Acionistas, incluindo qualquer
mudança no número de Diretores que compõem a Diretoria;

•

qualquer aumento do capital social da Companhia;

•

qualquer redução do capital social da Companhia, exceto reduções para
compensar perdas acumuladas;

•

dissolução, liquidação, extinção ou rescisão do status de liquidação da
Companhia;

•

qualquer cisão, fusão, consolidação, drop, down, desdobramento,
associação ou outra forma de reorganização societária envolvendo a
Companhia, exceto por reorganizações internas envolvendo apenas as
Sociedades Relevantes;

•

a venda, disposição, leasing, locação ou transferência de todos ou
parcela substancial dos ativos das Sociedades Relevantes;

•

a aprovação anual do montante global da remuneração da
administração;

•

a implementação de qualquer plano de remuneração baseado em ações
(incluindo, sem limitação, planos de ações, ações e bônus de
subscrição restritos);
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•

qualquer mudança na política de dividendos das Sociedades
Relevantes estabelecidas em seu Estatuto Social ou contrato social,
conforme aplicável; e

•

autorização aos administradores das Sociedades Relevantes para
solicitar ou declarar falência, requerer a dissolução ou liquidação das
Sociedades Relevantes, nomear e destituir liquidantes, bem como
encerrar o processo de falência ou liquidação das Sociedades
Relevantes, conforme aplicável.

Nos termos do Acordo de Acionistas, “Sociedades Relevantes’’ significam
coletivamente a Companhia e suas atuais e futuras Subsidiárias (Corpóreos, El
Franchising, YAM, PIM e YTP).
Descrição
das
cláusulas relativas à
indicação
de
administradores,
membros de comitês
estatutários ou de
pessoas
que
assumam posições
gerenciais

O Conselho de Administração da Companhia é composto por até 7 (sete)
membros com mandato de um ano, permitida a reeleição.
Desde que detenham conjuntamente, pelo menos, 50% + 1 (cinquenta por cento
mais uma) ação representativa do capital social da Companhia, os Acionistas
Controladores, agindo em conjunto, terão sempre o direito de eleger e substituir,
a qualquer momento, 4 (quatro) membros do Conselho de Administração. e seus
respectivos suplentes (incluindo o Presidente do Conselho de Administração).
Desde que detenha 10% (dez por cento) ou mais do capital social total e votante
da Companhia, o Acionista Minoritário terá o direito de eleger e substituir, a
qualquer momento, 3 (três) membros do Conselho de Administração e seus
respectivos suplentes. No entanto, caso o Acionista Minoritário deixe de deter
10% (dez por cento) ou mais do capital social total e votante da Companhia,
perderá o direito de eleger e substituir qualquer membro do Conselho de
Administração, passando tal direito, automaticamente e sem necessidade de
qualquer aviso prévio, aos Acionistas Controladores. Além disso, se o Acionista
Minoritário detiver novamente 15% (quinze por cento) ou mais do capital social
total e votante da Companhia, será a ele restaurado o direito de nomear os
membros do Conselho de Administração de acordo com as disposições acima,
conforme aplicável. O mesmo procedimento se aplica para a indicação do CFO.
O Acionista Minoritário não poderá exigir voto múltiplo para a eleição dos
membros do Conselho de Administração.
A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) diretores, sendo um deles o
Diretor Presidente (CEO), o outro o Diretor Financeiro (CFO) e o terceiro sem
designação específico, com mandato de 2 (dois) anos.
O CEO será indicado (e substituído quando necessário) pelos Acionistas
Controladores.
Caso o CEO precise ser substituído por (i) vacância; (ii) remoção por justa causa
(de acordo com as hipóteses previstas no Acordo de Acionistas); ou (iii) remoção
por baixo desempenho da Companhia; em qualquer hipótese desde que o
Acionista Minoritário seja titular de, pelo menos, 10% (dez por cento) do capital
social total e votante da Companhia, o Conselho de Administração contratará os
serviços de uma agência de recrutamento internacional especializada para a
procura e indicação de candidatos potenciais. A agência de recrutamento
especializada deverá apresentar uma lista de, no mínimo, 3 (três) candidatos ao
Conselho de Administração, para a eleição de um novo CEO, desde que o
membro do Conselho de Administração indicado pelo Acionista Minoritário tenha
o direito de:

•

participar em todas as fases do processo de recrutamento; e
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•

Descrição
das
cláusulas relativas à
transferência
de
ações e à preferência
para adquiri-las

vetar a eleição de candidatos escolhidos pela maioria do Conselho de
Administração, situação na qual a agência de recrutamento
especializada deverá apresentar uma nova lista de 3 (três) outros
candidatos para eleição do Conselho de Administração.

Transferências Permitidas. Nos termos do Acordo de Acionistas, são
consideradas “Transferências Permitidas” as transferências de Ações:

•

qualquer acionista a seu controlador na data de assinatura do Acordo
de Acionistas ou a uma subsidiária controlada por tal acionista e no qual
ele detenha a totalidade do capital social total e votante de tal
subsidiária, exceto por 1 (uma) ação ou quota, conforme aplicável;
desde que a (i) o acionista adquirente se comprometa, a não ser um
concorrente; e (i) o acionista adquirente se comprometa a recomprar
imediatamente as ações transferidas caso tal Acionista deixe de deter a
totalidade do capital social total e votante da referida subsidiária, exceto
por 1 (uma) ação ou quota, conforme o caso;

•

qualquer transferência de ações em virtude da antecipação de herança
legítima, a qualquer título, em virtude de sucessão universal, causa
mortis, doação ou qualquer outro arranjo entre cônjuges, pais e filhos,
ou qualquer determinação unilateral (isto é, testamento); e

•

qualquer transferência de cotas emitidas pelo Magnólia FIP entre os
cotistas existentes e/ou quaisquer afiliadas do Magnólia FIP, na medida
em que tais cotistas e afiliadas do Magnólia FIP não sejam concorrentes
e a referida transferência não represente uma transferência indireta de
ações para um Acionista da Companhia; e/ou (b) direitos de subscrição
de cotas a serem emitidas pela Magnólia FIP para seus cotistas
existentes, na medida em que tal transferência não resulte em uma
venda secundária envolvendo cotas de propriedade dos cotistas
relevantes do Magnólia FIP e não represente uma transferência indireta
de ações para um acionista.

A Transferência Permitida somente será válida e eficaz se comunicada aos outros
acionistas com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência da data em que for
ocorrer; se comprovado que a pessoa para quem as ações serão transferidas
concorda e adere ao Acordo de Acionistas, assumindo os direitos e obrigações nele
elencados; e que o acionista que transferiu as ações assine um instrumento se
obrigando solidariamente com o acionista para quem as ações serão transferidas
pelo cumprimento de todas as obrigações no âmbito do Acordo de Acionistas.
Lock-up. Exceto pelas Transferências Permitidas, os acionistas não poderão
transferir nenhuma de suas ações, a qualquer título, para qualquer terceiro, pelo
período de 3 (três) anos a contar da data de celebração do Acordo de Acionistas
(“Período de Lock-Up”).
Quaisquer transferências de ações ou a criação de ônus sobre as ações em
desacordo com o disposto no Acordo de Acionistas serão nulas e sem efeito e a
Companhia deverá se abster de registrá-las. No caso de ações de propriedade
de qualquer dos acionistas serem penhoradas ou sujeitas a ônus involuntário,
referido acionista deverá pagar a dívida relacionada ao penhor ou ônus ou
substituir as ações oneradas por fiança bancária, caução ou outra garantia aceita
pela parte contrária ou autoridade governamental que solicitou tal penhor ou
ônus no prazo de 30 dias contados da data de constituição do penhor ou ônus,
sob pena de suspensão, independentemente de aviso prévio, de todos os
direitos políticos e econômicos do acionista devedor no âmbito do Acordo de
Acionistas até a data em que as ações oneradas sejam liberadas.
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Direito de Primeira Oferta. Após o fim do Período de Lock-Up, caso qualquer
acionista deseje transferir a totalidade ou parte de suas ações para um terceiro,
deverá enviar notificação por escrito aos demais acionistas, para que tais
acionistas, a seu exclusivo critério, exercer o seu direito de primeira oferta para
a aquisição de tais ações. Caso o acionista alienante não aceite a(s) oferta(s)
realizada(s) pelos demais acionistas, poderá vender suas ações para um
terceiro, desde que em condições mais favoráveis.
Drag-along. Se, a qualquer momento após o fim do Período de Lock-Up, o
Acionista Minoritário optar por iniciar um processo para uma transação de venda
total, fica acordado que o Acionista Minoritário terá o direito de exigir que os
outros Acionistas vendam a terceiros as ações de sua propriedade na
Companhia. O drag along é exercível, entretanto, apenas no caso de venda da
totalidade das ações da Companhia.
Tag-along. Se os acionistas (agindo em conjunto ou individualmente) receberem
uma oferta vinculativa de um terceiro ("Oferta Vinculante") para transferir ações
ofertadas que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social
total e votante da Companhia, tais acionistas devem enviar um aviso por escrito
aos outros acionistas informando o recebimento da Oferta Vinculante e
anexando tal Oferta Vinculada, de modo que o acionista ofertado possa exigir
que tal terceiro adquira todas (e não menos que todas) as ações detidas por eles
nos termos, condições e pelo preço por ação pelo qual o acionista transferirá
suas ações a tal terceiro. No caso de os Acionistas Controladores receberem
uma Oferta Vinculante para transferir ações que representem menos que 50%
(cinquenta por cento) do capital social total e votante da Companhia, o ofertado
obriga-se a oferecer e transferir suas ações ao terceiro nos mesmos termos,
condições e pelo mesmo preço pelo qual o acionista ofertante transferirá as
ações de sua titularidade ao terceiro. Nesse caso, o tag along será proporcional
à participação de cada acionista ofertado que exerceu seu direito.
No caso de registro da Companhia como uma sociedade anônima de capital
aberto e o registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, o
Acionista Minoritário terá o direito de incluir todas as ações de sua propriedade
na oferta antes da inclusão de quaisquer ações de titularidade dos Acionistas
Controladores.
Descrição
das
cláusulas
que
restrinjam
ou
vinculem o direito de
voto dos membros
de
conselho
de
administração ou de
outros órgãos de
fiscalização
e
controle

O CEO é indicado pelos Acionistas Controladores e o CFO pelo Acionista
Minoritário, conforme as regras acima dispostas. Portanto, o voto dos membros
do Conselho de Administração para a eleição dos Diretores é vinculado a tais
regras de indicação.
Ademais, as matérias deliberadas pelo do Conselho de Administração
dependerão do voto da maioria simples dos membros do Conselho de
Administração, porém as seguintes matérias dependem do voto de, pelo menos,
um membro do Conselho de Administração indicado pelo Acionista Minoritário
(desde que este detenha 10% (dez por cento) ou mais do capital social total e
votante da Companhia):
•

Aprovação do orçamento anual das Sociedades Relevantes e quaisquer
modificações ou aditamentos a tal orçamento;

•

Aprovação do plano de negócios das Sociedades Relevantes para os
próximos 5 (cinco) exercícios fiscais;

•

Qualquer aquisição ou disposição de ativos pelas Sociedades
Relevantes (exceto por ações detidas em outras companhias) em
montante superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por operação
(exceto se autorizadas no orçamento anual);
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•

Constituição de qualquer sociedade, bem como a aquisição ou
disposição de quotas, ações ou outros títulos de participação no capital
social, associação ou joint ventures por qualquer das Sociedades
Relevantes, exceto se previamente autorizadas no orçamento anual;

•

Celebrar ou rescindir qualquer acordo de acionistas, acordo de sócios
ou acordos de voto em relação à participação da Companhia em outras
Pessoas;

•

Gastos superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (por
operação ou em um conjunto de operações em um período de 12 (doze)
meses, exceto se previamente autorizado no orçamento anual);

•

Aprovação de qualquer proposta de resgate, recompra ou amortização
de garantias da Companhia ou de suas subsidiárias;

•

Eleição, reeleição ou substituição de diretores das Sociedades
Relevantes (caso a administração das Sociedades Relevantes não seja
conduzida pelos membros diretores da Companhia);

•

Aprovação da contratação de qualquer pessoal cuja remuneração anual
total ultrapasse R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por ano;

•

Gravames sobre a participação da Companhia em qualquer das
subsidiárias;

•

Aprovação de operação, negócio ou contrato com partes relacionadas
(exceto se previamente aprovadas no orçamento anual), incluindo a
prestação de garantias;

•

Qualquer forma de associação ou parceria das Sociedades Relevantes
com terceiros, incluindo joint ventures (exceto pela preferência para
abertura de novas lojas compartilhadas com a participação de
determinadas pessoas ou em determinados locais, ou se previamente
aprovadas no orçamento anual);

•

Qualquer decisão material referente a aspectos fiscais ou contábeis,
bem como modificação de práticas contábeis relevantes, práticas,
políticas e procedimentos (exceto se exigido por lei);

•

Celebrar contratos que limitem ou restrinjam direitos de propriedade
intelectual da Companhia ou suas subsidiárias, incluindo aditivos aos
contratos de franquia;

•

Iniciar processo ou fazer acordos em demandas que envolvam valores
acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

•

Aprovar o registro de qualquer das Sociedades Relevantes como
companhia aberta ou companhia que emita valores mobiliários que
podem ser negociados no mercado de capitais, uma oferta pública inicial
ou qualquer outra oferta de valores mobiliários pelas subsidiárias;

•

Celebração, rescisão ou alterações aos contratos envolvendo a marca
“Espaçolaser” fora do curso normal dos negócios; e

•

Instalação e manutenção de qualquer comitê.

Acordo de Acionistas
Partes

Ygor Alessandro de Moura (“Ygor”); Paulo José de Iász de Morais (“Paulo”); Tito
Virgílio Augusto Veiga Pinto (‘Tito”); SMZXP Participações Ltda. (“SMZXP”, e
como interveniente-anuente a Companhia.

Data de celebração

27 de dezembro de 2016.

736

PÁGINA: 310 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Prazo de vigência

20 (vinte) anos contados da data de celebração (equivalente a 27 de dezembro
de 2036), podendo ser automaticamente prorrogado por igual período caso
nenhum dos Acionistas Controladores se manifestar em contrário, por escrito,
em até 6 (seis) meses antes do fim do prazo inicial.
Este Acordo de Acionistas será terminado com a entrada em vigor do Acordo de
Acionistas celebrado em 4 de janeiro de 2021, pelo Ygor, Paulo, Tito e SMZXP,
previsto abaixo.

Descrição
das
cláusulas
relativas
ao
exercício
do
direito de voto e do
poder de controle

Será necessária a realização de uma reunião prévia antes de qualquer
assembleia geral da Companhia ou reunião do Conselho de Administração
(“Reunião Societária”), convocadas em até 3 (três) dias úteis anteriores à
referida Reunião Societária e realizada até o 2º (segundo) dia útil anterior à
realização da respectiva Reunião Societária (“Reunião Prévia”).
Cada ação representará um voto e uma matéria para ser aprovada necessitará
do voto afirmativo de 70% (setenta por cento) dos Acionistas Controladores
presentes na Reunião Prévia (quórum de instalação: presença de 100% (cem
por cento) dos Acionistas Controladores em primeira convocação e presença
dos Acionistas Controladores que representem 70% (setenta por cento) dos
votos em segunda convocação).
Na Reunião Prévia os Acionistas Controladores deverão deliberar sobre as
matérias objeto da ordem do dia da Reunião Societária, definir e vincular o teor
do voto de todos os Acionistas Controladores, bem como decidir sobre a
indicação e substituição de quaisquer membros do Conselho de Administração,,
da Diretoria, de eventuais comitês ou, ainda, de qualquer outro membro da
administração da Companhia e/ou de suas subsidiárias diretas ou indiretas que
os Acionistas Controladores tenham o direito de indicar, para que seus votos
sejam exercidos de forma uniforme.

Descrição
das
cláusulas relativas à
indicação
de
administradores,
membros de comitês
estatutários ou de
pessoas
que
assumam posições
gerenciais

Com base no Acordo de Acionistas celebrado com o Acionista Minoritário, os
Acionistas Controladores podem indicar e substituir 4 (quatro) membros do
Conselho de Administração e o CEO, sendo que tais indicações serão definidas
em Reunião Prévia, conforme o procedimento descrito acima.

Descrição
das
cláusulas relativas à
transferência
de
ações e à preferência
para adquiri-las

Não há cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las.

Descrição
das
cláusulas
que
restrinjam
ou
vinculem o direito de
voto dos membros
de
conselho
de
administração ou de
outros órgãos de
fiscalização
e
controle

O direito de voto dos membros do Conselho de Administração ou de outros
órgãos de fiscalização e controle estará restrito ao decidido e acordado em
Reunião Prévia pelos Acionistas Controladores.

Os Acionistas Controladores poderão convocar os membros do Conselho de
Administração por eles indicados, previamente à realização de qualquer reunião
do Conselho de Administração para alinhar previamente sobre as deliberações
a serem realizadas na referida reunião do Conselho de Administração, de modo
que eles exerçam seu direito de voto uniformemente.
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Acordo de Acionistas
Partes

Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (que passou
a incorporar a totalidade dos direitos e obrigações da CMN Solutions A0401
Participações S.A.) (“Investidor”); Ygor Alessandro de Moura (“Ygor”); Paulo
José de Iász de Morais (“Paulo”); Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto (“Tito”);
SMZXP Participações Ltda. (“SMZXP”, sendo Ygor, Paulo, Tito e SMZXP, em
conjunto, os “Acionistas Originais” e, em conjunto com o Investidor,
“Acionistas”) e como intervenientes anuentes, a Companhia; Corpóreos
Serviços Estéticos S.A. (“Corpóreos”); EL Franchising Ltda. (“EL Franchising”);
TL Franchising Ltda. (“TL’’) e PIM Serviços Administrativos Ltda. (“PIM”).

Data de celebração

4 de janeiro de 2021.

Prazo de vigência

20 (vinte) anos contados da data de divulgação do anúncio de início da oferta
pública de ações da Companhia, podendo ser automaticamente prorrogado por
igual período caso nenhum Acionista se manifestar sobre sua intenção de não o
renovar, por escrito, em até 6 (seis) meses antes do fim do prazo inicial.

Descrição
das
cláusulas
relativas
ao
exercício
do
direito de voto e do
poder de controle

Reuniões Prévias
Será necessária a realização de uma reunião prévia antes de qualquer
assembleia geral da Companhia que contenha na ordem do dia qualquer Matéria
Reservada da Assembleia Geral (conforme abaixo definido) ou reunião do
Conselho de Administração que contenha na ordem do dia qualquer Matéria
Reservada da Reunião do Conselho de Administração (conforme abaixo
definido) (“Reunião Societária”), convocadas em até 3 (três) dias úteis
anteriores à referida Reunião Societária e, caso não seja realizada em primeira
convocação, deverá ser realizada no último dia útil antes da data da Reunião
Societária (“Reunião Prévia”).
Matérias Reservadas
Enquanto o Investidor detiver ações representando, no mínimo, 10% do capital
social total da Companhia, as seguintes matérias a serem deliberadas em
Assembleia Geral deverão ser discutidas em Reunião Prévia e sua aprovação
dependerá da aprovação do Investidor (“Matéria Reservada da Assembleia
Geral”):
(a) qualquer alteração no estatuto ou contrato social da Companhia ou de suas
subsidiárias que que afete materialmente os direitos do Investidor previstos no
Acordo de Acionistas;
(b) a dissolução, liquidação, extinção ou conclusão do processo de liquidação
da Companhia; e
(c) autorização aos administradores da Companhia ou de suas subsidiárias para
requerer ou decretar falência, pedir dissolução ou liquidação de tais sociedades,
nomear e destituir liquidatários, liquidação da Companhia ou de suas
subsidiárias, bem como encerrar processo de falência ou liquidação de tais
sociedades.
Enquanto o Investidor detiver ações representando, no mínimo, 5% do capital
social total da Companhia, as seguintes matérias a serem deliberadas em
Reunião do Conselho de Administração deverão ser discutidas em Reunião
Prévia e sua aprovação dependerá da aprovação do Investidor (“Matéria
Reservada da Reunião do Conselho de Administração”):
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(a) a nomeação, contratação ou substituição dos auditores independentes da
Companhia, se não for escolhido dentre a KPMG, PwC, EY ou Delloite Touche
Tohmatsu; e
(b) a aprovação de novas transações, negócios ou acordos pela Companhia ou
qualquer de suas subsidiárias em partes relacionadas em valor superior a
R$250.000,00, realizadas em uma ou mais transações relacionadas, desde que
(i) toda e qualquer transação com Partes Relacionadas em vigor na data do
Acordo de Acionistas; e (ii) toda e qualquer transação ou investimentos relativos
à expansão das unidades franqueadas atualmente detidas por partes relacionas;
não estarão sujeitos à aprovação do Investidor.
Caso o Investidor não compareça uma Reunião Prévia devidamente convocada
ou, comparecendo à Reunião Prévia, não exercer expressamente seu veto, a
matéria será considerada como se aprovada pelo Investidor.
Descrição
das
cláusulas relativas à
indicação
de
administradores,
membros de comitês
estatutários ou de
pessoas
que
assumam posições
gerenciais

Enquanto o Investidor detiver ações representativas de, no mínimo, 10% do
capital social total da Companhia, o Conselho de Administração deverá ser
composto por 8 membros, sendo 2 membros independentes em conformidade
com o Regulamento do Novo Mercado, sendo que:
(a) os Acionistas Originais, agindo em conjunto, terão o direito de eleger e
substituir, a qualquer tempo, 4 membros e seus respectivos suplentes, incluindo
o Presidente do Conselho de Administração;
(b) o Investidor terá o direito de (i) eleger e substituir, a qualquer tempo, 1
membro e seu respectivo suplente; e (ii) ter uma cadeira para um observador
nas Reuniões do Conselho de Administração e tal observador deverá ter acesso
a todos os documentos apresentados e discutidos em reunião mas não terá
direito de voto em qualquer deliberação; e
(c) o Presidente do Conselho de Administração indicado pelos Acionistas
Originais não terá voto de minerva em nenhuma deliberação a ser discutida em
Reunião do Conselho de Administração.
Enquanto o Investidor detiver ações representativas de, no mínimo, 5% do capital
social total da Companhia, o Investidor terá o direito, mas não a obrigação, de
nomear um membro de qualquer comitê eventualmente criado pelo Conselho de
Administração, incluindo Comitê de Auditoria e Comitê de Remuneração.
Se o Investidor não detiver ações representativas de, no mínimo, 5% do capital
social total da Companhia, o Investidor perderá permanentemente o direito de
eleger e substituis qualquer membro do Conselho de Administração ou a cadeira
do observador.

Descrição
das
cláusulas relativas à
transferência
de
ações e à preferência
para adquiri-las

Não há cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las.

Descrição
das
cláusulas
que
restrinjam ou vinculem
o direito de voto dos
membros de conselho
de administração ou
de outros órgãos de
fiscalização e controle

O direito de voto dos membros do Conselho de Administração ou de outros
órgãos de fiscalização e controle estará restrito ao decidido e acordado em
Reunião Prévia pelos Acionistas.
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Acordo de Acionistas
Partes

Ygor Alessandro de Moura (“Ygor”); Paulo José de Iász de Morais (“Paulo”); Tito
Virgílio Augusto Veiga Pinto (‘Tito”); SMZXP Participações Ltda. (“SMZXP”), e
como intervenientes-anuentes, a Companhia, a Corpóreos Serviços Estéticos
Ltda., EL Franchising Ltda., TL Franchising Ltda. E PIM – Serviços
Administrativos Ltda.

Data de celebração

4 de janeiro de 2021.

Prazo de vigência

20 (vinte) anos contados da data de divulgação do anúncio de início da oferta
pública de ações da Companhia, podendo ser automaticamente prorrogado por
igual período caso nenhum Acionista se manifestar sobre sua intenção de não o
renovar, por escrito, em até 6 (seis) meses antes do fim do prazo inicial.

Descrição
das
cláusulas
relativas
ao
exercício
do
direito de voto e do
poder de controle

Será necessária a realização de uma reunião prévia antes de qualquer
assembleia geral da Companhia ou reunião do Conselho de Administração
(“Reunião Societária”), convocadas em até 3 (três) dias úteis anteriores à
referida Reunião Societária ou (ii) 1 (um) dia corrido da data em que for realizada
uma convocação para uma reunião do Conselho de Administração e realizada
até o 2º (segundo) dia útil anterior à realização da respectiva Reunião Societária
(“Reunião Prévia”).
Cada ação representará um voto e uma matéria para ser aprovada necessitará
do voto afirmativo da maioria dos Acionistas Controladores presentes na
Reunião Prévia.
Na Reunião Prévia, os Acionistas deverão deliberar sobre as matérias objeto da
ordem do dia da Reunião Societária e definir e vincular o teor do voto de todos
os Acionistas. bem como decidir sobre a indicação e substituição de quaisquer
membros do Conselho de Administração, da Diretoria, de eventuais comitês ou,
ainda, de qualquer outro membro da administração da Companhia e/ou de suas
subsidiárias diretas ou indiretas que os Acionistas tenham o direito de indicar,
para que seus votos sejam exercidos de forma uniforme e indicar ou destituir o
Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Descrição
das
cláusulas relativas à
indicação
de
administradores,
membros de comitês
estatutários ou de
pessoas
que
assumam posições
gerenciais

Em Reunião Prévia, os Acionistas deverão deliberar sobre a indicação e
substituição de quaisquer membros do Conselho de Administração, da Diretoria,
de eventuais comitês ou, ainda, de qualquer outro membro da administração da
Companhia e/ou de suas subsidiárias diretas ou indiretas que os Acionistas
tenham o direito de indicar, para que seus votos sejam exercidos de forma
uniforme e indicar ou destituir o Presidente do Conselho de Administração da
Companhia.

Descrição
das
cláusulas relativas à
transferência
de
ações e à preferência
para adquiri-las

Os Acionistas não poderão transferir ou constituir ônus ou de outra forma
negociar, a qualquer título ou por quaisquer meios, no todo ou em parte, suas
ações, sem observar as disposições no Acordo de Acionistas. Qualquer
negociação ou transferência de ações ou, ainda, a criação de quaisquer ônus
sobre as ações em violação ao Acordo de Acionistas não será eficaz perante os
Acionistas, a Companhia ou quaisquer terceiros.
Direito de Preferência
Caso a SMZXP receba uma oferta firme de terceiro (“Potencial Adquirente”)
para transferir privadamente (isto é, fora do ambiente de negociação da B3 ou
do contexto de uma oferta pública) parte ou a totalidade de suas ações, deverá
antes de celebrar qualquer documento vinculativo com o referido terceiro,
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notificar por escrito os demais Acionistas (“Acionistas Remanescentes”) para
que os Acionistas Remanescentes, a seu exclusivo critério, exerçam o direito de
preferência e adquiram as ações ofertadas, pelo mesmo preço e sob as mesmas
condições oferecidas pelo Potencial Adquirente, cumprindo os procedimentos
de notificações e prazos estabelecidos no Acordo de Acionistas. Caso a SMZXP
decida concluir a alienação das ações ofertadas, a SMZXP deverá a informar a
Companhia e os Acionistas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para que
as ações da SMZXP sejam desvinculadas do Acordo de Acionistas, exceto se
os Acionistas Remanescentes, a seu exclusivo critério, decidirem manter as
ações da SMZXP transferidas ao Potencial Adquirente vinculadas ao Acordo de
Acionistas, hipótese em que o terceiro Potencial Adquirente deverá aderir de
forma irrestrita, incondicional e expressa a todos os termos do Acordo de
Acionistas. O respectivo termo de adesão deverá ser firmado pelo novo acionista
e arquivado na sede da Companhia na data de sua assinatura.
Transferência em Bolsa
Observado eventual período de restrição à transferência de ações assumido
pelos Acionistas contratualmente, cada Acionista, a qualquer tempo, poderá
solicitar à Companhia, mediante notificação por escrito à Companhia e aos
demais Acionistas, a desvinculação de parte ou da totalidade de suas Ações
para o fim exclusivo de aliená-las na B3, inclusive por meio de leilão (block trade)
(conforme parâmetros estipulados na Instrução CVM 168 ou em qualquer outra
regulamentação aplicável sobre a matéria), permanecendo tais ações, não
obstante, sujeitas aos termos do Acordo de Acionistas até o momento de sua
efetiva alienação.
Descrição
das
cláusulas
que
restrinjam
ou
vinculem o direito de
voto dos membros
de
conselho
de
administração ou de
outros órgãos de
fiscalização
e
controle

O direito de voto dos membros do Conselho de Administração ou de outros
órgãos de fiscalização e controle estará restrito ao decidido e acordado em
Reunião Prévia pelos Acionistas.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
As alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores nos
últimos três exercícios sociais foram descritas no item 15.7 deste Formulário de Referência.
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15.7 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
Para efeitos deste item, a Companhia utiliza como critério de relevância operações com valor
envolvido superior a R$11,2 milhões, o que representa 5% do Patrimônio Líquido da Companhia
(R$224,3 milhões em 30 de setembro de 2020), bem como eventos societários que prevejam opções
de compra.
2020
a. evento

Aquisição da BJL Clínica Estética Ltda. (“BJL”) pela Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 04 de setembro de 2020
Objeto: Aquisição da totalidade (100%) das quotas representativas do capital
social da BJL.
Preço de Aquisição: R$ 1.963.169,56.
Não Competição: dos vendedores, pelo prazo de 5 anos contados da data de
assinatura.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., BJL Clínica Estética Ltda. e EL
Franchising Ltda., além dos vendedores pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular da totalidade das quotas do capital social da
BJL. Considerando que a Companhia detém 83% do capital social da Corpóreos,
a BJL passou a ser controlada indiretamente pela Companhia.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da Lisa a Laser Serviços Estéticos Ltda. (“Lisa a Laser”), da Lisa
a Laser Embaré Serviços Estéticos Ltda (“Lisa a Laser Embaré”) e da Lisa
a Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda. (“Lisa a Laser Gonzaga”) pela
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 21 de agosto de 2020
Objeto: Aquisição de (i) 2.650.000 quotas de titularidade dos vendedores,
representativas de 50% do capital social da Lisa a Laser; (ii) 215.000 quotas de
titularidade dos vendedores, representativas de 50% do capital social da Lisa a
Laser Embaré; e (iii) 665.000 quotas de titularidade dos vendedores,
representativas de 50% do capital social da Lisa a Laser Gonzaga.
Preço de Aquisição: R$ 19.373.360,00, sendo (i) R$ 6.457.768,67 pelas quotas
da Lisa a Laser; (ii) R$ 6.457.768,67 pelas quotas da Lisa a Laser Embaré; e (iii)
R$ 6.457.768,67 pelas quotas Lisa a Laser Gonzaga, em duas parcelas.
Não Competição: 2 anos contados da data de assinatura do contrato.

c. sociedades
envolvidas
d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., Lisa a Laser Serviços Estéticos Ltda.,
Lisa a Laser Embaré Serviços Estéticos Ltda., Lisa a Laser Gonzaga Serviços
Estéticos Ltda. e EL Franchising Ltda., além dos vendedores pessoas físicas.
A Corpóreos passou a ser titular de 50% das quotas representativas do capital
social da Lisa a Laser, da Lisa a Laser Embaré e da Lisa a Laser Gonzaga.
Considerando que a Companhia detém 83% do capital social da Corpóreos, a
Companhia passou a deter participação societária indireta nas sociedades.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da A3 Beleza e Saúde Ltda. (“A3”) pela Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 11 de agosto de 2020
Objeto: Aquisição da totalidade (100%) das quotas representativas do capital
social da A3.
Preço de Aquisição: R$ 4.150.000,00.
Não Competição: dos vendedores, pelo prazo de 5 anos contados da data de
assinatura.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., A3 Beleza e Saúde Ltda. e EL
Franchising Ltda., além dos vendedores pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular da totalidade das quotas do capital social da
A3. Considerando que a Companhia detém 83% do capital social da Corpóreos,
a A3 passou a ser controlada indiretamente pela Companhia.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--

745

PÁGINA: 319 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

15.7 - Principais Operações Societárias

2019
a. evento

Incorporação da Aspen Road Participações S.A.

b. principais
condições do
negócio

Prática de Atos - praticar todos os atos, registros e averbações que se fizerem
necessários para regularização, formalização e efetivação da Operação.
Custos e Despesas cada parte arcou com as despesas, diretas ou indiretas do
protocolo.
Aprovação dos acionistas de ambas as partes.
Renúncia de não exercício, ou o atraso no exercício, por qualquer das Partes,
não seja interpretado como renúncia em relação a tal direito.

c. sociedades
envolvidas

Aspen Road Participações S.A. (“Incorporada”) e MPM Corpóreos S.A.
(“Incorporadora”)

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

O principal efeito da operação de incorporação no quadro acionário da
Companhia foi a alteração da Incorporada como detentora de 33,03% do Capital
Social da Companhia, para Magnólia Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, vez que esta era sua única acionista.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

Racionalização e simplificação da estrutura societária, e, consequentemente, a
consolidação e redução de gastos e despesas operacionais combinadas; A
união dos recursos empresariais e patrimônios envolvidos na operação das
Partes permanece a melhor gestão de operações, de ativos e de fluxos de caixa,
resultando, assim, na otimização do emprego dos recursos operacionais e
financeiros e, por consequência, na obtenção de maiores benefícios para os
acionistas; A maior integração operacional das Partes permitirá um melhor
aproveitamento de sinergias já existentes com na criação de novas formas de
complementação entre as atividades sociais; A racionalização e simplificação
da gestão, de modo a contribuir para a futura expansão dos negócios sociais
combinados.
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a. evento

Aquisição da Verano Depilação Ltda. (“Verano”) pela Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 04 de fevereiro de 2019
Objeto: Aquisição de 127.500 quotas de emissão da Verano, de titularidade dos
vendedores pessoas físicas, na proporção da participação detida por cada um deles
no capital social da Verano; e como condição resolutiva, a não transformação do
tipo jurídico societário da Verano para sociedade por ações de capital fechado, de
modo a garantir que, ao final da transação, a Corpóreos seja controladora da Verano
e titular de 51% das ações representativas do seu capital social.
Preço de Aquisição: R$ 1.187.507,00, a serem pagos aos vendedores pessoas
físicas em 2 parcelas.
Não Competição: dos vendedores, enquanto acionistas da Verano e pelo prazo
de 5 anos após deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da Verano. Para mais informações
sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e
“Opção de Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., Verano Depilação Ltda. e EL Franchising
Ltda., além dos vendedores pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular de 51% das ações representativas do capital
social da Verano. Considerando que a Companhia detém 83% do capital social
da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da Verano.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da Alexandrite Estética e Laser Ltda. - ME (“Alexandrite”) pela
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 04 de fevereiro de 2019
Objeto: Aquisição de 150.348 quotas de emissão da Alexandrite, de titularidade
dos vendedores pessoas físicas, na proporção da participação detida por cada
um deles no capital social da Alexandrite; e (ii) como condição resolutiva prevista
no contrato, a não transformação do tipo jurídico societário da Alexandrite para
sociedade anônima de capital fechado, de modo a garantir que, ao final da
transação, a Corpóreos seja titular de 51% das ações representativas do seu
capital social.
Preço de Aquisição: R$ 1.776.049,00, a serem pagos aos vendedores pessoas
físicas em 2 parcelas.
Não Competição: dos vendedores enquanto acionistas da Alexandrite e pelo
prazo de 5 anos após deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da Alexandrite. Para mais informações
sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e
“Opção de Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., Alexandrite Estética e Laser Ltda. - ME
e EL Franchising Ltda., além dos vendedores pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular de 51% das ações representativas do capital
social da Alexandrite. Considerando que a Companhia detém 83% do capital
social da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da
Alexandrite.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da ACLO Serviços Estéticos Ltda. (“ACLO”) pela Corpóreos
Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 04 de fevereiro de 2019
Objeto: Aquisição de 255.000 quotas de emissão da ACLO de titularidade dos
vendedores pessoas físicas e, como condição resolutiva prevista no contrato, a
não transformação do tipo jurídico societário da ACLO de sociedade empresária
limitada para sociedade anônima de capital fechado, de modo a garantir que, ao
final da transação, a Corpóreos seja controladora da ACLO e titular de 51% das
ações representativas do seu capital social.
Preço de Aquisição: R$ 2.383.942,00, a ser paga em 2 parcelas.
Não Competição: dos vendedores, enquanto acionistas da ACLO e pelo prazo
de 5 anos após deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da ACLO. Para mais informações sobre
o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e “Opção de
Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., ACLO Serviços Estéticos Ltda. e EL
Franchising Ltda., além dos vendedores pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular de 51% das ações representativas do capital
social da ACLO. Considerando que a Companhia detém 83% do capital social
da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da ACLO.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da Vila Velha Laser Ltda. (“Vila Velha”) pela Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 12 de fevereiro de 2019
Objeto: Aquisição de 510 quotas de titularidade da vendedora pessoa física de
emissão da Vila Velha, representativas de 51% do capital social da Vila Velha e,
como cláusula resolutiva do contrato, a não transformação do tipo jurídico da Vila
Velha de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital
fechado.
Preço de Aquisição: R$ 757.336,22, a ser pago em 2 parcelas mensais.
Não Competição: da vendedora enquanto for sócia da Vila Velha e pelo prazo
de 5 anos da data em que deixar de ser sócia.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos no caso de aprovação da realização do processo de IPO,
em relação às ações representativas de 49% do capital social da Vila Velha.
Para mais informações sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção
de Compra – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., Vila Velha Laser Ltda. e EL Franchising
Ltda.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular de 51% das ações representativas do capital
social da Vila Velha. Considerando que a Companhia detém 83% do capital
social da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da Vila
Velha.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição de participação societária adicional da Costa e Curvo Estética
Ltda. (“Costa e Curvo”) e de participação societária adicional da EF
Franchising Serviços Terapêuticos Ltda. (“EF”) pela Companhia

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 28 de março de 2019
Objeto: Aquisição de 479.059 quotas de emissão da Costa e Curvo,
representativas de 19,51% do capital social e de .24.000 quotas de emissão da
EF, representativas de 24% do capital social, de modo que passará a deter 75%
do capital social de cada uma das sociedades.
Preço de Aquisição: R$ 1.735.228,00
Não Competição: enquanto sócios e pelo período de 5 anos contados da data
em que deixarem de ser sócios.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Companhia no caso de aprovação da realização do processo de
IPO, em relação às ações representativas de 25% do capital social da Costa e
Curvo. Para mais informações sobre o exercício das opções, vide a descrição
“Opção de Compra – IPO”, abaixo.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Companhia no caso de aprovação da realização do processo de
IPO, em relação às ações representativas de 25% do capital social da EF. Para
mais informações sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de
Compra – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

MPM Corpóreos S.A., Costa & Curvo Estética Ltda. e EF Franchising Serviços
Terapêuticos Ltda..

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Companhia, que já era titular de 55,49% do capital social do Costa e Curvo e
de 51% do capital social da EF, com a aquisição, passou a deter 75% do capital
social da Costa e Curvo e da EF.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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2018
a. evento

Aquisição da AYOUB & AYOUB Ltda. (“AYOUB”) pela Corpóreos Serviços
Estéticos Ltda. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 17 de janeiro de 2018
Objeto: Aquisição de 510 ações ordinárias, representativas de 51% do capital
social total e votante da AYOUB.
Preço de Aquisição: R$ 1,577.362,04.
Não Competição: dos vendedores, enquanto forem acionistas e pelo período
de 5 anos após deixarem de ser acionistas.
•
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos no caso de aprovação da realização do processo de IPO,
em relação às ações representativas de 49% do capital social da AYOUB. Para
mais informações sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de
Compra – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A. e Ayoub & Ayoub Ltda., além dos sócios
pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a ser titular de 51% das ações representativas do capital
social da AYOUB. Considerando que a Companhia detém 83% do capital social
da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da AYOUB.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas
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a. evento

Aquisição da Winners Corp. Serviços Estéticos S.A. (“Winners”) pela
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 13 de abril de 2018
Objeto: Aquisição da integralidade das 66.000 ações ordinárias e sem valor
nominal representativas do capital social da Winners, de titularidade dos
vendedores pessoas físicas, representativas de 11% do capital social.
Preço de Aquisição: R$ 1.375.000,00, a ser pago em uma parcela.
Não Competição: dos vendedores enquanto forem acionistas e pelo período de
5 anos após deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos no caso de aprovação da realização do processo de IPO,
em relação às ações representativas de 49% do capital social da Winners. Para
mais informações sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de
Compra – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.,
Curitiba Laser Participações Ltda., além dos sócios pessoas físicas.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos já era titular de 40% das ações representativas do capital social da
Winners, com a aquisição passou a deter 51% das ações representativas do
capital social da Winners. Considerando que a Companhia detém 83% do capital
social da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da
Winners.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da APL Participações Societárias Ltda. (“APL”) e suas
subsidiárias pela Companhia

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 13 de julho de 2018
Objeto: Aquisição de 6.639.300 quotas representativas de 33,75% do capital
social total e votante da APL e transformação da APL em sociedade por ações,
com posterior aumento de capital a ser subscrito pela Companhia,
correspondente a 3.392.919 novas ações ordinárias, e que, em conjunto com as
quotas adquiridas, representarão 51% do capital social e votante da APL.
Preço de Aquisição: R$ 16.632.890,14 dividido em 2 parcelas.
Preço de Subscrição: R$ 8.500.000,00
Não Competição: dos vendedores enquanto forem acionistas da APL e pelo
período de 5 anos após deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Companhia e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da APL. Para mais informações sobre
o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e “Opção de
Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

APL Participações Societárias Ltda., Leew Serviços Estéticos Ltda., Mafra
Centro de Beleza e Depilação Ltda., Tew Estética Ltda., Clínica Estética
Fortaleza 01 Ltda., Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda. (como Sociedades
Alvo) e MPM Corpóreos S.A. (na qualidade de Compradora)
A Companhia passou a deter 51% do capital social total e votante da APL, que
foi transformada em S.A. e a qual, por sua vez, detém 99,99% do capital social
das demais Sociedades Alvo.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da Abbruzzese & Moura Estética Ltda. (“Abbruzzese”) e da AUT
Estética Eireli (“AUT”) pela Companhia

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 01 de outubro de 2018.
Condição Precedente: a eficácia da operação está sujeita a ocorrência de uma
série de condições precedentes estipuladas em benefício das partes.
Objeto: Aquisição de 30,3% da participação societária a ser detida pelos
vendedores na NewCo a ser constituída e, simultânea capitalização da NewCo,
mediante a subscrição de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
representativas de 20,7% do capital social da NewCo, de forma que, ao final, a
Companhia seja detentora de 51% do capital social da NewCo.
Reorganização: a AUT foi transformada em sociedade anônima, tendo seu
capital integralizado por meio da participação detida por Aldo na Abbruzzese, da
participação detida por Lucas na Abbruzzese e da subscrição, em moeda
corrente por Matheus e pela Companhia. A Abbruzzese, por sua vez, foi
transformada em uma EIRELI, tendo a AUT Estética e Participações S.A. como
sua única sócia, e a saída de todos os outros sócios pessoas físicas. Não houve
a constituição da NewCo, ao invés disso, a AUT passou a deter a participação
da Abbruzzese e a Companhia realizou investimento na AUT.
Preço de Aquisição: R$ 2.644.000,00, que refletirá a aquisição de 30,3% das
ações adquiridas, a ser pago em 3 parcelas.
Preço de Subscrição: R$ 1.800.000,00.
Não Competição: dos vendedores enquanto acionistas da AUT e pelo período
de 4 anos após a data em que deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Companhia e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da AUT. Para mais informações sobre
o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e “Opção de
Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Companhia, Abbruzzese & Moura Estética Ltda, AUT Estética Eireli, EL
Franchising Ltda., além dos sócios pessoa física.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Companhia passou a deter 51% do capital social da AUT Estética e
Participações S.A., a qual é titular de 100% do capital social da Abbruzzese &
Moura Estética Ltda.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação
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f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--

a. evento

Investimento na E.L. Participações Ltda. (“E.L.”) pela Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 03 de julho de 2018
Objeto: Subscrição, pela Corpóreos, de 2.464.430 novas ações ordinárias,
representativas de 51% do capital social votante da E.L. e 25,5% do capital social total.
Preço de Subscrição: R$ 12.079.442,84, a ser pago em 5 parcelas.
Não Competição: dos vendedores enquanto forem acionistas da E.L. e pelo
período de 5 anos após deixarem de ser acionistas da E.L.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da E.L. Para mais informações sobre o
exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e “Opção de
Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

E.L. Participações Ltda., E.L. Rio Serviços de Depilação Estética Ltda. e
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos passou a deter 25,5% do capital social total da E.L. Considerando
que a Companhia detém 83% do capital social da Corpóreos, a Companhia
passou a deter participação indireta na E.L.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição de Participação Societária da E.L. Participações S.A. (“E.L.”)
pela Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 15 de outubro de 2018
Objeto: Aquisição de 2.464.429 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, representativas de 25,5% do capital social total da E.L.
Preço de Aquisição: R$ 12.956.682,18, a ser pago aos vendedores pessoas
físicas em 2 parcelas.

c. sociedades
envolvidas

E.L. Participações S.A. e Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos já era titular de 51% do capital social votante e de 25,5% do capital
social total da E.L. em razão do investimento acima descrito. Com a aquisição,
a Corpóreos passou a deter 51% do capital social total da E.L. Considerando
que a Companhia detém 83% do capital social da Corpóreos, a Companhia
passou a deter controle indireto da E.L.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--
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a. evento

Aquisição da DyelCorp Serviços Estéticos Ltda. (“DyelCorp”) pela
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 01 de novembro de 2018
Objeto: Aquisição de 5,12% das quotas de emissão da DyelCorp e de
titularidade dos acionistas pessoas físicas, na proporção da participação detida
por cada um deles no capital social da DyelCorp e, simultânea capitalização da
DyelCorp, após a transformação do seu tipo jurídico societário, de sociedade
empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, mediante a
subscrição de ações representativas de 5,88% do capital social da DyelCorp, de
forma que ao final da transação, a Corpóreos seja detentora de 51% do capital
social da DyelCorp, sendo 40% atualmente detidos pela Corpóreos e 11%
adquiridos/subscritos em razão da transação.
Preço de Aquisição: R$ 853.738,00, que refletirá a aquisição de 5,12% das
quotas de emissão da DyelCorp, paga aos vendedores pessoas físicas em 2
parcelas.
Preço de Subscrição: R$ 2.000.000,00, a ser aportado pela Corpóreos
mediante a subscrição de novas ações representativas de 5,88% do capital
social da DyelCorp.
Não Competição: dos vendedores, enquanto acionistas da DyelCorp e pelo
período de 3 anos após deixarem de ser acionistas (exceto em relação às
atividades de depilação a laser e tratamentos estéticos para cuidados com a pele
realizados com aplicação de toxina botulínica, hipótese em que o prazo será de
5 anos).
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da DyelCorp. Para mais informações
sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e
“Opção de Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

DyelCorp Serviços Estéticos Ltda., Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. e EL
Franchising Ltda.

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A Corpóreos já era titular de 40% do capital social da DyelCorp, com a aquisição
passou a deter 51% do capital social da DyelCorp. Considerando que a
Companhia detém 83% do capital social da Corpóreos, a Companhia passou a
ser controladora indireta da DyelCorp.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

758

PÁGINA: 332 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

15.7 - Principais Operações Societárias

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--

a. evento

Aquisição da Dyel Cuiabá Clínica de Estética Ltda. - ME (“Dyel Cuiabá”),
Dyel Porto Velho Clínicas de Estética Ltda. (“Dyel Porto Velho”) e Dyel
Várzea Grande Clínica de Estética Ltda. (“Dyel Várzea Grande” e, em
conjunto com a Dyel Cuiabá e a Dyel Porto Velho, “Grupo Dyel”) pela
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 27 de dezembro de 2018
Objeto: Aquisição da totalidade (100%) das quotas de emissão da Dyel Cuiabá,
da Dyel Porto Velho e da Dyel Várzea Grande.
Preço de Aquisição: total de R$ 25.000.000,00, sendo R$ 16.944.000,00 para
a aquisição da Dyel Cuiabá, R$ 3.725.000,00 para a aquisição da Dyel Porto
Velho e R$ 4.331.000,00 para a aquisição da Dyel Várzea Grande.
Não Competição: dos vendedores, pelo prazo de 5 anos contados da assinatura
do contrato.
Eventos de liquidez: (i) aprovação definitiva, em sede de Assembleia Geral e/ou
Reunião de Sócios da Corpóreos ou de sua controladora, conforme aplicável, da
realização de um processo de IPO da Corpóreos ou de sua controladora; (ii)
caso a Corpóreos venha a ser objeto de qualquer operação que envolva a
transferência, direta ou indireta, de participação societária da Corpóreos pelo
grupo de controle. No caso de ocorrência de evento de liquidez, caso o preço de
aquisição ainda não tenha sido integralmente pago, ele será automaticamente
devido.

c. sociedades
envolvidas
d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

Dyel Cuiabá Clínica de Estética Ltda – ME, Dyel Porto Velho Clínicas de Estética
Ltda; Dyel Várzea Grande Clínica de Estética Ltda., El Franchising Ltda. e
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A., além dos vendedores pessoa física.
A Corpóreos passou a deter 100% do capital social da Dyel Cuiabá, da Dyel
Porto Velho e da Dyel Várzea Grande. Considerando que a Companhia é titular
de 83% do capital social da Corpóreos, o Grupo Dyel passou a ser controlado
indiretamente pela Companhia.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação
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f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--

a. evento

Aquisição da Lasersul Serviços Estéticos Ltda., posteriormente
transformada em Nine Members Laser – Serviços Estéticos S.A.
(“Lasersul” e “Nine”, respectivamente) e de suas subsidiárias pela
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 05 de dezembro de 2018
Condições Precedentes: a eficácia da operação está sujeita a ocorrência de
uma série de condições precedentes estipuladas em benefício das partes.
Objeto: subscrição das quotas da Lasersul pelos vendedores, a serem
integralizadas mediante a contribuição das quotas das subsidiárias; subscrição
de quotas da Lasersul pela Corpóreos; aquisição de quotas da Lasersul,
resultando na titularidade, pela Corpóreos, após a aquisição, a subscrição, e
condicionada à transformação da Lasersul em sociedade por ações, de ações
ordinárias de emissão da Lasersul (posteriormente transformada em Nine),
correspondentes a 4.557.470 ações ordinárias, representativas de 51% do
capital social da Nine.
Preço de Aquisição: R$ 25.369.811,26, a ser pago em 2 parcelas.
Preço de Subscrição: R$ 9.000.000,00.
Não Competição: de todos enquanto acionistas da Nine e pelo período de 3
anos após deixarem de ser acionistas.
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos e uma opção de venda outorgada aos vendedores, no
caso de aprovação da realização do processo de IPO, em relação às ações
representativas de 49% do capital social da Nine. Para mais informações sobre
o exercício das opções, vide a descrição “Opção de Compra – IPO” e “Opção de
Venda – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

Lasersul Serviços Estéticos Ltda., MG Corp Serviços Estéticos Ltda. (“MG”), MM
Corp Serviços Estéticos Ltda. (“MM”), MPAC Corp Serviços Estéticos Ltda.
(“MPAC”), MMC Corp Serviços Estéticos Ltda. (“MMC”), M5 Serviços Estéticos
Ltda. (“M5”), MGM Corp Serviços Estéticos Ltda. (“MGM”), MT Corp. Serviços
Estéticos Ltda. (“MT”), MTG Corp Serviços Estéticos Ltda. (“MTG”), M2 Serviços
Estéticos Ltda. (“M2”), M4 Serviços Estéticos Ltda. (“M4”) e Corpóreos Serviços
Terapêuticos Ltda., além dos vendedores pessoa física.
A Corpóreos passou a deter 51% do capital social da Lasersul (posteriormente
transformada em Nine Members Laser – Serviços Estéticos S.A.). Considerando
que a Companhia é titular de 83% do capital social da Corpóreos, a Companhia
passou a ser controladora indireta da Nine.
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e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f.
mecanismos
utilizados
para garantir
o tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--

2017
a. evento

Aquisição da Urban Laser Serviços Estéticos Ltda. (“UL”) pela Corpóreos
Serviços Terapêuticos Ltda. (“Corpóreos”)

b. principais
condições do
negócio

Data de assinatura: 11 de dezembro de 2017
Condições Precedentes: a eficácia da operação está sujeita a ocorrência de
uma série de condições precedentes estipuladas em benefício das partes.
Objeto: Aquisição de 2.111.750 ações ordinárias, representativas de 44,94% do
capital social total e votante da UL e posterior aumento de capital a ser subscrito
pela Corpóreos, que, em conjunto com as ações adquiridas, representarão 51%
do capital social e votante da UL.
Preço de Aquisição: R$ 12.802.550,00.
Preço de Subscrição: R$ 3.520.000,00
Não competição: dos vendedores, enquanto acionistas da UL e pelo período de
3 anos após deixarem de ser acionistas (incluindo na hipótese de realização de
IPO)
Foi celebrado um Acordo de Acionistas que prevê uma opção de compra
outorgada à Corpóreos, no caso de aprovação da realização do processo de
IPO, em relação às ações representativas de 49% do capital social da UL. Para
mais informações sobre o exercício das opções, vide a descrição “Opção de
Compra – IPO”, abaixo.

c. sociedades
envolvidas

Urban Laser Serviços Estéticos Ltda. e Corpóreos Serviços Terapêuticos Ltda.,
além dos sócios pessoa física da UL.
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d. efeitos da
operação no
quadro
acionário da
Companhia

A UL foi transformada em S.A. e a Corpóreos passou a deter 51% do capital
social e votante da UL. Considerando que a Companhia detém 83% do capital
social da Corpóreos, a Companhia passou a ser controladora indireta da UL.

e.
quadro
societário
antes
e
depois
da
operação

f. mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo
entre
os
acionistas

--

Mecanismos para aquisição de participação societária remanescente
No âmbito dos contratos celebrados tendo por objeto a aquisição do controle das sociedades acima
listadas (aproximadamente 51% do capital social das sociedades adquiridas), foram assinados
acordos de acionistas entre a Companhia e os acionistas minoritários (fundadores das sociedades
adquiridas) para estabelecer os termos e condições sobre a aquisição da parcela remanescente do
capital social das sociedades adquiridas, de titularidade dos acionistas minoritários, correspondentes
a aproximadamente 49% do capital social das sociedades adquiridas, prevendo: (i) opção de compra,
exclusivamente, ou em conjunto com (ii) opção de venda, na hipótese de um evento de oferta pública
inicial de ações a ser realizada pela Companhia ou por sua controlada (na qualidade de compradora
nos contratos celebrados) (“IPO”).
Opção de Compra – IPO
Trata-se de uma opção outorgada pelos acionistas minoritários (fundadores das sociedades
adquiridas) à Companhia ou sua controlada (na qualidade de compradora), exercível a critério único
e exclusivo desta, de adquirir a parcela remanescente do capital social das sociedades adquiridas,
de titularidade dos acionistas minoritários, em geral, correspondentes a aproximadamente 49% do
capital social das sociedades adquiridas, mediante o pagamento de um preço, caso, durante a
vigência do acordo, seja aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia ou de sua
controlada (compradora), a realização de um processo de IPO.
Caso seja aprovada a realização do IPO, a Companhia ou sua controlada terá o direito, mas não a
obrigação, de exercer a opção de compra, mediante o envio de uma notificação aos fundadores, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis contados da data de divulgação do aviso ao mercado
referente ao IPO, informando: (i) qual será o valor total do IPO pretendido, bem como o percentual
de referido valor que será alocado para a realização de uma oferta secundária de ações de emissão
da Companhia ou de sua controlada, conforme aplicável; e (ii) a estimativa do preço de exercício
com base na faixa de preço por ação da Companhia ou de sua controlada, a ser ofertada ao mercado
no âmbito do IPO.
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O preço de exercício para a aquisição das ações deverá ser pago em dinheiro e será calculado
considerando os seguintes parâmetros: (i) o percentual de participação no capital social total e
votante da sociedade adquirida detido por cada um dos acionistas minoritários multiplicado pelo valor
do EBITDA (conforme abaixo definido) auditado da sociedade adquirida nos últimos 12 (doze)
meses, considerando as últimas demonstrações financeiras auditadas disponíveis, multiplicado pelo
Múltiplo da Sociedade Adquirida (conforme abaixo definido); e (ii) do valor resultado do item (i),
subtraída a Dívida Líquida (conforme abaixo definida) da sociedade adquirida, que também deverá
ser calculada considerando as últimas demonstrações financeiras auditadas de referida sociedade.
Desse resultado ainda serão descontados, caso existam, os valores advindos de obrigações de
indenizar dos acionistas minoritários na ocasião da conclusão do IPO, o valor das perdas e o valor
correspondente de demandas (conforme a probabilidade de perda).
Caso a Companhia realize o IPO, os acionistas minoritários ficarão responsáveis por reembolsar a
Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a operação, na proporção da participação
de cada acionistas minoritários na referida operação.
O múltiplo da avaliação da Companhia será definido com base no EBITDA e na Dívida Líquida da
Companhia indicados nas últimas demonstrações financeiras auditadas disponíveis. Desse múltiplo,
será então calculado o múltiplo da sociedade adquirida, que será equivalente a 80% do múltiplo
implícito da Companhia (“Múltiplo da Sociedade Adquirida”), a depender do disposto no respectivo
acordo de acionistas.
Os parâmetros utilizados para o cálculo do preço de exercício de cada uma das opções de compra
são os mesmos para todas as sociedades adquiridas, sendo que o EBITDA e Dívida Líquida são
métricas variáveis que dependem da performance de cada uma das sociedades.
A tabela abaixo apresenta os valores estimados do preço de exercício do total das participações
remanescentes de todas as sociedades adquiridas após o IPO, calculado com base na faixa
indicativa de preço por ação do IPO:

Cenários Estimados para Preço de Exercício das Opções de Compra¹
Em R$ milhões
EBITDA da Transação²
Dívida Líquida da Transação³
Preço de Exercício⁴
Número de Lojas Envolvidas
% Médio Sendo Adquirido ⁵

Piso da Faixa

Ponto Médio da Faixa

Teto da Faixa

75,2
70,6
863,4
218
47,1%

75,2
70,6
960,1
218
47,1%

75,2
70,6
1.056,7
218
47,1%

(1) Cenários estimados de Preço de Exercício consideram a faixa indicativa de preço das ações da MPM de R$15,90 ("Piso da Faixa") a
R$19,90 ("Topo da Faixa"), sendo a média portanto R$17,90 ("Ponto Médio da Faixa").
(2) Soma simples do EBITDA dos últimos 12 meses (Outubro de 2019 a Setembro de 2020), conforme definição não-contábil seguindo os
acordos firmados com os Sócios nas subsidiárias, no contexto da Opção de Compra a ser exercida no Evento de Liquidez. O EBITDA está
fixo e não variará entre os cenários estimados pela Companhia no contexto da Oferta.
(3) Soma simples do endividamento bruto menos o caixa e equivalentes das subsidiárias em 30 de setembro de 2020, conforme definição
não-contábil seguindo os acordos firmados com os Sócios nas subsidiárias. A Dívida Líquida está fixa e não variará entre os cenários
estimados pela Companhia no contexto da Oferta.
(4) Os valores de Preço de Exercício são calculados considerando o preço da ação da MPM no IPO, um desconto de 20,0% sobre o múltiplo
implícito do Valor da Firma / EBITDA UDM (últimos 12 meses) da MPM, multiplicados pelo EBITDA da Transação de cada subsidiária,
descontados de suas respectivas Dívidas Líquidas e multiplicados pelas participações sendo adquiridas pela MPM.
(5) Percentual médio das participações sendo adquiridas nas subsidiárias.

Mesmo na hipótese da realização de um IPO, as obrigações de não contratação e de não competição
previstas nos contratos de compra e venda permanecerão em vigor.
Na hipótese da opção de compra – IPO ter sido concedida para controlada da Companhia (na
qualidade de compradora), poderá a opção ser exercida diretamente pela Companhia, a qual
assumirá a posição da controlada para todos os efeitos da opção.
Além disso, a Companhia detém participação no capital social de outras sociedades mistas, desde
suas respectivas constituições. A Companhia também celebrou contratos de outorga de opção de
compra com essas sociedades, que poderão ser exercidas pela Companhia (ou por sua controlada)
na hipótese de um IPO, e cujo preço de opção será calculado da forma indicada acima. São elas:
•

opção de compra de 49% do capital social da ES Laser S.A.;
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•

opção de compra de 40% do capital social da AT Corp Serviços Estéticos Ltda.;

•

opção de compra de 40% do capital social da ATM Corp Serviços Estéticos Ltda.;

•

opção de compra de 50% do capital social da Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda.;

•

opção de compra de 50% do capital social da Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda.;e

•

opção de compra de 40% do capital social da Limeira Serviços Estéticos Ltda;

Opção de Venda – IPO
Trata-se de uma opção outorgada pela Companhia ou sua controlada aos fundadores da sociedade
adquirida para que os fundadores, a seu critério único e exclusivo, alienem a totalidade das ações
de sua titularidade, mediante o pagamento de um preço, no caso da realização de um processo de
IPO da Companhia ou de sua controlada (na qualidade de compradora) e observadas determinadas
condições previstas nos acordos de acionistas.
O preço de exercício, a ser pago pela Companhia ou por sua controlada, será determinado nos
termos do descrito acima em relação ao preço de exercício da opção de compra IPO.
Em setembro de 2020, os acionistas minoritários da Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine
assinaram termos de renúncia às opções de venda previstas nos acordos de acionistas, de forma que
somente as opções de compra pela Companhia permanecem validas e eficazes, nos termos dos acordos.
*****
Definições
Para fins deste item 15.7, os seguintes termos terão os significados abaixo:
“Caixa” significa, na data a que se refere, de forma consolidada, sem duplicidade e observados os
princípios contábeis, o saldo de caixa, depósitos bancários, bem como quaisquer aplicações
financeiras de disponibilidade imediata da pessoa em questão, em qualquer caso disponíveis e livres
de todo e qualquer ônus, sem levar em consideração quaisquer depósitos em garantia, depósitos
judiciais ou outros depósitos relacionados a quaisquer contingências.
“Dívida (Caixa) Líquida” significa a diferença entre a Dívida Bruta e o Caixa, na data a que se referem.
“EBITDA” significa, com relação ao período a que o cálculo se referir, o lucro líquido do período em
questão, auferido antes (i) das despesas e receitas financeiras líquidas, (ii) do imposto de renda e
contribuição social, (iii) de depreciação e amortização, e (iv) de despesas não-recorrentes, apurado
de acordo com as normas contábeis aplicáveis.
“Endividamento” significa o somatório dos seguintes itens, na data a que se refere, de forma consolidada,
sem duplicidade e observados os princípios contábeis: (i) todas as dívidas de natureza financeira, com
instituições financeiras ou qualquer pessoa; (ii) todas as outras dívidas de longo ou curto prazo, vencidas
e não pagas; (iii) todas as dívidas repactuadas, mesmo que estejam contabilizadas sob a rubrica de
“contas a pagar”; (iv) todos os recebíveis descontados; (v) todos os valores devidos a empregados e
prestadores de serviços que não tenham sido pagos no prazo originalmente avençado; (vi) contratos de
swap para a proteção de taxa de câmbio, de moeda ou contratos semelhantes; (vii) todos os valores de
tributos vencidos, incluindo, sem limitação, todo e qualquer saldo de parcelamento de tributos; (viii) todas
as contas a pagar em atraso; (ix) todos os adiantamentos de terceiros, inclusive clientes; (x) todas as
operações de leasing operacional e/ou financeiro; (xi) todos os valores devidos em decorrência de
sentenças judiciais ou arbitrais transitadas em julgado; (xii) cheques emitidos e que ainda não tenham
sido compensados e saldos negativos em contas correntes; (xiii) quaisquer dividendos, juros sobre capital
próprio, outras vantagens pecuniárias e/ou qualquer outra forma de distribuição de lucros, em dinheiro ou
em espécie, declarados e não pagos; (xiv) dívidas pendentes ou vencidas relacionadas aos direitos de
uso (luvas) cobrados por shoppings centers; (xv) mútuos com partes relacionadas; e (xvi) as despesas
de capital sendo pagas em parcelas; e (xvii) qualquer garantia ou indenização em favor de terceiros, para
pagamento de obrigações mencionadas nos itens (i) à (xvi) (inclusive) desta definição; (xviii) todos e
quaisquer valores acessórios aos acima descritos, incluindo multa e juros incidentes até a data de
levantamento do Endividamento, independentemente de estarem contabilizados nas demonstrações
financeiras da pessoa em questão.
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15.8 - Outras informações relevantes

Em complementação às informações prestadas nos itens 15.1/15.2 deste Formulário de Referência,
o acionista da Companhia, Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
detentor de 33,03% do capital social da Companhia conforme indicado no item 15.1/15.2 deste
Formulário de Referência, é administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, CEP 01451-001, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº. 23.025.053/0001-62, devidamente autorizada à prestação dos serviços de
administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório Executivo no.
14.796, de 30 de dezembro de 2015. As diretrizes de investimentos do fundo e tomada de decisões
inerentes à sua carteira são definidas pelo seu Comitê de Investimento, observados os termos do
regulamento do fundo, que é composto por integrantes da L Catterton Latin America.
Em complementação ao organograma do item 15.4 deste Formulário de Referência, apresentamos
abaixo a tabela descritiva das participações societárias diretas e indiretas da Companhia nas
sociedades por essa Controladas.
% Participação
30/09/2020
31/12/2019
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda (v)
At Corp Serviços Estéticos Ltda (iv)
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda (iv)
Limeira Serviços Estéticos Ltda (iv)
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda (vii)
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda (vii)
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A. (xi)
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda (iv)
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda (vi)
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda (vii)
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda (ix)
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
El Participações S.A.
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
Ul - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
Gavea Servicos Esteticos Ltda
Bdg Clinica Estetica Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda
Global Laser Benvuta Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A. (ii)
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A. (ii)
Verano Depilação S.A. (iii)

-
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100,00%
60,00%
50,00%
60,00%
60,00%
100,00%
100,00%
56,00%
60,00%
87,50%
100,00%
100,00%
51,00%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
52,50%
100,00%
100,00%
52,50%
52,50%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
63,00%
51,00%
63,00%
57,00%

-

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
51,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
99,00%
100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
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% Participação
30/09/2020
31/12/2019
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A. (viii)
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Tew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Leew Serviços Estéticos Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda (x)
YTP Participações Ltda
EL Commerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De Negocios Ltda. (i)
AUT Estética S.A.
ES LASER.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
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99,99%
99,99%
99,99%
82,61%
51,00%
6,00%
75,00%
50,00%
100%
51,00%
51,00%
75,00%

100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
50,00%
51,00%
-

51,00%
51,00%
51,00%
99,99%
99,99%
99,99%
82,61%
51,00%
6,00%
51,00%
50,00%
51,00%
51,00%
75,00%

51,00%
17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
100,00%
51,00%
-
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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 do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas
A Companhia adota uma Política de Transações com Partes Relacionadas, a qual foi aprovada em
reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2020, e define de forma
objetiva conceitos sobre partes relacionadas, transações com partes relacionadas e situações
envolvendo conflitos de interesses, além de estabelecer exigências mínimas de divulgação de
informações sobre essas transações. A Política de Transações com Partes Relacionadas tem como
objetivo dar transparência aos acionistas da Companhia, investidores e ao mercado em geral e
abrange os acionistas e colaboradores que tenham participação ou influência nos processos de
identificação, classificação, aprovação e monitoramento de transações com partes relacionadas,
aplicando-se em especial ao pessoal chave da administração da Companhia.
A Companhia, quando da celebração de operações com partes relacionadas, adota práticas que têm
por objetivo não gerar qualquer benefício ou prejuízo injustificável para a Companhia ou para
quaisquer outras partes, com base em termos e condições que seriam aplicáveis a operações
semelhantes com terceiros, utilizando-se de cotações e pesquisas de mercado na implementação
de seus negócios e contratação de serviços, tendo por critério a busca pelas melhores condições
técnicas e de preços, cabendo a decisão da realização das transações, independentemente desta
ser realizada entre partes relacionadas ou não, ao responsável da área que motivou a contratação
do produto ou serviço. As transações com partes relacionadas devem ser analisadas e aprovadas
pelo Comitê de Auditoria e/ou pelo Conselho de Administração da Companhia.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer
ato gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii) receber, em
razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem
autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e
(iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou
nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
Por fim, a Companhia adota um Código de Ética, aplicável a todas as sociedades de seu grupo
econômico, que tem como objetivo orientar as ações e a tomada de decisões de todos os
colaboradores das empresas do grupo, nos diversos níveis de relacionamento empresarial e
operacional.
A prática recomendada pela Companhia para possíveis conflitos de interesse é baseada no princípio
de que o colaborador deverá tomar decisões e agir sempre de maneira idônea, sem se deixar
influenciar por questões particulares, de familiares ou de amigos que possam afetar seu julgamento
em relação à atividade na qual ele esteja envolvido, ou seja, deve-se recusar a promover qualquer
forma de favorecimento ou a agir contra os interesses da Companhia.
A Política de Transações com Partes Relacionadas pode ser acessada nos seguintes endereços: (i)
sede da Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São
Paulo, SP; e (ii) internet: site da Companhia (ri.espacolaser.com.br), website da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
A Companhia celebrou contratos com Partes Relacionadas, conforme exposto no item 16.2 deste
Formulário de Referência, a fim de estabelecer critérios objetivos para o rateio e reembolso de
despesas financeiras operacionais relativas às suas atividades, com o intuito de reduzir custos e
otimizar seus resultados financeiros, considerando o know-how e expertise da gestão dos seus
negócios por parte da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a contratação de serviços
estratégicos comuns para rateio. Tais contratos foram celebrados em decorrência da rápida aquisição
pela Companhia de sociedades para integrar seu grupo econômico, no entanto, não é do interesse
da Companhia que os contratos com Partes Relacionadas sejam renovados ou celebrados, uma vez
que sua estrutura organizacional atual está devidamente consolidada e as subsidiárias podem,
atualmente, arcar com tais despesas financeiras operacionais.
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Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

N/A

Garantia e seguros

PÁGINA: 342 de 393

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda.

R$ 95.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 95.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Contrato de compartilhamento de despesas entre a Companhia e suas controladas tais como treinamentos, despesas administrativas de backoffice,
compra de materiais para manutenção de equipamentos.

N/A

Objeto contrato

R$ 383.000,00

Controlada da Companhia

R$ 383.000,00

Relação com o emissor

0,00

30/09/2020

Abbruzzese & Moura Estética Ltda.

Especificar

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

0,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

N/A

Garantia e seguros

R$ 60.000,00

Contrato de compartilhamento de despesas celebrado para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na
administração centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas,
financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral).

R$ 60.000,00

Objeto contrato

0,00

Controlada da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2020

Montante (Reais)

A – Lisa Depilação a Laser

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor
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N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas dos custos incorridos na administração centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento
(incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em
geral).

0,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada da Companhia

N/A

Relação com o emissor

R$ 252.000,00

30/09/2020

EF Franchising Serviços Terapêuticos Ltda,

R$ 252.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Especificar

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

N/A

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas para (i) compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre
partes (“Recursos Compartilhados”) e (ii) rateio de despesas, de acordo com critérios definidos no contrato, de acordo com o Recurso Compartilhado
(ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc).

0,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada da Companhia

N/A

Relação com o emissor

R$ 666.000,00

30/09/2020

R$ 666.000,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Costa & Curvo Estética Ltda.

0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Duração

Natureza e razão para a operação

Montante (Reais)

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Saldo existente

Rescisão ou extinção

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
N/A
A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção
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Controlada da Companhia

Relação com o emissor

0,000000

0,000000

30/09/2020

SIM

SIM

EL Franchising Ltda.

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 2.316.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 2.316.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Transação financeira a título de quitação de despesas compartilhadas entre a Companhia e suas controladas.

N/A

Objeto contrato

R$ 46.000,00

Controlada da Companhia

R$ 46.000,00

Relação com o emissor

0,00

30/09/2020

Leew Serviços Estéticos Ltda

Especificar

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

0,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

N/A

Garantia e seguros

R$ 811.000,00

Contrato de compartilhamento de despesas de backoffice, despesas administrativas e compra de peças de manutenção entre as companhias no
curso normal dos negócios.

R$ 811.000,00

Objeto contrato

0,00

Controlada da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2020

Montante (Reais)

ESLaser Serviços Estéticos S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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TEW Estética Ltda.

R$ 254.000,00

R$ 254.000,00

N/A

SIM
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0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

30/09/2020

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contra parte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes (“Recursos Compartilhados”) e (ii) rateio de despesas, de
acordo com critérios definidos no contrato, de acordo com o Recurso Compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc).

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$ 130.000,00

Relação com o emissor

R$ 130.000,00

30/09/2020

Tl Franchising Ltda.

0,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas celebrado para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na
administração centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas,
financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral).

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$ 320.000,00

Relação com o emissor

R$ 320.000,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

30/09/2020

0,00

Duração

Versão : 1

MMC Corp Serviços Estéticos Ltda.

Especificar

Credor

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
N/A

Objeto contrato

Garantia e seguros
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Controlada da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

Urban Laser Serviços Estéticos Ltda.

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 295.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 295.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na administração
centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de
publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral).

0,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada da Companhia

N/A

Relação com o emissor

TJTM Serviços Estéticos S.A.

R$ 85.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 85.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

30/09/2020

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na administração
centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de
publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral).

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controlada da Companhia

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A.

N/A

SIM

PÁGINA: 347 de 393

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

R$3.552.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$3.552.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

30/09/2020

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.

Objeto contrato

Especificar

Controlada da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

Riocorp Serviços Estéticos Ltda.

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$31.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$31.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas tais como treinamentos, despesas administrativas de backoffice, compra de materiais para manutenção
de equipamentos.

0,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada da Companhia

N/A

Relação com o emissor

R$ 52.000,00

30/09/2020

R$ 52.000,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Vila Velha Laser Ltda.

0,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Duração

Natureza e razão para a operação

Montante (Reais)

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Saldo existente

Rescisão ou extinção

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Devedor

Posição contratual do emissor

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
N/A
A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 348 de 393

Controlada da Companhia

Relação com o emissor

0,000000

0,000000

30/09/2020

SIM

SIM

Leew Serviços Estéticos Ltda.

N/A

N/A

Natureza e razão para a operação

R$46.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

R$46.000,00

N/A

Garantia e seguros

0,00

Cessão não onerosa da participação da PIM na YTP para a MPM.

Objeto contrato

Especificar

Controlada da Companhia

N/A

Relação com o emissor

Pim - Serviços Administrativos Ltda.

R$16.594.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$17.000.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

30/09/2020

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contra parte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes (“Recursos Compartilhados”) e (ii) rateio de despesas, de
acordo com critérios definidos no contrato, de acordo com o Recurso Compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc.).

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controlada da Companhia

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Credor

Posição contratual do emissor

30/09/2020
Controlada da Companhia

NINE Members Laser - Serviços Estéticos S.A.

Relação com o emissor

N/A

SIM

PÁGINA: 349 de 393

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$1.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$1.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

MPAC Corp Serviços Estéticos Ltda.

R$6.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$6.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

N/A

Duração

Controlada da Companhia

R$2.000,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$2.000,00

Saldo existente

30/09/2020

0,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Limeira Serviços Estéticos Ltda.

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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N/A

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 350 de 393

Contrato celebrado para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na administração centralizada das operações
para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de publicidade, estratégicas, de
planejamento e atividades do negócio em geral).

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Yam Participações Ltda.

R$60.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$60.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contra parte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes (“Recursos Compartilhados”) e (ii) rateio de despesas, de
acordo com critérios definidos no contrato, de acordo com o Recurso Compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc.).

Controlada da Companhia

Relação com o emissor

N/A

Objeto contrato

30/09/2020

Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda.

R$17.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$17.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contra parte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes (“Recursos Compartilhados”) e (ii) rateio de despesas, de
acordo com critérios definidos no contrato, de acordo com o Recurso Compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc.).

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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N/A

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 351 de 393

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Urban Laser Serviços Estéticos S.A. Luiz Quirici, para reembolsar
atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de empréstimo
pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui
clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de
atrasos nos pagamentos.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócio Minoritário Luiz Quirici

R$1.103.641,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$1.103.641,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

1,000000

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da APL Participações Societárias S.A. Luiz Meirelles, para reembolsar
atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de empréstimo
pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui
clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de
atrasos nos pagamentos.

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$492.956,00

Relação com o emissor

R$492.956,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

30/09/2020

0,00

Duração

Versão : 1

Sócio Minoritário Luiz Meirelles

Especificar

Credor

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Credor

Posição contratual do emissor

N/A
A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 352 de 393

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Abbruzzese & Moura Estetica Ltda. Aldo Abruzzese para
reembolsar atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de
empréstimo pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de
mercado possui clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na
ocorrência de atrasos nos pagamentos.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócio Minoritário Aldo Abruzzese

R$318.100,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$318.100,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

1,000000

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Urban Laser Serviços Estéticos S.A.Diego Nicolau Rodrigues, para
reembolsar atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de
empréstimo pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de
mercado possui clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na
ocorrência de atrasos nos pagamentos.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

N/A

Duração

Controlada da Companhia

R$1.563.434,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$1.563.434,00

Saldo existente

30/09/2020

0,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Sócio Minoritário Diego Nicolau Rodrigues

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 353 de 393

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Abbruzzese & Moura Estetica Ltda.Matheus Abruzzese para
reembolsar atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de
empréstimo pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de
mercado possui clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na
ocorrência de atrasos nos pagamentos.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócio Minoritário Matheus Abruzzese

R$178.850,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$178.850,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Abbruzzese & Moura Estetica Ltda..Lucas Abruzzese para
reembolsar atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de
empréstimo pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de
mercado possui clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na
ocorrência de atrasos nos pagamentos.

N/A

Duração

Objeto contrato

R$236.950,00

Montante (Reais)

Controlada da Companhia

R$236.950,00

Saldo existente

Relação com o emissor

0,00

Montante envolvido
(Reais)

30/09/2020

Data
transação

Versão : 1

Sócio Minoritário Lucas Abruzzese

Especificar

Parte relacionada
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Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Sócio Minoritário Cesar Augusto

R$104.000,00

R$104.000,00

N/A

SIM

PÁGINA: 354 de 393

1,000000

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

30/09/2020

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

1,000000

Garantia e seguros

SIM

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócia minoritária da Nine Members Laser - Serviços Estéticos Ltda. Michele Slongo para
reembolsar atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de
empréstimo pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de
mercado possui clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na
ocorrência de atrasos nos pagamentos.

N/A

Objeto contrato

R$121.333,00

Controlada da Companhia

R$121.333,00

Relação com o emissor

0,00

30/09/2020

Sócia Minoritária Michele Slongo

Especificar

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

1,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

N/A

Garantia e seguros

R$136.200,00

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da APL Participações Societárias S.A.Thiago Ribeiro para reembolsar
atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de empréstimo
pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui
clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de
atrasos nos pagamentos.

R$136.200,00

Objeto contrato

0,00

Controlada da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2020

Montante (Reais)

Sócio Minoritário Thiago Ribeiro

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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30/09/2020

Controlada da Companhia

Sócios Minoritários da El Rio Serviços De
Depilação Estetica Ltda.

Relação com o emissor

SIM

PÁGINA: 355 de 393

1,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

N/A

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$3.029.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

R$3.029.000,00

N/A

Garantia e seguros

0,00

Contrato de mútuo celebrado com os antigos controladores e atuais sócios minoritários da Urban Laser Serviços Estéticos S.A. com a finalidade de
financiar o plano de crescimento empreendido pelos sócios minoritários na empresa controlada ao longo dos últimos anos. O contrato foi celebrado
em condições de mercado e com juros de 1% ao mês e com data de vencimento em até 12 meses.

Objeto contrato

Especificar

Controlada da Companhia

1,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

Sócios Minoritários da Urban Laser Serviços
Estéticos S.A.

N/A

Credor

Posição contratual do emissor

R$1.518.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$1.518.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Nine Members Laser - Serviços Estéticos Ltda. Cesar Augusto para
reembolsar atividades de seu pessoal que envolvem a transferência de “know-how” à Companhia e transferência de importâncias, a título de
empréstimo pessoal para fins de pagamento de compromissos assumidos pelo antigo controlador. O contrato foi celebrado em condições de
mercado possui clausulas padronizadas com juros de 1% ao mês, pagamento em até 12 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na
ocorrência de atrasos nos pagamentos.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controlada da Companhia

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Prestação de serviços para o desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo comercial para dar suporte à
operação das lojas, além de BI dos dados transacionados em referido software, aplicativo (IOS/Android) de agendamento para clientes e aplicativo
para assinatura digital (Android).
N/A

Objeto contrato

Garantia e seguros
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Participação conjunta em 30% do capital pelos sócios Srs. Paulo José Iász de Morais e Ygor Alessandro de Moura.

0,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda.

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$213.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$213.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

0,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de mútuo celebrado com os antigos controladores e atuais sócios minoritários da APL Participações Societárias S.A. com a finalidade de
financiar o plano de crescimento empreendido pelos sócios minoritários na empresa controlada ao longo dos últimos anos. O contrato foi celebrado
em condições de mercado e com juros de 1% ao mês e com data de vencimento em até 12 meses.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócios Minoritários da APL Participações
Societárias S.A.

R$550.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$550.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de mútuo celebrado com os antigos controladores e atuais sócios minoritários da El Rio Serviços de Depilação Estética Ltda com a
finalidade de financiar o plano de crescimento empreendido pelos sócios minoritários na empresa controlada ao longo dos últimos anos. O contrato
foi celebrado em condições de mercado e com juros de 1% ao mês e com data de vencimento em até 12 meses.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Prestação de serviços
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

N/A

Rescisão ou extinção

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
Saldo existente

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Duração
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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
(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

Os procedimentos adotados pela Companhia para identificar conflitos de interesse são aqueles
previstos na Lei das Sociedades por Ações e na Política de Transações com Partes Relacionadas.
Adicionalmente, a Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas
e/ou exigidas pela legislação, incluindo aquelas previstas no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado.
As práticas de governança corporativa, recomendadas e/ou exigidas pela legislação, são aplicadas
pela Companhia. Segundo estas regras, o acionista não poderá votar nas deliberações da
assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do
capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da
Companhia é anulável, respondendo o acionista pelos danos causados e pela restituição à
Companhia das vantagens que tiver auferido.
Além disso, nossa Política de Transações com Partes Relacionadas prevê que, ao identificarem uma
situação envolvendo partes relacionadas ou outros potenciais conflitos de interesses, os
administradores, colaboradores e parceiros da Companhia devem imediatamente manifestar seu
conflito de interesses e ausentar-se das discussões sobre o tema, abstendo-se de votar, se for o
caso. Tal impedimento deverá constar da ata da reunião do órgão social que deliberar sobre a
transação, e a referida pessoa deverá se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e
deliberações.
Além disso, a Lei das Sociedades por Ações, prevê que conselheiros e diretores são proibidos de:
(i) realizar qualquer ato gratuito com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da
companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta
de terceiros, sem autorização constante do respectivo estatuto social ou concedida através de
assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com
o da companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros.
As transações com Partes Relacionadas previstas nos itens 16.2 e 16.4 deste Formulário de
Referência, seguiram os parâmetros e diretrizes previstos neste item.
(b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
As transações realizadas entre a Companhia e suas partes relacionadas são realizadas observando
as condições praticadas em mercado à época, tais como preços, prazos e taxas usuais de mercado,
e tomando-se como base, ainda, negociações da mesma natureza realizadas anteriormente pela
Companhia com terceiros.
Tais transações são realizadas em caráter estritamente comutativo e com pagamento compensatório
adequado, similares àquelas que poderiam ser estabelecidas em transações com partes não
relacionadas.
As transações com partes relacionadas devem ser formalizadas por meio de instrumento escrito,
com a devida indicação do objeto da transação, valores envolvidos no negócio, prazos e taxas
cobradas, se aplicáveis, bem como dos demais direitos e responsabilidades das partes envolvidas.
Neste sentido, quando da realização de quaisquer transações com partes relacionadas, a
Companhia age de forma a garantir que tais transações não venham a gerar quaisquer benefícios
ou prejuízos indevidos às sociedades envolvidas.
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A Companhia busca sempre observar as condições praticadas no mercado ao contratar qualquer
serviço, celebrar acordos ou estabelecer relações comerciais. Dessa forma, a Companhia entende
que os procedimentos acima e outros previstos na Política de Transação com Parte Relacionadas,
asseguram a realização de todas as suas transações com partes relacionadas em caráter
estritamente comutativo com as condições pactuadas e com pagamento compensatório adequado.
As principais transações com partes relacionadas que a Companhia mantém estão descritas no item
16.2, acima.
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16.4 – Outras informações relevantes
Contrato de Compartilhamento de Despesas
A Companhia e suas subsidiárias celebraram o Instrumento Particular de Compartilhamento de
Custos e/ou Despesas Financeiras Operacionais e Outras Avenças e os respectivos Termos de
Adesão ao Instrumento Particular de Compartilhamento de Custos e/ou Despesas Financeiras
Operacionais e Outras Avenças, a fim de estabelecer critérios objetivos para o rateio e reembolso de
despesas financeiras operacionais relativas às suas atividades, com o intuito de reduzir custos e
otimizar seus resultados financeiros, considerando o know-how e expertise da gestão dos seus
negócios por parte da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a contratação de serviços
estratégicos comuns para rateio. A Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A. assume, de forma
exclusiva e integral, a responsabilidade pelos vínculos contratuais, custos e despesas financeiras
decorrentes das contratações de tais serviços estratégicos comuns.
A Companhia e suas subsidiárias compartilham as áreas de (i) Recursos Humanos, composto pelos
departamentos de comunicação interna, departamento pessoal, desenvolvimento de talentos, treinamento,
recrutamento e seleção; (ii) Suprimentos, composto pelos departamentos de compras, logísticas,
manutenção de máquinas e manutenção predial; (iii) Finanças, composto pelos departamentos de
contabilidade, fiscal, contas a pagar, contas a receber, planejamento financeiro e tesouraria; (iv) Jurídico,
composto pelo departamento de assessoria jurídica; (v) comercial, responsável pela coordenação das
vendas diretas e indiretas; (vi) Expansão, departamento responsável pelo planejamento e abertura de novas
lojas físicas; (vii) Tecnologia da Informação, departamento responsável pelo desenvolvimento de sistemas,
desenvolvimento do sistema ELOS, helpdesk, suporte e sistema de comunicação; e (viii) Regionais, uma
extensão dos departamentos comercial/administrativo.
Tais contratos vigoram por prazo indeterminado e enquanto as sociedades do grupo compartilharem
as despesas e os custos, podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento e
imotivadamente, mediante notificação por escrito. O rateio das despesas objeto do contrato é
realizado de forma igualitária entre as sociedades controladas signatárias do contrato.
Parceria Elos Gate
A Companhia mantém uma parceria para o desenvolvimento, implantação e operação do seu sistema
exclusivo ELOS.
A Companhia, por meio da Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A., celebrou contrato de prestação
de serviços com a Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda., empresa em que Srs. Paulo José
Iász de Morais e Ygor Alessandro de Moura detém, em conjunto 30% de participação, que também
são acionistas controladores da Companhia, a qual posteriormente cedeu seus direitos à EVUP
Tecnologia da Informação Ltda., tendo por objeto: (i) a prestação de serviços para o desenvolvimento,
manutenção e customização de software com abrangência de escopo comercial para dar suporte à
operação das lojas, além de BI dos dados transacionados em referido software, aplicativo
(IOS/Android) de agendamento para clientes e aplicativo para assinatura digital (Android); (ii) a
licença de uso exclusiva, sem limitação de território, do software; (iii) a instalação e implementação
do software nas unidades próprias e mistas do grupo da Companhia; e (iv) o suporte técnico e
treinamento aos usuários do software nas unidades da Companhia. Os principais termos e condições
do contrato foram indicados no item 7.9 deste Formulário de Referência.
Outras transações entre Partes Relacionadas
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto, acionista da Companhia, Maurício Iasz de Morais, cujo irmão Paulo
José Iasz de Morais exerce os cargos de diretor presidente e membro do Conselho de Administração
e é acionista da Companhia, são sócios da ProntoMed, a qual fornece produtos laboratoriais como
álcool gel, lenços, luvas e máscaras as unidades da Companhia desde 2018. Em 30 de setembro de
2020, a Companhia adquiriu produtos e materiais da ProntoMed no montante de R$312.000,00. Os
produtos são adquiridos conforme a demanda da Companhia, após ser realizada concorrência com
os demais fornecedores destes produtos.
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Fabio Iasz de Morais, cujo irmão Paulo José Iasz de Morais exerce os cargos de diretor presidente e
membro do Conselho de Administração e é acionista da Companhia, é sócio da Nova MS Contábil, que
é a prestadora de serviços de consultoria societária e paralegal a determinadas sociedades controladas
pela da Companhia desde 2018. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia contratou serviços da
Nova MS Contábil no montante de R$199.140,25. Os serviços são prestados conforme a demanda da
Companhia, após ser realizada concorrência com os demais prestadores destes serviços.
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07/01/2021

Tipo de capital

07/01/2021

Tipo de capital

07/01/2021

Tipo de capital

07/01/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

98.403.252,05

Capital Autorizado
0,00

98.403.252,05

Capital Integralizado

98.403.252,05

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Prazo de integralização

240.000.000

176.031.660

176.031.660

176.031.660

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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176.031.660

176.031.660

176.031.660

Quantidade total de ações
(Unidades)
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Assembleia Geral
Extraordinária

21/02/2018

Assembleia Geral
Extraordinária

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

11/11/2019

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

11/11/2019

21/02/2018

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social

90.000.000,00

0,05

Valor total emissão
(Reais)
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Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

Tipo de
aumento

0

0

Ordinárias
(Unidades)

0

0

Preferênciais
(Unidades)

0

0

0,00000000

0,00000000

0,00

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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07/01/2021

Desdobramento

Data
aprovação

8.801.583

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
8.801.583

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

176.031.660

0

Quantidade ações
preferenciais
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social desde no exercício social corrente e
nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 17.
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Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais;
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
O estatuto social da Companhia não estabelece hipóteses que limitem o direito de voto de acionistas.
Não obstante, há previsão de hipóteses em que há obrigatoriedade de realização de oferta pública,
conforme listadas abaixo:
•

aquisição direta ou indireta do controle da Companhia (inclusive por meio de cessão onerosa
de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários
conversíveis em ações), nos termos e condições previstos na legislação vigente e no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo
Mercado”, respectivamente). Adicionalmente, o adquirente do controle da Companhia
deverá ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos seis
meses anteriores à data da alienação de controle da Companhia, devendo pagar a estes a
eventual diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente
adquirida em bolsa nos seis meses anteriores à data de aquisição do controle da Companhia,
devidamente atualizado até o momento do pagamento. Referida quantia deverá ser
distribuída entre todas as pessoas que venderam ações de emissão da Companhia nos
pregões em que o adquirente do controle realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos
de seus regulamentos;

•

caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado, o acionista controlador da Companhia deverá efetivar oferta
pública de aquisição de ações, se a saída ocorrer (i) para negociação de seus valores
mobiliários fora do Novo Mercado, ou (ii) por reorganização societária na qual os valores
mobiliários da Companhia resultantes de tal reorganização não sejam admitidos para
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral
que aprovou a operação. O preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor
econômico apurado em laudo de avaliação nos termos do estatuto social da Companhia,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis;

•

na hipótese de não haver acionista controlador, caso a Assembleia Geral delibere (i) pela
saída da Companhia do Novo Mercado, em razão de registro para negociação de seus
valores mobiliários fora do referido segmento de listagem, ou (ii) pela reorganização
societária da Companhia, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 dias
contados da realização da Assembleia Geral que aprovou a referida operação; a saída do
Novo Mercado estará condicionada à realização de oferta pública nas mesmas condições
previstas acima. Nesse caso, competirá à mesma Assembleia Geral definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública prevista neste item, o(s) qual(is), presente(s)
na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Em relação à Assembleia Geral que deliberar pela reorganização societária, na ausência de
definição do(s) responsável(is) pela realização da oferta pública, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta pública;

•

na hipótese de a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
o acionista controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos
demais acionistas da Companhia, caso o descumprimento decorra (i) de deliberação em
Assembleia Geral, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos
acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implique o descumprimento; e (ii)
de ato ou fato da administração, os administradores deverão convocar Assembleia Geral de
acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das
obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Na hipótese (ii) acima, competirá à
mesma Assembleia Geral definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública ali
indicada, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente
a obrigação de realizar a oferta; (v) na hipótese de cancelamento de registro de companhia
aberta da Companhia, haverá obrigatoriedade de oferta pública, a ser lançada pelo acionista
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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
controlador ou pela Companhia, nos termos da legislação vigente e do estatuto social da
Companhia; e
•

é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das finalidades
previstas nesta seção, no Regulamento de Listagem no Novo Mercado na regulamentação
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), desde que seja possível
compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública e não haja
prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida
pela legislação aplicável. Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da
subsequente realização de oferta pública, o adquirente do controle, quando necessário,
deverá tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% do total das
ações de emissão da Companhia em circulação, dentro dos seis meses subsequentes à
aquisição do poder de controle. Nos casos de oferta pública de saída do Novo Mercado e
cancelamento de registro de companhia aberta, o preço da oferta pública deverá ser
estabelecido em laudo, que deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada,
com experiência comprovada e independente do poder de decisão da Companhia, seus
administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do artigo
8º, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no
parágrafo 6º do mesmo artigo Nesses casos, a escolha da instituição ou empresa
especializada responsável pela determinação do valor econômico da Companhia é de
competência da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os
votos em branco, ser tomada por maioria absoluta dos votos das Ações em Circulação
manifestados na Assembleia Geral que (i) se instalada em primeira convocação, deverá
contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de ações
em circulação; ou (ii) se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença
de qualquer número de acionistas representantes de ações em circulação.
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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 estatuto social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência ou reduzido o
prazo de 30 dias para seu exercício de que trata o artigo 171, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades
por Ações nas emissões de ações e debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição,
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos
em lei, dentro do limite do capital autorizado.
A Lei das Sociedades por Ações outorga à Assembleia Geral o direito de suspender o exercício de
direitos pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo estatuto social da
Companhia, cessando tal suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. O
estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de exercício de direitos pelos
acionistas.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à Comissão de Valores Mobiliários e à B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários de sua emissão
que não sejam ações e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários de sua emissão
que não sejam ações e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à Comissão
de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Uma vez concedido o registro, as
ações ordinárias de emissão da Companhia serão admitidas à negociação no segmento do 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, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

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
Até a data deste Formulário de Referência, nenhuma oferta pública de distribuição de ações de
emissão da Companhia havia sido realizada.
A oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à Comissão
de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
(a)

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
(b)
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, tendo em vista que, até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não
realizou quaisquer ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
(c)

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, uma vez que não houve qualquer desvio.
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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
Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de
aquisição pela Companhia relativas a ações de emissão de terceiros.

805

PÁGINA: 379 de 393

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 18.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de emissão própria no período
corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria no período corrente e nos últimos três
exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 - Outras inf. Relev. – recompra / tesouraria
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

09/11/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os membros do Conselho Fiscal, os membros de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária e, conforme
identificação realizada pelo Diretor de Relações com Investidores, (a) os funcionários com acesso
à informação privilegiada e (b) as pessoas que tenham acesso permanente ou eventual a ato ou
fato relevante, em virtude de relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia,
tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema de distribuição (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Estabelecer as regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta na negociação de valores mobiliários, nos termos da
Instrução CVM 358. Com o objetivo de assegurar os padrões de negociação com valores mobiliários, todas as negociações por parte da
Companhia e das pessoas obrigadas a observar os termos e condições da política, somente serão realizadas com a intermediação de
alguma das corretoras credenciadas, conforme relação encaminhada pela Companhia à CVM, a ser atualizada sempre que necessário.
A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante assinatura de Termo de Adesão, o qual
ficará arquivado na sede da Companhia.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Avenida dos
Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo, SP; e (ii) internet: website da Companhia (ri.espacolaser.com.br);
website da CVM (www.cvm.gov.br); e website da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de valores mobiliários pelas Pessoas Vinculadas durante todo e qualquer
dos procedimentos de fiscalização período em que possa ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, até que
esta a divulgue no mercado na forma de ato ou fato relevante. Ademais, será vedada a
negociação quando estiver em curso aquisição ou alienação de valores mobiliários pela própria
Companhia, suas sociedades controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum ou
se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; ou existir a intenção de promover
incorporação, incorporação de ações, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia. Mesmo após a divulgação de ato ou fato relevante,
continuará prevalecendo a proibição de negociação caso esta possa interferir nas condições dos
negócios em questão, de maneira a acarretar dano à própria Companhia ou a seus acionistas,
devendo tal restrição adicional ser informada pelo Diretor de Relações com Investidores. Além
disso, as Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários durante os 15 dias que
antecedem a divulgação ou publicação, quando for o caso, bem como no próprio dia da
divulgação, enquanto a informação não se tornar pública, do formulário de informações trimestrais
– ITR da Companhia; e do formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP da
Companhia.
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores diligenciar junto aos diferentes departamentos da
Companhia para identificar as Pessoas Vinculadas que tenham acesso permanente ou eventual a
informações privilegiadas, delas obtendo a adesão à Política de Negociação.
Os termos de adesão devidamente assinados serão arquivados na sede da Companhia e esta
manterá, à disposição da CVM, a relação de Pessoas Vinculadas e suas respectivas
qualificações, indicando cargo ou função, endereço e CNPJ/CPF, atualizando-a imediatamente
sempre que houver modificação.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da regulamentação e legislação vigentes, a serem
aplicadas pelas autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos
estabelecidos na política, caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares
que forem cabíveis no âmbito interno da Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão
do infrator nas hipóteses de violação grave. Caso a infração seja praticada por terceiros,
caracterizará inadimplemento contratual, podendo a Companhia, sem qualquer ônus, resolver o
respectivo contrato e exigir o pagamento da multa nele estabelecida, sem prejuízo de perdas e
danos. Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral,
deverá o Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 20.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a
Companhia adota estão descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2
deste Formulário de Referência.
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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 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada (“Instrução CVM 358”) disciplina as regras a respeito da divulgação e do uso de informações
sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à divulgação de
informações relativas à negociação e à aquisição de títulos emitidos pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:
•

estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de divulgação
ao mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões tomadas pelos
acionistas controladores, deliberações de assembleia geral de acionistas ou dos órgãos de
administração da Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos,
técnicos, negociais, financeiros ou econômicos relacionados aos negócios da Companhia
que possam influenciar de modo ponderável (i) na cotação de suas ações ou quaisquer
valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores
de negociarem e/ou manterem tais valores mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela
Companhia ou a eles referenciados;

•

especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de
contratos prevendo a transferência de controle da companhia, a entrada ou retirada de
acionistas que mantenham com a companhia qualquer contrato ou colaboração operacional,
administrativa, financeira ou tecnológica, a alteração de qualquer acordo de acionistas em
que a Companhia seja parte, bem como a ocorrência de qualquer reorganização societária
realizada entre as sociedades relacionadas à companhia em questão;

•

obrigam a companhia aberta e seu Diretor de Relações com Investidores a enviar atos ou
fatos relevantes à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores e à B3;

•

exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato
relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da
companhia como companhia aberta, no prazo de um ano;

•

exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão
técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto informem a tal companhia o
número, tipo e forma de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas
controladas e suas sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como
detidas por seus cônjuges, companheiros e dependentes, informando ainda quaisquer
mudanças em referidas posições acionárias, informação esta que será transmitida à CVM e
à B3 pelo Diretor de Relações com Investidores da companhia aberta;

•

estabelecem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista
elegendo membros do conselho de administração ou do conselho fiscal de uma companhia
de capital aberto, bem como qualquer outra pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas
naturais ou jurídicas, agindo em conjunto ou representando o mesmo interesse, realize
negócio ou conjunto de negócios por consequência do qual sua participação direta ou indireta
ultrapasse, para cima ou para baixo, os patamares de 5%, 10%, 15%, e assim
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia, referida pessoa deverá divulgar as informações relacionadas com a referida
aquisição ou alienação; e

•

proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.
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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
Em observância às normas da CVM e da B3, em 9 de novembro de 2020, foi aprovada em reunião do
Conselho de Administração da Companhia, a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política
de Divulgação”), cujas regras devem ser observadas por todas aquelas pessoas relacionadas no artigo
13 da Instrução CVM 358 inclusive a Companhia, o Acionista Controlador, os Administradores, os
membros do Conselho Fiscal da Companhia, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas da Companhia criados por disposição estatutária, e, conforme identificação realizada pelo
Diretor de Relações com Investidores, outras pessoas que tenham acesso, permanente ou eventual, a
Ato ou Fato Relevante, em virtude de (i) cargo, função ou posição na Companhia, seu Acionista
Controlador, suas sociedades controladas ou Coligadas, incluindo os respectivos empregados,
estagiários e outros colaboradores; ou (ii) relação comercial, profissional ou de confiança com a
Companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e
instituições integrantes do sistema de distribuição (“Pessoas Vinculadas”).
A Política de Divulgação visa (i) prestar informação completa aos acionistas da Companhia e aos
investidores em geral; (ii) garantir ampla e imediata divulgação de Ato ou Fato Relevante;
(iii) possibilitar acesso equânime às informações públicas sobre a Companhia aos acionistas da
Companhia e aos investidores em geral; (iv) zelar pelo sigilo de Ato ou Fato Relevante não divulgado;
(v) colaborar para a estabilidade e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro; e (vi)
consolidar práticas de boa governança corporativa na Companhia.
As Pessoas Vinculadas deverão observar, cumprir e zelar pelo cumprimento de todas as disposições
da Política de Divulgação. A Companhia manterá em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e
suas respectivas qualificações, indicando cargo ou função, endereço e número de inscrição no CPF
ou CNPJ, atualizando-a sempre que houver qualquer alteração.
Para alcançar tais objetivos, a Política de Divulgação estabelece que cumpre ao Diretor de Relações
com Investidores da Companhia realizar a divulgação de qualquer informação sobre ato ou fato
relevante de modo a preceder ou ser feita simultaneamente à veiculação de tal ato ou fato relevante
por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades
de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no Brasil ou no exterior, na forma
estabelecida na Política de Divulgação.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado por meio (i) de portal de notícias com página na rede
mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação
em sua integralidade; (ii) da página na rede mundial de computadores da Companhia
(ri.espacolaser.com.br), em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e às entidades do
mercado; e (iii) do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema
Empresas.Net). Cumpre ainda ao Diretor de Relações com Investidores realizar a divulgação de
qualquer informação sobre ato ou fato relevante de modo a preceder ou ser feita simultaneamente à
veiculação de tal ato ou fato relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à
imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público
selecionado, no Brasil ou no exterior, na forma estabelecida na Política de Divulgação.
Além disso, as Pessoas Vinculadas que tenham acesso a informações sobre ato ou fato relevante
serão responsáveis por comunicar tais informações ao Diretor de Relações com Investidores e
deverão verificar se o Diretor de Relações com Investidores tomou as providências necessárias em
relação à divulgação da referida informação.
Consta da Política de Divulgação da Companhia lista exemplificativa de modalidades de ato ou fato
relevante, conforme Instrução CVM 358, sendo que as Pessoas Vinculadas devem observar que (i) a
ocorrência de qualquer dessas modalidades não se constitui necessariamente em um ato ou fato
relevante, uma vez que essa ocorrência deve ter a capacidade de influenciar de modo ponderável a
decisão de negociação dos investidores em valores mobiliários; e (ii) a lista é meramente exemplificativa,
não esgotando ou limitando as possibilidades de ocorrência e caracterização do ato ou fato relevante.
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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
De acordo com a regulamentação da CVM aplicável e a Política de Divulgação da Companhia, é
considerado um “Ato ou Fato Relevante” qualquer decisão de eventual acionista controlador,
deliberações de assembleia geral de acionistas ou de órgão da administração da Companhia, ou
quaisquer outros atos ou fatos de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômicofinanceiro ocorridos ou relacionados aos negócios da Companhia que possam influenciar de modo
ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados; (ii) na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; (iii) na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
As Pessoas Vinculadas devem, ainda, preservar o sigilo acerca de ato ou fato relevante sobre os
negócios da Companhia aos quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que
ocupem, até sua efetiva divulgação ao mercado, devendo sempre respeitar os procedimentos
estabelecidos na Política de Divulgação até sua efetiva divulgação ao mercado e zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respeitando-se solidariamente com
estes na hipótese de descumprimento.
Quando se tratar de informação sigilosa ou potencialmente relevante, ainda não divulgada ao
mercado, as Pessoas Vinculadas devem observar os seguintes procedimentos, sem prejuízo de
outras medidas que se mostrem apropriadas diante de cada situação concreta:
•

divulgar a informação confidencial estritamente àquelas pessoas que dela imprescindivelmente
precisem tomar conhecimento;

•

não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não tenham conhecimento,
ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa;

•

não discutir a informação confidencial em conferências telefônicas nas quais não se possa
ter certeza de quem efetivamente esteja participando;

•

manter documentos de qualquer espécie referentes à informação confidencial, inclusive
anotações pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo fechado, ao qual tenha
acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação;

•

gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à informação confidencial sempre com
proteção de sistemas de senha;

•

circular internamente os documentos que contenham informação confidencial em envelopes
lacrados, os quais deverão ser sempre entregues diretamente ao respectivo destinatário;

•

quando, excepcionalmente, um receptor da informação não seja uma Pessoa Vinculada,
antes da entrega da informação deverá ser obtido um termo de confidencialidade, com a
ciência da responsabilidade e compromisso de não divulgação;

•

não enviar documentos com informação confidencial por e-mail, a não ser quando haja
certeza de que apenas pessoa autorizada a tomar conhecimento da informação terá acesso
ao aparelho receptor; e

•

sem prejuízo da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a informação
confidencial, exigir de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação
confidencial a assinatura de um termo de confidencialidade, no qual deve ser especificada a
natureza da informação e constar a declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter
confidencial, comprometendo-se a não divulgá-la a qualquer outra pessoa e a não negociar
com valores mobiliários antes da divulgação da informação ao mercado.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
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Quando a informação confidencial precisar ser divulgada a empregado da Companhia ou a outra pessoa
que ocupe cargo, função ou posição na Companhia, em sua controladora, em suas controladas ou em suas
coligadas, que não Administrador, a pessoa responsável pela transmissão da informação confidencial
deverá certificar-se de que a pessoa que receberá a informação confidencial tem conhecimento das
disposições da Política de Divulgação, exigindo, ainda, que esta pessoa assine o termo de conhecimento
da Política de Divulgação antes de lhe transmitir a informação confidencial.
As restrições e proibições de transmissão de informações a terceiros consignadas contemplam quaisquer
meios ou formas conhecidas, incluindo, mas não se limitando a: (i) meios eletrônicos e digitais, como
intranet, extranet, internet, meios de troca de mensagens, redes sociais com qualquer abrangência; (ii)
jornais, livros e revistas, notas, comunicados, cartas ou qualquer outra forma escrita de divulgação; (iii)
rádio, telefone ou qualquer outra forma de comunicação sonora; e (iv) comunicação por som e imagem,
televisão, vídeos, multimídias, exposições, aulas, explanações, dentre outras.
O ato ou fato relevante poderá, em caráter excepcional, não ser divulgado quando os acionistas
controladores e/ou os administradores da Companhia entenderem que sua divulgação colocará em
risco interesse legítimo da Companhia, observando-se, adicionalmente, o que segue:
•

os acionistas controladores ou os administradores deverão solicitar ao Diretor de Relações
com Investidores da Companhia que divulgue imediatamente ato ou fato relevante mantido
em sigilo, em qualquer das seguintes hipóteses: (i) a informação ter se tornado de
conhecimento de terceiros estranhos à Companhia e ao eventual negócio que caracteriza o
ato ou fato relevante; (ii) houver indícios subsistentes e fundado em receio de que tenha
havido violação do sigilo do ato ou fato relevante; ou (iii) ocorrer oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários.

•

caso o Diretor de Relações com Investidores da Companhia não tome as providências
necessárias para a imediata divulgação, a adoção das devidas providências caberá,
conforme o caso, o próprio acionista controlador ou os administradores.

•

o Diretor de Relações com Investidores deverá sempre ser informado a respeito de ato ou
fato relevante mantido em sigilo, sendo de sua responsabilidade, em conjunto com as demais
pessoas que tiverem conhecimento de tal informação, zelar pela adoção dos procedimentos
adequados para a manutenção do sigilo; e

•

sempre que houver dúvida quanto à legitimidade da não divulgação de ato ou fato relevante,
a questão poderá ser submetida à CVM, na forma prevista nas normas aplicáveis.

Cabe ao Diretor de Relações com Investidores, ainda, verificar, diante da ocorrência de ato ou fato
relevante, a adequada observância das regras e procedimentos previstos na Política de Divulgação,
informando imediatamente qualquer irregularidade ao Conselho de Administração, bem como à área
de Compliance e Controles Internos da Companhia. Na ocorrência de hipóteses que impliquem a
necessidade de divulgação de ato ou fato relevante mantido em sigilo, ou da violação do sigilo de
ato ou fato relevante previamente à sua divulgação ao mercado, deverá o Diretor de Relações com
Investidores realizar investigações e diligências internas na Companhia, inquirindo as pessoas
envolvidas, que deverão sempre responder às suas solicitações de informações, com o propósito de
verificar o motivo que provocou a eventual violação do sigilo da informação.
Deverá o Diretor de Relações com Investidores monitorar a negociação de Valores Mobiliários, adotando
procedimentos para que lhe sejam informadas as negociações que ocorrerem em períodos que
antecedem à divulgação ao mercado de ato ou fato relevante, com o propósito de identificar eventuais
negociações vedadas pela legislação vigente por pessoas que tinham conhecimento de tal ato ou fato
relevante, comunicando eventuais irregularidades ao Conselho de Administração e à CVM.
Além disso, os administradores da Companhia, membros do Conselho Fiscal da Companhia e
membros de órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia deverão informar a
titularidade e as negociações com valores mobiliários, seja em nome próprio ou de pessoas ligadas,
bem como eventuais alterações nessas posições.
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relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Por fim, a acionista controlador, direto ou indireto, os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração, bem como qualquer outra pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas naturais ou
jurídicas, agindo em conjunto ou representando o mesmo interesse, deverão comunicar à Companhia o
atingimento, para cima ou para baixo, de participação acionária relevante (participação acionária
resultante de negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta do
acionista ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento),
15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do
capital social da Companhia) ao Diretor de Relações com Investidores imediatamente após ser alcançada
referida participação, o qual será responsável por transmitir as informações recebidas à CVM e às
entidades do mercado, bem como por atualizar este Formulário de Referência.
A Política de Divulgação é compartilhada com as Pessoas Vinculadas por correspondência
registrada, e-mail ou carta entregue em mãos com protocolo, solicitando o retorno à Companhia de
termo de adesão devidamente assinado, o qual fica arquivado na sede da Companhia enquanto
referidas pessoas mantiverem vínculo e, por 5 anos, no mínimo, após seu desligamento. Cabe ao
Diretor de Relações com Investidores diligenciar junto aos diferentes departamentos da Companhia
para identificar Pessoas Vinculadas que tenham acesso permanente ou eventual a atos ou fatos
relevantes, delas obtendo adesão à Política de Divulgação.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da legislação vigente, a serem aplicadas pelas
autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos estabelecidos na
Política de Divulgação, caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares que
forem cabíveis no âmbito interno da Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão do
infrator nas hipóteses de violação grave, conforme definidas ne regulamentação da CVM, observada,
ainda, a competência do Conselho de Administração.
A Política de Divulgação da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo, SP; e (ii)
internet: website da Companhia (ri.espacolaser.com.br); website da CVM (www.cvm.gov.br); e website
da B3 (www.b3.com.br).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 21.
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