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.
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DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA.

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 2W ENERGIA S.A.
[TICKER SEGMENTO
DE LISTAGEM]
2W ENERGIA S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 08.773.135/0001‐00
NIRE: 35.300.341.252
Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, 11º andar, Sala 1.101
CEP 04707‐000, São Paulo, SP
[•] Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$[•]
Código ISIN: [•]
Código de negociação das Ações na B3: [•]
Registro de Distribuição Pública Primária nº CVM/SRE/REM/2020/[●] em [•] de [•] de 2020
No contexto da presente Oferta, estima‐se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
2W ENERGIA S.A. (“Companhia”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo
S.A. (“Bank of America” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Credit Suisse e a XP, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, de emissão da Companhia (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta consistirá na distribuição primária de, inicialmente, [•] novas Ações de emissão da Companhia (“Ações da Oferta Base”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado (“Oferta”) em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício‐Circular CVM/SRE, com o Código
ANBIMA, bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, 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 efetuaar esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais ( “Instituições Consorciadas”, e em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
“Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo XP Investments US, LLC e pelo BofA Securities, Inc. (“Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”),
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no
U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o
Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non‐U.S. persons), nos termos do Regulamento S, 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”), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Exceto pelo registro a ser concedido pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações nos
Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da 2W Energia S.A.” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até [•] novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que
venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até [] novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base
(“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, prestação de serviços de estabilização de preços das Ações (“Opção de Ações Suplementares”).
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, 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 um Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda
(por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas 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 do processo de determinação do Preço por Ação.

Preço por Ação ........................................................................................................................
Oferta(5) ....................................................................................................................................
Total da Oferta ...................................................................................................................

Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)

()
()

()
()

()
()

()

()

()

(1)

Com base no Preço por Ação de R$[], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ação Suplementares e sem considerar as Ação Adicionais.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
(4)
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 44 deste Prospecto.
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social (“Estatuto Social”), de forma a adequá‐lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento de capital dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e
condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de julho de 2020, [cuja ata está em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e será publicada no jornal “Folha de São Paulo” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo
(“DOESP”) {OU} [cuja ata foi devidamente registrada em [•] de [•] de 2020 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº [•], bem como publicada no jornal “Folha de São Paulo” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) em [•] de [•] de 2020].
(2)
(3)

O Preço por Ação e o efetivo aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da
Oferta pela CVM, cuja ata será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicada no “[•]” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de [] de [] de 2020, para subscrição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelos subscritores após o início do período de distribuição.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em [] de [] de 2020.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de aquisição das Ações. Ao decidir subscrever as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 e 79,
RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 24, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta
[Logo]
Assessor Financeiro
[Logo]
A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “2W Energia S.A.” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à Companhia, suas subsidiárias e filiais na data deste Prospecto. Os
termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção “Sumário
da Oferta” deste Prospecto.
Administração

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

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária
da Companhia.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

A 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.

BTG Pactual ou Coordenador Líder

Banco BTG Pactual S.A..

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Câmara de Arbitragem do Mercado

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

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 vigente.

Código Civil

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

Companhia

2W Energia S.A.

Conselheiro Independente

É o membro do Conselho de Administração que atende aos seguintes
requisitos, conforme Regulamento do Novo Mercado: (i) não ter
qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital;
(ii) não ser acionista controlador (conforme definido no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado), cônjuge ou parente até segundo grau
daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado
a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador
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(pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa
estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos três
anos, empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador
ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor
ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v)
não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que
esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia, em magnitude que implique perda de independência;
(vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração
da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão
excluídos desta restrição). Serão considerados ainda Conselheiros
Independentes aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no
artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações.
Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A..

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e
Amortizações, na tradução ao português) é uma medição não
contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução
CVM 527, conciliada com suas demonstrações financeiras, que
consiste no lucro (prejuízo) líquido do exercício adicionado pela
despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas com
depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada pela
divisão do EBITDA pela receita operacional líquida. O EBITDA e a
margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas IFRS, não representam o
fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser
consideradas como alternativa ao lucro líquido ou como medidas de
desempenho operacional, ao fluxo de caixa operacional ou liquidez.
Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o item 3.2
do Formulário de Referência.
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EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado é obtido por meio do seguinte cálculo: Lucro
Líquido do Exercício + Resultado Financeiro Líquido + Depreciação e
Amortização + Imposto de Renda da Pessoa Jurídica + Itens não
Recorrentes. A margem EBITDA Ajustado, por sua vez, é calculada
pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida.
Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o item 3.2
do Formulário de Referência.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IFRS

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 358

Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 555

Instrução da CVM nº 555, de 17 dezembro de 2014, conforme alterada.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE.

IPO

Oferta pública inicial de distribuição de ações.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Ofício‐Circular nº 1/2020‐CVM/SRE, de 05 de março de 2020.

PIB

Produto Interno Bruto.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e 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.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela B3,
inclusive suas posteriores modificações, que disciplina o procedimento
de arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos estabelecidos
na cláusula compromissória inserida no Estatuto Social da Companhia e
constante dos termos de anuência dos administradores, membros do
Conselho Fiscal e do acionista controlador.

Regulamento do Novo Mercado

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

Regulamento S

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A..
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Diretoria de Relações com
Investidores

O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Hugo Gonçalves
Vieira de Assunção. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores da Companhia é (11) 3957‐9400 e o seu endereço
eletrônico é ri@2wenergia.com.br.

Formulário de Referência

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

Identificação

2W Energia S.A.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no DOESP e
no jornal “Folha de São Paulo”.

Registro na CVM

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

Sede

Avenida Roque Petroni Júnior, nº. 1.089, 11º andar, Sala 1.101, CEP
04707‐000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código “[•]”, a partir
do primeiro dia útil imediatamente posterior à divulgação do
Anúncio de Início.

Website

https://www.ri.2wenergia.com.br.
As informações constantes no site da Companhia não são parte
integrante deste Prospecto e não estão a ele incorporadas por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro e declarações da Companhia relativas aos planos,
expectativas sobre eventos futuros, estratégias, tendências financeiras que afetam suas atividades, bem como
declarações relativas a outras informações, principalmente nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste
Prospecto, nas páginas 20 e 79, respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais da
Companhia concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os
negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação, negócios, situação
financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. Embora a Companhia acredite que
essas estimativas e perspectivas futuras sejam baseadas em premissas razoáveis, elas estão sujeitas a
diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas e
perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer
com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre
outros, os seguintes:


impossibilidade ou dificuldade de viabilização, implantação e identificação de novos projetos de
desenvolvimento;



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



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



capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;



intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente
regulatório ou regulamentação ambiental e do setor de energia no Brasil;



descumprimento da legislação e regulamentação brasileira as quais a Companhia esteja exposta;



condições climáticas desfavoráveis para a manutenção e desenvolvimento das atividades da
Companhia;



alterações nos preços de geração de energia elétrica;



atrasos, excesso ou aumento de custos não previstos na implantação ou execução de projetos;



capacidade da Companhia de obter, manter e renovar as autorizações e licenças governamentais
aplicáveis que viabilizem seus projetos



conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente, câmbio,
nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;



inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros;



modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais e trabalhistas;



capacidade da Companhia de se financiar adequadamente para seus projetos e planos de expansão;
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competição do setor em que a Companhia atua;



os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID‐19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que continuem a
causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos dos outros riscos
descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência;



aumento do custo da estrutura da Companhia, em especial de custos trabalhistas; e



outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas
páginas 20 e 79, respectivamente, e nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso
Formulário de Referência, a partir das páginas 24 e 73, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que
podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o
futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”,
“pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro.
As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações pertinentes a
resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades
de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos
riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto
podem vir a não se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um desempenho
futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das
expectativas descritas nas estimativas e perspectivas futuras constantes neste Prospecto e no Formulário de
Referência. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da situação
financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas expressas ou
sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e
valores estão além da sua capacidade de controle ou previsão.
Tendo em vista estas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia podem
ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM DE OUTROS
DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 237, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E
PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM‐SE APENAS À DATA EM
QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM
A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS
FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES
RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Apresentamos a seguir um sumário dos nossos negócios, incluindo nossas informações operacionais e
financeiras, nossas vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário é apenas um resumo das
nossas informações, não contendo todas as informações que um potencial investidor deve considerar
antes de tomar sua decisão de investimento em nossas Ações. Informações completas sobre nós estão em
nosso Formulário de Referência, anexos a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras e informações
financeiras intermediárias, e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto. Leia este Prospecto e
o nosso Formulário de Referência antes de aceitar a Oferta.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE LER, CUIDADOSA E
ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES
“CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, CONSTANTES
NAS PÁGINAS 6, 20 E 79 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO
A PARTIR DA PÁGINA 237, ENFATIZANDO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4.
FATORES DE RISCO”, “5. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” E “10.
COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, BEM COMO NOSSAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS INERMEDIÁRIAS, E AS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, ANEXAS A ESTE PROSPECTO A PARTIR
DA PÁGINA 171, RESPECTIVAMENTE, PARA UM ENTENDIMENTO MAIS DETALHADO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E DA
OFERTA PROPRIAMENTE DITA. RECOMENDA‐SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS
CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES.
Visão Geral
A Companhia pretende liderar a segunda onda da geração energética no Brasil: a venda exclusiva de energia
para o mercado livre. Nossa missão é democratizar o acesso à energia mais competitiva para pequenas e
médias empresas, nosso mercado de varejo. Através de nossos agentes autônomos e plataforma digital,
iremos fornecer energia própria 100% renovável. Contamos com uma base de 953 clientes, 4,2GW médios
comercializados em 5 anos e 2,1GW em parques eólicos e solares prontos para construção no Nordeste.
Somos uma plataforma integrada de geração e comercialização de energia elétrica dedicada a clientes do
Mercado Livre no Brasil. Estamos posicionados como uma das dez maiores comercializadoras independentes do
Brasil com base em volume negociado (1.556MW médio e 810MW médio comercializados em 2018 e 2019,
respectivamente) de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), com capacidade de
ofertar contratos de compra e venda de energia (Power Purchase Agreements ou “PPAs”) a preços competitivos e
de implementar projetos de geração de energia elétrica. Possuímos os registros de requerimento de outorga para
exploração de projetos de geração de energia eólica e solar, entre projetos próprios e com opção de compra, com
capacidade total de 2.074 MW (979MW decorrente de geração eólica e 1.095MWp decorrente de geração solar)
que pretendemos implementar ao longo dos próximos seis anos. Adicionalmente, oferecemos uma ampla gama
de produtos e serviços relacionados à energia elétrica para os nossos clientes.
O nome da Companhia, 2W, significa “Second Wave”, o qual faz referência à “segunda onda” de empresas
de geração no mercado brasileiro, as quais estão focando suas vendas para o Ambiente de Contratação Livre
(“Mercado Livre”), enquanto as geradoras de “primeira onda” venderam, e continuam a vender, sua energia
em leilões direcionados para o Ambiente de Contratação Regulado (“Mercado Regulado”). A Companhia,
além de direcionar 100% de suas vendas para o Mercado Livre, pretender ter 100% de sua geração
proveniente de fontes renováveis a partir de 2022.
Somos liderados por um time com longo histórico no setor de geração e comercialização de energia,
possuindo ampla experiência no desenvolvimento de projetos de geração, precificação de energia e análises
climáticas, além de conhecimento robusto na estruturação de operações de financiamento com entes
públicos e privados. Nossos executivos estão comprometidos com a execução do nosso plano de negócios,
em especial na implementação dos projetos de geração de energia eólica e solar e na comercialização dessa
energia, prioritariamente no mercado de varejo de energia elétrica no Mercado Livre. Temos políticas que
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priorizam padrões ambientais, de saúde, segurança, conformidade, gerenciamento de riscos, operações e
comercialização de energia, que acreditamos fornecer vantagens significativas na comercialização de
energia e no gerenciamento e desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica renovável.
Nossa estratégia de atuação está baseada em três pilares principais para criar estabilidade e segurança na
produção de energia, bem como fluxo de caixa atrativo e constante no médio prazo através da atuação no
Mercado Livre de energia:
1. Desenvolvimento e implantação de ativos de energia de fonte 100% renovável (eólica ou solar) com
foco na venda desta energia para o Mercado Livre: projetos localizados nas regiões com melhores condições
naturais do Brasil, otimizando a geração de energia, com medição média de sete anos para os parques
eólicos certificados por empresas renomadas como Camargo Schubert, DNV GL, BBB e Inova;
2. Ampla base de clientes com tradição na comercialização de energia: a Companhia já pratica a comercialização
de energia há sete anos, possuindo tradição e experiência nesse mercado. A base atual de clientes soma 953 clientes,
sendo que no ano de 2019 realizamos operações com 523 clientes. Temos obtido sucesso na conversão de novos
clientes, sendo que em 2019 realizamos transações com 199 novos clientes, representando uma média de 17
clientes novos por mês. Comercializamos um total de 4,5GW médios nos últimos 5 anos.
3. Foco na conversão de clientes do varejo (que tem consumo de até 2MW médios por mês), para os
quais os preços de venda da energia elétrica são mais atrativos do que para os clientes de atacado: a
Companhia está expandindo sua força de vendas para converter mais clientes de varejo através da criação
de um ecossistema de vendas baseado em (i) força própria de vendas com sete coordenadores regionais já
contratados, que, conforme estimativas da Companhia, chegarão a dez no final de 2020, localizados nos
principais centros consumidores do país, (ii) parcerias com consultorias e gestoras, (iii) atuação de agentes
autônomos, que, conforme estimativas da Companhia, deverão chegar a 100 no final de 2020 (sendo que
em julho de 2020 eram 16), e (iv) canais de vendas digitais.
Com base em nossa estratégia de atuação, esperamos ter (i) retornos atrativos para os nossos projetos
quando comparado a retornos de projetos direcionados ao ACR, uma vez que os preços no ACL são na
maioria das vezes superior ao ACR, como nos últimos leilões promovidos pelo governo que registraram
preços de R$98,73/MW para energia eólica e R$84,35/MW para energia solar (Leilão de Energia Nova A‐
6/2019), e (ii) menor volatilidade em nossos resultados, uma vez que teremos nossos próprios ativos de
geração e contratos de venda de energia firmados com nossos clientes do mercado livre.
Nossas atividades podem ser resumidas em seis segmentos: (i) trading de energia, realizando operações de
compra e venda de energia (“back‐to‐back”) e operações estruturadas com geradores e consumidores de
energia, com utilização de uma área interna de pesquisa e monitoramento do setor elétrico brasileiro e
condições climatológicas; (ii) comercialização de energia para clientes de atacado (consumidores que
consomem mais de 2MW médio por mês), oferecendo produtos personalizados, conforme as necessidades de
nossos clientes; (iii) comercialização de energia para clientes de varejo (consumidores que consomem menos
que 2MW médio por mês), os quais acompanhamos em seu processo de migração para o Mercado Livre; (iv)
prestação de serviços complementares de gestão para as diversas partes envolvidas no mercado de energia,
como os consumidores e geradores que buscam migrar ou aperfeiçoar seu entendimento sobre diferentes
assuntos do Mercado Livre; (v) geração de energia renovável, com projetos de geração eólica e solar; e (vi)
oferta de soluções financeiras para clientes que buscam produtos personalizados como derivativos e/ou outros
instrumentos financeiros para seu melhor funcionamento/desempenho em suas tarefas cotidianas.
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a Companhia apresentou uma receita operacional
líquida de R$317.445 mil e uma margem EBITDA de 9,89%. Em 30 de Junho de 2020, o patrimônio líquido da
Companhia era de R$131.547 mil.
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Dados Financeiros e Operacionais
A tabela abaixo apresenta os principais dados e indicadores financeiros e operacionais, para os períodos indicados.
Período de seis meses findo em 30 de
junho de

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

Receita Bruta ..................

375.265

759.429

1.688.552

3.303.962

2.134.645

EBITDA(1)......................................

31.381

(11.242)

15.671

36.219

(125.919)

Margem EBITDA(2) ..........

9,89%

(1,67)%

1,06%

1,23%

(6,47)%

EBITDA Ajustado(3)..........

49.805

(10.115)

17.127

36.219

126.786

Margem EBITDA
Ajustado(4) ......................

15,69%

(1,50)%

1,15%

1,23 %

6,52%

Receita Líquida ...............

317.445

672.111

1.483.275

2.951.397

1.945.839

Energia Liquidada(5) ........

1.633 GWh

3.066 GWh

7.095 GWh

13.308 GWh

9.408 GWh

Energia Contratada(6) .....

6.587,4 GWh

9.572,9 GWh

5.357,2 GWh

9.293,9 GWh

9.690,9 GWh

(R$ mil)

Informações
Operacionais .................

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

O EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações, na tradução ao português) é uma medição não contábil divulgada pela
Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”). O EBITDA consiste no Lucro (Prejuízo)
líquido do exercício adicionado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (“IRPJ/CSSL corrente e diferido”), pelo
Resultado Financeiro Líquido e pelas despesas com Depreciação e Amortização.
A Margem EBITDA, por sua vez, é calculada pela divisão do EBITDA pela Receita Operacional Líquida.
O EBITDA Ajustado é obtido por meio do seguinte cálculo: Lucro Líquido do Exercício + Resultado Financeiro Líquido + Depreciação e Amortização +
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica + Itens não Recorrentes, conforme explicados na tabela do item (b.1) do item 3.2 do Formulário de Referência
da Companhia. Dessa forma a Companhia demonstra qual foi a sua geração de caixa operacional puro, eliminado do resultado, as contas provenientes
de estimativas contábeis, tais como outras receitas (despesas) líquidas não recorrentes, faturamento não recorrente com subsidiária, despesas gerais
e administrativas não recorrentes, provisão para perdas de ativo mantido para venda e resultado de equivalência patrimonial.
A Margem EBITDA Ajustado, por sua vez, é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela Receita Operacional Líquida.
Energia que foi efetivamente liquidada (efeito caixa) no período de referência (energia comprada pela companhia é contabilizada como custo e a
energia vendida como receita). No ano de 2019, houve a quebra da comercializadora VEGA Energy. Esse evento reduziu a liquidez do mercado de
energia como um todo, resultando em uma queda de volume negociado no 2T19, que foi significativamente inferior ao 1T19. Esse efeito se manteve
por um período no mercado, refletindo na redução da liquidação de contratos no 1 semestre de 2020, uma vez que os volumes são normalmente
negociados com alguma antecedência. No entanto, percebe‐se um retorno gradual a normalidade de mercado nos volumes negociados a partir de
2020, principalmente no 2T20. Além dos movimentos de mercado, a Companha tem focado em aumentar os contratos negociados com a parte final,
ao invés de outras comercializadoras de energia, em linha com a estratégia de aumentar cada vez mais a base de clientes e acesso ao mercado. Dessa
maneira, apesar do menor volume negociado, observamos que as margens operacionais melhoraram, fruto de nossa busca por operações mais
rentáveis com contraparte de varejo.
Volume correspondente a soma das posições compradas e vendidas da Companhia a serem liquidadas nos períodos subsequentes. Os efeitos
detalhados no item (5) acima afetaram também a composição de toda a energia contratada pela Companhia, ie, houve uma redução no volume
contratado até o período encerrado em 31 de dezembro de 2019. A partir de 2020, com maior liquidez do mercado e as renegociações feitas em
função da COVID, permitiram um aumento da energia contratada com margens mais atrativas para a Companhia, conforme pode ser observado nos
resultados do 1 semestre de 2020.

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

(R$ mil)

2020

2019

2018

2017

Dívida Líquida/(Caixa Líquido)(1) .........

5.327

(6.471)

(20.470)

14.774

Índice de Alavancagem(2) ...................

0,04

(0,06)

(0,20)

0,29

Patrimônio Líquido .............................

131.547

113.306

101.649

51.058

(1)
(2)

A Dívida Líquida/(Caixa Líquido) é obtida a partir da subtração dos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa da Dívida Bruta.
O índice de alavancagem é calculado pela divisão da dívida líquida/(caixa líquido) pelo patrimônio líquido.
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O Mercado Livre de Energia no Brasil
O Mercado Livre de energia foi regulamentado em 1998, quando foram estabelecidas as condições para compra e
venda de energia elétrica diretamente entre geradores, consumidores e comercializadoras. Até 2015 o crescimento
do mercado em número de consumidores livres foi relativamente baixo. A partir de 2016, este número começou a
aumentar significativamente após a possibilidade da classe de “consumidores especiais”, que são empresas com
consumo entre 0,5MW e 3MW, pudessem comprar energia de fontes renováveis com termos mais atrativos. De
acordo com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética (“EPE”), em 2015 havia
1.826 consumidores no Mercado Livre (livres e especiais) e em 2019 esse número aumentou para 7.057
consumidores. Este movimento ocorreu por um conjunto de fatores que inclui, entre outros, a possibilidade de
reduzir os gastos com energia ao migrar para o Mercado Livre, a simplificação da medição do consumo no Mercado
Livre e o aumento da oferta de energia de fontes renováveis, uma vez que a capacidade instalada de fontes eólica,
solar e biomassa aumentou significativamente nos últimos anos. As fontes eólica e solar aumentaram sua
capacidade instalada nos últimos anos, passando, respectivamente, de um total de 7.633MW e 21MW em 2015, o
que representou 5,42% e 0,02% da capacidade total do país em 2015, para 15.378MW e 2.473MW em 2019,
representando 9,04% e 1,45% do total da capacidade instalada de geração de energia elétrica do país.
O consumo total no mercado livre evoluiu de 14,4 GW médios em 2015 para 19,5 GW médios em 2019,
apresentando um crescimento de 5,1 GW médios nesse período, segundo a CEEE. O potencial de crescimento do
Mercado Livre para os próximos anos é estimado em 5,7 GW médios segundo a contribuição da Associação Brasileira
dos Comercializadores de Energia (“ABRACEEL”) à Consulta Pública nº 33/2017 realizada pelo MME (“CP 33/2017”),
representando um consumo total potencial de 25,2GW médios no Mercado Livre, com a liberalização dos
requerimentos de migração regulamentados até 2023.
Dessa forma, a Companhia entende que, por ser 100% focada no ACL, seu mercado alvo crescerá significativamente
nos próximos cinco anos, tanto no segmento atacado (consumidores que consomem mais de 2MWm por mês)
quanto no segmento varejo (consumidores que consomem menos que 2MWm). Neste sentido, a Companhia
apresenta ao longo deste item as principais vantagens relacionadas à sua atuação no Mercado Livre, em especial no
ponto forte Experiência no Mercado Livre e Oportunidade de Aumento de Margens.
Além disso, embora o atacado ainda represente parcela relevante do consumo do Mercado Livre, o crescimento do
Mercado Livre no futuro deverá ser impulsionado principalmente pelos consumidores de varejo, e a Companhia
acredita estar bem posicionada para se beneficiar dessa tendência, uma vez que a Companhia está entre as 10
maiores comercializadoras independentes de energia do Brasil (aquelas não ligadas a grupos integrados de energia
ou a instituições financeiras) e está fortalecendo sua estratégia comercial. A Companhia também está ampliando sua
estratégia de captação de clientes por meio de uma plataforma digital. A partir de junho de 2020, os consumidores
do Mercado Livre podem simular planos de adesão ao Mercado Livre através de nosso website e realizar seu
cadastro para efetivar a migração através de nossos serviços. A Companhia pretende desenvolver ainda mais esses
canais digitais, proporcionando uma experiência simples e prática para a conversão ao mercado livre. Em nossa
plataforma, está disponível o produto Economia Garantida, no qual os clientes podem obter descontos garantidos
por 3, 5 ou 10 anos. Com este produto, o cliente tem seu desconto mantido com relação aos preços de tarifa
praticados pela distribuidora de sua região pelo prazo total do plano, não importando se os preços da distribuidora
aumentem ou reduzam ao longo do tempo. A Companhia também facilita a migração para o cliente, fazendo todo o
processo operacional de migração junto a órgãos setoriais e distribuidoras.
Em julho de 2020, lançamos a segunda marca da Companhia, chamada “Energia Livre”. O website do Energia Livre
também oferece o produto de economia garantida. Com esta nova marca pretendemos ter uma estratégia de marketing
mais assertiva para o público de varejo. Entendemos que para aumentar a penetração neste público precisamos dar
visibilidade para o consumidor das vantagens da Companhia, que são: uma marca forte, tradição e experiência na
comercialização de energia, robustez financeira, preocupação ambiental com energia própria 100% renovável, serviços
que agreguem para o cliente proporcionando praticidade na migração para o Mercado Livre, experiência digital com
disponibilidade de dados sobre status da migração e dados sobre consumo mensal, além de prazos dos planos mais
longos que a concorrência – possibilitando garantir descontos no longo prazo – e preços atrativos. Este novo canal terá
um foco em estratégias de marketing digital para aumentarmos nossa base de clientes de varejo.
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Com a migração do ACR para o ACL, os clientes passam a adquirir energia da Companhia, que vende a energia para
os consumidores mediante a emissão de fatura, de acordo com cada contrato. A companhia ofertará opções de
desconto sobre o preço pago no ACR para os potenciais clientes que variarão de acordo com a região, consumo,
prazo de contratos, entre outros fatores. Os potenciais clientes serão aqueles autorizados pelo Ministério das Minas
e Energia a migrarem do ACR para o ACL de acordo com os requisitos e o cronograma estabelecidos na (Portaria nº
465 12 de dezembro de 2019 do Ministério de Minas e Energia (“Portaria MME 465/2019”). O desconto oferecido
pela Companhia gera um benefício para o cliente, que economizará, e, ao mesmo tempo, para a Companhia, que
receberá um preço mais atrativo pela venda de energia do que se vendesse sua energia no mercado regulado
através dos leilões do ACR.
Nossa estratégia será vender essa energia no mercado livre com foco em consumidores de varejo, a fim de
maximizar o preço dos contratos e geração de valor para nossos acionistas. Os quatro primeiros projetos da
Companhia têm uma capacidade instalada potencial de 979MW e gerarão 510 MW médios de energia por ano; esse
volume de energia representa aproximadamente 2.0% de market share do total de energia potencial a ser
consumida pelo Mercado Livre nos próximos anos (de 25,2GWm, conforme contribuição da ABRACEEL à
CP33/2017).
Projetos de Geração de Energia
O plano de negócios da Companhia envolve o investimento em ativos de geração baseados em fontes
renováveis de energia, especialmente eólicas e solares. A Companhia está desenvolvendo atualmente sete
projetos de geração, localizados no Nordeste e com 2.074 MW (considerando 303 MWp para o Projeto 5,
254 MWp para o Projeto 6 e 538 MWp para o Projeto 7) estimados de capacidade instalada. Todos nossos
projetos, uma vez outorgados, poderão ser explorados pelo prazo de autorização de 35 anos, contando com
pontos de conexão neste momento disponíveis de acordo com os estudos internos realizados pela
Companhia ou aqueles elaborados pelo ONS para fins dos próximos leilões de energia. Nesse sentido, foram
obtidas licenças compatíveis com o estágio de desenvolvimento de cada projeto, sendo que as autorizações
regulatórias para requerimento de outorga do projeto, procedimento ordinário, serão solicitadas
oportunamente à ANEEL. Todos os sete projetos estão detalhados na seção 10.8 do Formulário de
Referência da Companhia e resumidos no quadro abaixo.

Pontos Fortes e Vantagens Competitivas
Acreditamos que nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são:
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Plataforma de comercialização de energia com experiência e robustez financeira.
A Companhia iniciou suas atividades de comercialização de energia em 2013, tendo adquirido ampla experiência nessa
atividade. A Companhia apresentou resultados consistentes nos últimos anos, com um EBITDA Ajustado de R$17.127
mil e R$36.219 mil, respectivamente, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e de
R$49.805 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020. Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido
da Companhia era de R$131.547 mil, enquanto em 31 de dezembro de 2019 e, 2018, o patrimônio líquido era de
R$113.306 mil e R$101.649 mil, respectivamente, sendo, no seu entendimento, uma das comercializadoras
independentes mais bem capitalizadas do mercado brasileiro. Nossa capitalização aumentará substancialmente com a
realização da oferta pública inicial de ações. A Companhia possui endividamento (empréstimos e financiamentos –
circulante e não circulante) de R$9.014 mil em 30 de junho de 2020 e posição de caixa de R$3.687 mil na mesma data.
Apesar dos impactos negativos na economia mundial, as operações da Companhia não foram significativamente
impactadas pela COVID‐19. Ao contrário, os resultados do primeiro semestre de 2020 foram positivos e acreditamos
que a COVID‐19 pode trazer diversas oportunidades até agora para a nossa Companhia.
Neste sentido, destaca‐se que poderá ocorrer a aceleração da migração de diversos consumidores para o Mercado
Livre, devido ao aumento esperado das tarifas de energia no mercado regulado que deverá ocorrer pelos seguintes
fatores: (i) aumento da inadimplência no mercado cativo dado o impacto na condição financeira da população como
consequência da pandemia; e (ii) medidas de estímulo recentemente adotadas pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento (“BNDES”) e outros bancos, fornecendo empréstimos para distribuidoras (a chamada “conta‐
COVID”), que repassarão os seus custos adicionais em suas tarifas, ampliando a diferença de preço em relação ao
Mercado Livre no curto e médio prazos.
Além disso, o efeito da COVID‐19 levou a renegociações de 20 contratos com clientes da companhia que tiveram suas
demandas reduzidas. Nessas renegociações, foi possível reduzir volumes contratados por clientes no curto prazo, e,
em contrapartida, contratar novos volumes com prazos maiores, e em condições atrativas para a Companhia.
Por fim, diferente do observado em outros setores, as taxas de inadimplência no Mercado Livre foram próximas de
zero, sendo que observamos somente um único caso de inadimplência ao longo dos seis primeiros meses de 2020,
que representou 0,05% do nosso portfólio, o qual já foi sanado e efetivamente repago, demonstrando a resiliência
do segmento de atuação em que estamos inseridos. A baixa taxa de inadimplência reflete a maior flexibilidade do
Mercado Livre, que permite com que os fornecedores de energia possam adequar a demanda de seus clientes em
uma negociação bilateral. Adicionalmente, os consumidores do mercado livre geralmente dão garantias que podem
ser executadas em caso de inadimplemento.
No entanto, caso o real deprecie frente ao dólar, é possível que ocorra um aumento nas estimativas de CAPEX dos
projetos eólicos e solares que pretendemos construir. Este efeito pode ser minimizado, já que os fornecedores de
turbinas eólica possuem uma capacidade ociosa relevante com estoques volumosos, o que suaviza o impacto da
depreciação do Real. Adicionalmente, os contratos de suprimento são assinados em reais e, portanto, uma vez
contratados os equipamentos, não há exposição cambial adicional.
A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso 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 da COVID‐19.
Para informações adicionais sobre os efeitos da COVID‐19, vide os itens 10.1(h) e 10.9 do Formulário de
Referência da Companhia.
Base sólida e crescente de clientes.
A Companhia possui uma base sólida e crescente de clientes que permite um acesso ao ACL para a venda de
energia. Nesse sentido, nos exercícios sociais encerrados em 31 de 2019, 2018 e 2017 a Companhia realizou
transações com 523, 342 e 183 clientes, respectivamente, enquanto no período de seis meses findo em 30
de junho de 2020, esse número foi de 309. A base de clientes da Companhia inclui 953 clientes cadastrados
dos quais podemos realizar transações.
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A Companhia construiu relacionamentos de longo prazo com clientes relevantes e continua desenvolvendo
e expandindo sua base de clientes, oferecendo soluções de alta qualidade. Esse acesso único ao mercado é
um grande diferencial para comercializar a energia dos projetos eólicos e solares que serão implementados.
Nossa base de cliente ativos teve um forte crescimento nos últimos anos e continuou se diversificando,
sendo que não há concentração relevante em clientes específicos. Entendemos que o crescimento e a
diversificação da nossa base de clientes são reflexos da nossa sólida capacidade operacional, de
comercialização e de negociação dos contratos entre as contrapartes.
Experiência no Mercado Livre e Oportunidade de Aumento de Margens.
Atuando há quase uma década no ACL, apresentamos um portfólio de produtos e serviços diversificados, flexíveis e
preços competitivos para estratégias de negócios de curto, médio ou longo prazos. Acreditamos que a integração de
nossa plataforma com a venda de energia própria para o mercado livre, particularmente clientes de varejo,
proporcionará retornos maiores, aumentando nossas margens e rentabilidade. Nesse sentido, entendemos que está
ocorrendo um aumento crescente na migração de empresas do mercado cativo para o Mercado Livre, e a
Companhia procura se beneficiar dessa oportunidade de mercado
A visão da Companhia em relação aos preços de energia é de que existe uma diferença relevante entre os preços no
Mercado Livre (ACL) e aqueles praticados no mercado regulado (ACR), sob a ótica de geração, a qual embasa nossa
tese de aproveitar a oportunidade de arbitragem no mercado, ensejando alta rentabilidade para as
comercializadoras integradas com capacidade de implementar projetos de geração e vender energia no mercado
livre, principalmente para clientes de varejo.
Os preços mais baixos no mercado regulado observados em leilões recentemente organizados pelo governo (para
referência, R$98,73 para energia eólica e R$84,35 para energia solar no Leilão de Energia Nova A‐6/2019) tem por
principais justificativas: (i) o avanço da tecnologia, em especial de projetos renováveis, possibilitando ganhos de
eficiência e consequente viabilidade desses projetos a preços mais baixos, e (ii) termos mais atrativos de
financiamentos direcionados a projetos renováveis, que barateiam os custos de implementação e manutenção dos
complexos de geração.
Por outro lado, acreditamos que os preços no Mercado Livre devem se manter em patamares bem mais elevados.
Historicamente, os preços para energia renovável para contratos de até 5 anos têm se mantido acima de
R$200/MWh, estando atualmente ao redor de R$190/MWh, de acordo com Dcide (empresa especializada em
soluções de tecnologia para operações de compra e venda de energia, inclusive na determinação de preços de
referência), por conta do impacto da crise econômica da COVID‐19. Para maiores informações sobre a dinâmica da
indústria de geração e comercialização e preços, vide item 7.3 (c) do Formulário de Referência da Companhia.
Em adição, o mercado de varejo apresenta uma oportunidade de aumento das margens. Segundo dados e projeções
da TR Soluções realizados para 10 mercados no Brasil, a média dos preços praticados para consumidores de alta
tensão (Grupo A) nesses mercados atualmente é de R$504/MWh, sendo R$296/MWh referente ao preço da energia
e R$208/MWh referente a encargos e tributos (como TUSD). Assim, existe uma oportunidade de efetuar descontos
para clientes que queiram migrar para o mercado livre comprando energia de fontes renováveis e, mesmo assim,
obter preços acima de R$260/MWh. Por exemplo, com descontos de 15% no preço da tarifa nesses 10 mercados,
chegamos a um preço de energia médio para esses mercados de R$275/MWh para 2020. Para maiores informações
sobre a análise desses mercados, vide item 7.3 (c) do Formulário de Referência da Companhia.
Administração experiente e com histórico na implementação de projetos de geração.

A Companhia é liderada por um time com longo histórico no setor de geração de energia renovável, ampla
experiência no desenvolvimento de projetos de geração, precificação de energia e análises climáticas, sendo
que a administração da Companhia possui profissionais com competências multidisciplinares, experientes
em comercialização e energia, regulação do setor e desenvolvimento de projetos de geração.
A tabela abaixo mostra alguns dos projetos que foram implementados pela equipe de gestão da 2W Energia
em experiências anteriores:
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Somados, os diretores da Companhia já implementaram mais de 6 GW em projetos de geração de energia,
comercializaram mais de 30 GWm de energia e levantaram mais de R$20.000,00 milhões em financiamento. Além
disso, cada membro do time de gestão sênior da Companhia possui de 15 anos a 20 anos de experiência no setor de
energia elétrica ou mercado financeiro. Ademais, a Companhia possui um modelo de partnership focado em
resultados, uma vez que todos os seus diretores estatutários e parte dos membros do seu conselho de administração
são acionistas da Companhia, de forma que o interesse deles está totalmente alinhado ao interesse dos demais
stakeholders da Companhia. Além disso, a Companhia possui um plano de outorga de ações, que visa: (a) estimular a
expansão, o êxito e a consecução do objeto social da Companhia e suas controladas; (b) alinhar os interesses dos
acionistas da Companhia ao dos beneficiários do referido plano; e (c) reter, alinhar e engajar a administração da
Companhia para implementação do seu plano de negócios nos próximos 5 anos.
Plataforma integrada de geração e comercialização de energia completa e dedicada exclusivamente ao Mercado
Livre.
A Companhia é uma plataforma de geração e comercialização de energia completa, o que significa que prestamos
serviços e oferecemos produtos completamente interligados, proporcionando eficiência no desempenho de nossas
atividades.
As atividades da Companhia podem ser resumidas em seis segmentos: (i) trading de energia, realizando operações
de compra e venda de energia (“back‐to‐back”) e operações estruturadas com geradores e consumidores de energia,
com utilização de uma área interna de pesquisa e monitoramento do setor elétrico brasileiro e condições
climatológicas; (ii) comercialização de energia para clientes de atacado (consumidores que consomem mais de 2MW
médio por mês), oferecendo produtos personalizados, conforme as necessidades de nossos clientes;
(iii) comercialização de energia para clientes de varejo (consumidores que consomem menos que 2MW médio por
mês), os quais acompanhamos em seu processo de migração para o Mercado Livre; (iv) prestação de serviços
complementares de gestão para as diversas partes envolvidas no mercado de energia, como os consumidores e
geradores que buscam migrar ou aperfeiçoar seu entendimento sobre diferentes assuntos do Mercado Livre; (v)
geração de energia renovável, com projetos de geração eólica e solar; e (vi) oferta de soluções financeiras para
clientes que buscam produtos personalizados como derivativos e/ou outros instrumentos financeiros para seu
melhor funcionamento/desempenho em suas tarefas cotidianas.
Além disso, a Companhia apresenta um portfólio de produtos e serviços diversificados, flexíveis e preços
competitivos para estratégias de negócios de curto, médio e longo prazos. Dessa forma, em virtude da diversidade
de operações e produtos oferecidos, a Companhia oferece aos seus clientes os seguintes produtos: (i) compra e
venda de energia de fontes CQ5, I0, I5, I100; (ii) submercados; (iii) flex; (iv) sazonalização; (v) operações financeiras
envolvendo caixa e energia; (vi) operações estruturadas; e (vii) derivativos.
A Companhia possui uma política de risco que inclui a análise de crédito de contrapartes, com geração de um rating
baseado em um formulário paramétrico proprietário. Monitoramos a exposição do portfólio diariamente.
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A Companhia pretende liderar a segunda onda de empresas de geração energética no mercado brasileiro: a venda de
energia para o Mercado Livre. Os principais competidores do setor são empresas de geração de energia da primeira
onda, ou seja, aquelas que venderam energia em contratos no mercado regulado (ACR); percebemos que algumas
dessas empresas já buscam direcionar suas vendas para o mercado livre, mas a Companhia é a única 100% dedicada ao
Mercado Livre. Comercializamos mais de 4.2GW médios de energia entre 2015 e 2019, com destaque para os anos de
2017, 2018 e 2019, quando comercializamos 946MW médios, 1.556MW médios e 810MW médios, respectivamente.
Dessa maneira, acreditamos que temos um grande potencial competitivo pois poderemos comercializar energia própria
para esta base consolidada de clientes no Mercado Livre e dos novos clientes que iremos adquirir.
Nossa Estratégia
A 2W Energia é uma plataforma integrada de comercialização e geração de energia, 100% dedicada ao
mercado livre. Nossa missão é democratizar o acesso à energia a preços mais competitivos para pequenas e
médias empresas, nosso mercado de varejo, através de nossos agentes autônomos e plataforma digital.
Nossa estratégia contempla os fatores descritos a seguir:
Implementar os ativos de geração (eólica e solar) e vender a energia gerada no ACL.
A sólida e reconhecida experiência na construção e operação de ativos de energia elétrica do time da
Companhia, bem como o conhecimento e track record na comercialização, a posiciona como player
estratégico para capturar as oportunidades do setor de geração de energia eólica e solar. Nossa operação de
comercialização no Mercado Livre é o diferencial que dará lastro às operações de médio e longo prazos. Nós
estamos atualmente prontos para iniciar a mobilização da obra de nosso primeiro parque eólico de geração,
por meio das nossas controladas Anemus, que terá, após conclusão do processo de remodelagem em curso,
capacidade instalada, estimada, de aproximadamente 139 MW, considerando todo o complexo Anemus.
Possuímos também a opção de compra de outros três projetos de geração eólica que totalizam
aproximadamente 840 MW de capacidade instalada e outros 3 projetos de geração solar que totalizam
aproximadamente 1.095 MWp de capacidade instalada, de acordo com o nosso Plano de Negócios. Esses
projetos estão descritos abaixo (para informações adicionais sobre o CAPEX dos projetos descritos abaixo,
vide o item 10.8 do Formulário de Referência):
(i)

Projeto 1 – Anemus: Projeto de geração eólica localizado no Rio Grande do Norte com até 33 turbinas e
capacidade total de 138,6MW. O projeto está programado para entrar em operação em janeiro de 2022
com um período de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$626.000 mil.

(ii) Projeto 2: Projeto de geração eólica localizado no Ceará com até 62 turbinas e capacidade total de
260,4MW. O projeto está programado para entrar em operação em julho de 2022 com um período
de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$1.115.000 mil.
(iii) Projeto 3: Projeto de geração eólica localizado no Rio Grande do Norte com até 70 turbinas e
capacidade total de 294MW. O projeto está programado para entrar em operação em janeiro de 2023
com um período de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$1.373.000 mil.
(iv) Projeto 4: Projeto de geração eólica localizado no Rio Grande do Norte com até 68 turbinas e capacidade
total de 285,6MW. O projeto está programado para entrar em operação em janeiro de 2024 com um
período de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$1.316.000 mil.
(v) Projeto 5: Projeto de geração solar localizado no Rio Grande do Norte com capacidade de 303MWp
(equivalente a 244MW). O projeto está programado para entrar em operação em janeiro de 2025
com um período de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$827.000 mil.
(vi) Projeto 6: Projeto de geração solar localizado no Ceará com capacidade total de 254MWp
(equivalente a 205MW). O projeto está programado para entrar em operação em janeiro de 2025
com um período de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$710.000 mil.
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(vii) Projeto 7: Projeto de geração solar localizado no Pernambuco com a capacidade total de 538MWp
(equivalente a 400MW). O projeto está programado para entrar em operação em janeiro de 2026
com um período de autorização de 35 anos. O CAPEX do projeto é estimado em R$1.523.000 mil.
Os projetos acima possuem, no entendimento da Companhia, ótimas características de geração, com as
seguintes vantagens: (i) longo período de mensuração do vento e da irradiação solar, conforme estudos
realizados por consultorias especializadas independentes; (ii) espaço para conexão no Sistema Interligado
Nacional (já que não há prioridade de conexão de projetos que vendem no ACR); (iii) licenças ambientais já
emitidas; e (iv) toda a parte fundiária e de arrendamento já implementada.
Todos os projetos estão detalhados na seção 10.8 do Formulário de Referência da Companhia.
Capturar a grande diferença entre o preço mínimo de implementação dos projetos greenfield e o preço final
de comercialização, principalmente de varejo.

A Companhia foca na venda de contrato de energia de até cinco anos no ACL, pois acreditamos que esse é o
ponto ótimo em termos de liquidez e preço no mercado atual. Atualmente, cerca de 60% dos contratos no
Mercado Livre são de até quatro anos, sendo que depois do quinto ano o mercado tem menor liquidez e
preços menos atrativos.
A estratégia da Companhia visa capturar a diferença entre o custo da energia própria de fonte renovável, a
qual tem se tornado cada vez mais competitiva, e os altos preços do Mercado Livre, em particular para
clientes de varejo, se comparados ao mercado regulado. Iremos focar nossa atividade comercial em
contratos de até cinco anos, a fim de maximizar o prêmio em relação ao mercado regulado, mas também
buscaremos aumentar o prazo médio de nossos contratos através do nosso plano de Economia Garantida a
ser vendido para o varejo com prazo de até dez anos. Manteremos uma postura ativa em recontratação dos
contratos de venda de energia a cada ano, sempre tentando maximizar os preços. A liquidez para contratos
de até cinco anos é maior, onde poderemos gerar uma carteira constante de contratos. Buscaremos
aumentar as margens e retornos através do mercado de varejo.
O mercado de geração e comercialização de energia tem passado por mudanças ao longo dos últimos anos.
O crescimento do Mercado Livre, possibilitando novas formas de comercialização de energia para os clientes
de atacado e varejo, tem incentivado os participantes desse mercado a construir ativos de geração para
venda no Mercado Livre, o que chamamos de a “segunda onda” do mercado de geração de energia. As
geradoras da “primeira onda” venderam sua energia no mercado regulado em leilões com prazos de até 20
anos (para energia renovável) e até 30 anos (para hidroelétricas e térmicas a gás), a preços inferiores ao
Mercado Livre em contratos de médio prazo.
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Adicionalmente, a queda na taxa de juros para financiamento de projetos e a evolução do mercado de
capitais de dívida no Brasil, com aumento do volume de emissão de Debêntures de Infraestrutura,
reduziram os custos totais dos financiamentos de projeto e aumentaram a base de financiadores.
Além disso, as restrições para a migração para o Mercado Livre têm reduzido com (i) a expansão da classe de
“consumidores especiais” a partir de 2016, podendo migrar para o Mercado Livre através da compra de
energia de fontes renováveis, (ii) a queda dos requerimentos de consumo mínimo para poder ser habilitado
como consumidor livre, atualmente de 2MWm, a qual cairá para 1.5MWm em janeiro de 2021, 1.0MWm em
janeiro de 2022, e 0.5MWm em janeiro de 2023, e (iii) a maior disponibilidade na oferta de energia de fonte
renovável ano após ano. Com isso, houve uma aceleração no aumento do número de consumidores livres e
especiais. Em adição, o aumento de especialistas no setor, auxiliando clientes nas análises de economia de
gasto com energia, e novas formas de comunicação e conversão de clientes, através de canais digitais, tem
levado a um maior conhecimento das empresas sobre as vantagens do Mercado Livre.
Primeira Onda do Mercado de Energia

Segunda Onda do Mercado de Energia

Até 2018

A partir de 2019

PPAs no mercado regulado (ACR)

PPAs no Mercado Livre (ACL)

Projetos de energia financiados principalmente pelo BNDES

Possibilidade de financiamento através do mercado de
capitais

Taxa de juros elevada: 10,25% (média taxa SELIC mensal
entre 2008 e 2018)

Taxa de juros baixa: 2.25% (taxa Selic atual)

Restrições comerciais para ACL

Aceleração de migração para ACL e disponibilidade de
plataformas comerciais digitais

Expandir o time comercial e ganhar market share no Mercado Livre.
A Companhia está aumentando seu time comercial com o fim de criar um ecossistema de vendas, baseado
em quatro pilares:
(i) Força própria de vendas: aumento da força própria de vendas, com a estimativa de contratação de
10 coordenadores regionais (dos quais sete já estão contratados) para atuar nos principais
mercados do Brasil, com foco principal no varejo, além da expansão do número de especialistas
que atendem os clientes de atacado;
(ii) Parceria com consultorias e empresas de assessoria: elaboração de produtos customizados para
melhor atendimento de nossos clientes em parceria com consultorias e gestoras,
(iii) Agentes comerciais autônomos engajados: os agentes autônomos e remotos fornecerão uma
capilaridade comercial maior, voltada a clientes menores, e atuarão como prestadores de serviço
autônomos aos clientes. Nosso plano prevê a contratação de 100 agentes autônomos até o fim de
2020, dos quais 16 já estão contratados. A remuneração do agente é variável, dependendo do
sucesso na assinatura dos novos contratos; e
(iv) Plataforma digital: implementação de uma plataforma digital de conversão e marketing.
(v) A Companhia entende ter construído relacionamentos de longo prazo com seus clientes relevantes
e busca continuar desenvolvendo e expandindo sua base de clientes, oferecendo soluções de alta
qualidade. Nosso plano para os próximos 3 anos e meio visará a comercialização dos 510MW
médios que serão produzidos pelos nossos quatro primeiros projetos. Considerando um ticket
médio de varejo de 0.5MW médio, nós pretendemos fazer a aquisição de 1.020 novos clientes, o
que representa uma média de 24 novos clientes por mês. Em 2019, a Companhia realizou negócios
com 199 novos clientes, o que representou uma média de 17 novos clientes por mês.
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Tais clientes pertencem a diferentes setores da economia e enxergam o mercado livre como um ambiente
para a obtenção de termos mais favoráveis e redução de seus custos com energia, em relação aos preços
cobrados por distribuidoras. Nesse sentido, tanto nossa Companhia quanto nossos clientes se beneficiam ao
se aliarem através dos contratos via Mercado Livre de energia.
Implementação de uma plataforma digital de conversão e marketing.
A Companhia está ampliando sua estratégia de captação de clientes por meio de uma plataforma digital. A
partir de junho de 2020, os consumidores do Mercado Livre podem simular planos de adesão ao mercado
livre através de nosso website e realizar seu cadastro para efetivar a migração através de nossos serviços. A
Companhia pretende desenvolver ainda mais esses canais digitais, proporcionando uma experiência simples
e prática para a conversão ao mercado livre. Em nossa plataforma, está disponível o produto Economia
Garantida, no qual os clientes podem obter descontos garantidos por 3, 5 ou 10 anos. Com este produto, o
cliente tem seu desconto mantido com relação aos preços de tarifa praticados pela distribuidora de sua
cidade pelo prazo total do plano, não importa se os preços da tarifa aumentem ou reduzam ao longo do
tempo. A Companhia também facilita a migração para o cliente, fazendo todo o processo operacional de
migração junto a órgãos setoriais e distribuidoras.
Atualmente, a Companhia oferece descontos de até 30% com relação aos preços praticados pelas
distribuidoras através do produto Economia Garantida, dependendo do prazo do contrato e da localidade do
consumidor, que podem ser simulados e adquiridos através do website da companhia. Esses preços
menores refletem o custo mais competitivo da energia a ser gerada pela Companhia através de fontes 100%
renováveis, em comparação ao custo da energia do mercado cativo, o qual representa uma média dos
custos de energia de toda matriz energética brasileira.
A plataforma estará disponível para todos as regiões do Brasil. Esperamos que a plataforma seja um grande
vetor de crescimento da Companhia na comercialização de energia, uma vez que aumentará a escalabilidade
do negócio, o que por consequência terá um efeito positivo na captura de novos clientes que poderão ser
convertidos para o Mercado Livre.
Através de nosso canal digital, o cliente pode migrar para o Mercado Livre, de forma prática, em quatro passos:
(1) Acessar o site da Companhia: o produto Economia Garantida está disponível em nosso website para
todas as regiões do Brasil.
(2) Simular planos de migração: o produto Economia Garantida está disponível para prazos de 3, 5 ou 10 anos.
Os descontos são maiores para os prazos maiores, uma vez que privilegiamos os clientes que querem
permanecer com a Companhia no longo prazo. O desconto garantido por 10 anos é inovador e dá a
tranquilidade ao cliente que se beneficiará do desconto por muitos anos. Nosso time de pesquisas realizou
análises criteriosas para podermos oferecer tal produto, uma vez que as tarifas das distribuidoras irão
oscilar ao longo do tempo, pois são revisadas pela ANEEL pelo menos uma vez por ano.
(3) Preencher o Cadastro: o cliente preenche seu cadastro com dados que são enviados para nosso time.
(4) Confirmação do plano e contratação: nosso time entrará em contato com o cliente para finalizar a
contratação do plano. Nesse momento será necessário recebermos uma cópia da conta de luz, para
verificarmos que o cliente está apto para a migração de acordo com as regulamentações em
vigência. Nesse momento, confirmamos as premissas para confirmar o desconto escolhido pelo
cliente. Assim, enviamos um pacote de documentação que será assinado pelo cliente e a
Companhia tomará conta dos próximos passos até a migração.
Após adesão ao plano e assinatura de contratação, a Companhia tomará conta de toda a burocracia para o
cliente, o que envolve a notificação à CCEE, notificação à distribuidora, abertura de conta para liquidação
junto à CCEE, e aspectos técnicos como formulação do projeto de adequação ao SMF (Sistema de Medição
para Faturamento) e troca do medidor.
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Em julho de 2020, lançamos a segunda marca da Companhia, chamada “Energia Livre”. O website do Energia Livre
também oferece o produto Economia Garantida. Com esta nova marca pretendemos ter uma estratégia de
marketing mais assertiva para o público de varejo. Entendemos que para aumentar a penetração neste público
precisamos dar visibilidade para o consumidor das vantagens da Companhia, que são: uma marca forte, tradição e
experiência na comercialização de energia, robustez financeira, preocupação ambiental com energia própria 100%
renovável, serviços que agreguem para o cliente proporcionando praticidade na migração para o Mercado Livre,
experiência digital com disponibilidade de dados sobre status da migração e dados sobre consumo mensal, além de
prazos dos planos mais longos que a concorrência – possibilitando garantir descontos no longo prazo – e preços
atrativos. Este novo canal terá um foco em estratégias de marketing digital para aumentarmos nossa base de clientes
de varejo. Com essa estratégia, esperamos atrair 1,020 novos consumidores (praticamente dobrando a base atual)
até 2023, capturando um market share de 2.0% do Mercado Livre estimado para os próximos anos (de 25,2GWm,
segundo contribuição da ABRACEEL à CP 33/2017). Considerando um ticket médio de 0,5MWm por consumidor, a
venda total será de 510MWm, equivalente à energia que será gerada pelos nossos quatro primeiros parques.
Estrutura Societária
A estrutura societária da Companhia é a seguinte:
Claudio Ribeiro da Silva Neto
CPF: 186.706.768‐42

Tiago Leite Ferreira
CPF: 014.376.106‐41

99,99%
Ricardo Lopes Delneri
CPF: 157.602.498‐94

75,50%

N.I.I. Participações S.A.
CNPJ: 29.260.211/0001‐45

7,00%

99,00%
Walter Milan Tatoni
CPF: 270.405.228‐02

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção
CPF: 248.802.578‐00

5,00%

Mauricio José Palmieri Orlandi
CPF: 278.517.548‐44

4,50%

Enpower Consultoria,
Assessoramento Empresarial e
Participações Ltda
CNPJ: 29.699.910/0001‐96

3,00%

3,00%

Outros
2,00%

2W Energia S.A.
CNPJ: 08.773.135/0001‐00

100,00%
Anemus Wind 1 Participações S.A.
CNPJ: 29.481.536/0001‐58

100,00%
Anemus Wind 2 Participações S.A.
CNPJ: 29.492.546/0001‐99

99,99%
2W Comercializadora de Energia
S.A.
CNPJ 36.619.769/0001‐30

99,99%
2W Comercializadora Varejista de
Energia S.A.
CNPJ 36.583.766/0001‐93

Informações Adicionais
Nossa sede localiza‐se na Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, Sala 1.101, Centro Profissional Morumbi
Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707‐000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e nosso número de
telefone é +55 (11) 3957‐9400. O endereço do site é www.ri.2wenergia.com.br. Informações contidas no site não
constituirão parte do Prospecto, ou serão consideradas como incorporadas por referência ao Prospecto.
Principais fatores de risco relativos à Companhia
O crescimento dos negócios e operações da Companhia pode ser adversamente afetado no caso de não
obtenção de novos contratos de compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Livre.
O plano de negócios da Companhia tem como um dos meios de crescimento a obtenção de novos contratos
no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), no qual qualquer participante, seja gerador, autoprodutor,
comercializador, ou consumidor, quando atendidos os requisitos previstos para sua participação no ACL,
pode programar e contratar montantes de energia elétrica a qualquer momento, para qualquer período de
fornecimento, independentemente de ação governamental.
Caso a Companhia e/ou suas controladas não obtenham novos contratos no ACL, o crescimento e o resultado
da Companhia poderão ser negativamente impactados, marcado pela redução na sua receita estimada.
Os futuros empreendimentos da Companhia podem ser afetados por diversos fatores, principalmente
aqueles fora de seu controle, o que poderá gerar efeito adverso relevante para o seu crescimento.
A Companhia pretende, em 5 anos, desenvolver projetos no setor de energias renováveis eólica e solar, os
quais demandam significativos investimentos de tempo e capital. Por essa razão, a capacidade de
crescimento e fortalecimento dos negócios da Companhia dependem da sua capacidade em estruturar e
desenvolver adequadamente tais projetos.
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Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é acionista das sociedades Anemus Wind 1
Participações Ltda. e Anemus Wind 2 Participações Ltda., as quais possuem registros de recebimento dos
requerimentos de outorga para desenvolver projeto de geração de energia eólica no estado do Rio Grande
do Norte, denominado Projeto Anemus, o qual terá, após a conclusão do processo de remodelagem em
curso, capacidade instalada total, estimada, de 139 MW, considerando todo o complexo Anemus.
Adicionalmente, o plano de negócios da Companhia envolve o investimento em ativos de geração baseados
em fontes renováveis de energia, especialmente eólicas e solares, os quais ainda não são detidos pela
Companhia. Tais investimentos sustentarão a construção de mais seis projetos de geração eólicos e solares,
nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, possuindo uma capacidade instalada total,
estimada, de 2.074 MW (considerando 303 MWp para o projeto 5, 254 MWp para o projeto 6 e 538 MWp
para o projeto 7). A Companhia possui contratos de opção, celebrados em junho de 2020 para aquisição de
tais projetos. Para mais informações sobre os contratos de opção, vide item 15.8 deste Formulário de
Referência. Neste sentido, a Companhia poderá não ter sucesso na aquisição de tais projetos ou poderá
adquirir tais projetos por um custo mais elevado do que o inicialmente previsto. Adicionalmente, durante a
implantação de novos projetos de geração de energia elétrica, a Companhia e suas controladas poderão
enfrentar diversos obstáculos, dentre os quais: (i) falhas e/ou atrasos na aquisição de equipamentos ou
serviços necessários; (ii) aumento dos custos inicialmente estimados; (iii) dificuldades na obtenção de
licenças ambientais e governamentais necessárias; (iv) mudanças nas condições de mercado que tornem os
projetos menos rentáveis do que o previsto inicialmente; (v) impossibilidade ou demora para adquirir ou
arrendar terras a preços atrativos, ou o aumento do preço das terras; (vi) impossibilidade e demora de
encontrar e adquirir terras que apresentem situação regular e em cumprimento com as leis ambientais e
imobiliárias brasileiras; (vii) incapacidade de desenvolver infraestrutura e atrair mão de obra qualificada em
tempo hábil e de modo eficaz; (viii) o fato de estar exposta a eventuais questionamentos e litígios que
podem surgir a respeito dos projetos adquiridos pela Companhia; e (ix) dificuldades na obtenção de
financiamentos ou obtenção de financiamentos a custo mais elevados do que o que o originalmente
previsto. Todos estes fatores podem implicar em custos e despesas adicionais que não estavam
originalmente previstos para a implementação dos novos projetos de geração de energia elétrica pela
Companhia, ou mesmo atraso na entrada em operação comercial desses projetos, que podem impactar a
capacidade da Companhia ou de suas controladas de atenderem à demanda por energia elétrica contratada
junto aos seus clientes, inclusive podendo obrigar a Companhia ou suas controladas a adquirirem energia
elétrica a custos mais elevados no Mercado de Curto Prazo (“MCP”) ou ACL, o que causará um efeito
adverso relevante nos resultados da Companhia.
Ainda, após os referidos projetos entrarem em operação comercial, na hipótese de gerarem retornos abaixo
do esperado, ou a estruturação e/ou o desenvolvimento desses projetos demandarem tempo ou
investimentos maiores que os inicialmente projetados, os resultados da Companhia e suas controladas
poderão ser afetados, o que gerará um efeito adverso no resultado da Companhia.
Adicionalmente, se a disponibilidade média efetiva dos aerogeradores, módulos fotovoltaicos, inversores
elétricos e respectivos sistemas de transmissão associados for menor do que a estimada pela Companhia,
resultando em geração a menor que aquela utilizada para elaborar seu plano de negócio e tomar decisões
de investimentos, haverá impacto adverso sobre os seus resultados.
Os parques eólicos e solares a serem implantados pela Companhia estão sujeitos a riscos financeiros
devido a variação nos preços de longo prazo de energia elétrica.
A implementação, pela Companhia, de parques eólicos e solares está exposta aos riscos financeiros
associados a alterações no preço de longo prazo de energia, o que pode vir a impactar negativamente as
margens da Companhia.
A produção e comercialização de energia elétrica dependem do aumento da demanda de consumidores nos próximos
anos, sendo que tal aumento poderá não ocorrer ou poderá ser inferior ao inicialmente estimado pela Companhia.
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Além disso, caso haja um eventual aumento da demanda, em patamar igual ou superior ao estimado pela
Companhia, e a implementação dos parques eólicos e solares não esteja concluída à época do atendimento
da demanda ou, se após serem concluídas, sua geração efetiva seja inferior àquela estimada pela
Companhia, a demanda de energia elétrica poderá ser atendida por concorrentes e/ou por outros projetos
de geração de energia elétrica que não aqueles desenvolvidos pela Companhia ou suas controladas, tais
como geração térmica e grandes hidrelétricas, dentre outros, que já estejam em operação ou venham a
entrar em operação no futuro.
Dessa forma, a Companhia não pode garantir que seus parques eólicos e solares, que se encontram em fase
de implementação, serão capazes de gerar e comercializar a totalidade da energia demandada ou, ainda,
que, mesmo comercializando a totalidade da energia gerada, a Companhia pode não ser capaz de atingir os
preços planejados, o que implicará na redução de sua receita estimada, gerando um efeito adverso
relevante sobre seus resultados.
A implementação da estratégia de negócios da Companhia, bem como seu crescimento futuro, exigirá
capital adicional que talvez não esteja disponível ou, caso disponível, poderá não estar em condições
favoráveis para a Companhia.
A implementação da estratégia de negócios da Companhia, especialmente visando seu crescimento futuro,
terá como alicerce o investimento significativo em novos projetos. Será necessário que a Companhia
busque, além de seu caixa operacional, capital adicional, quer mediante a emissão de títulos de dívida,
valores mobiliários, contratação de empréstimos ou ainda mediante a emissão de novas ações. A capacidade
futura de captação de capital pela Companhia dependerá de sua rentabilidade futura, bem como da
conjuntura política e econômica mundial e brasileira, que são afetadas por fatores fora do controle da
Companhia. É possível que capital adicional não esteja disponível ou, caso disponível, possa não estar em
condições favoráveis para a Companhia. A restrição à captação em condições aceitáveis à Companhia
poderá ter um efeito adverso relevante sobre seus resultados e negócios. Ademais, caso a Companhia
incorra em endividamento adicional, os riscos associados à sua alavancagem financeira poderão aumentar,
tais como a possibilidade de a Companhia não conseguir gerar caixa suficiente para pagar o principal, juros e
outros encargos relativos à dívida, causando um efeito adverso relevante sobre seus resultados e negócios.
A Companhia era membro do bloco de controle da Renova Energia S.A. e signatária dos seus acordos de
acionistas, o que pode resultar em questionamentos futuros.
A Companhia (nova denominação da RR Participações S.A.) era membro do bloco de controle da Renova
Energia S.A. (“Renova”), na época composto pela Companhia, pela Light Energia S.A. (“Light”) e pela Cemig
Geração e Transmissão S.A. (“Cemig”), o que pode sujeitá‐la a processos judiciais, processos administrativos e
procedimentos arbitrais decorrentes da sua atuação como acionista membro do bloco de controle da Renova.
Adicionalmente, a Companhia foi signatária de acordo de acionista da Renova celebrado com Light e Cemig
em 19 de dezembro de 2014 (“AA Renova”), bem como de acordo de acionistas celebrado com o BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR e outros acionistas da Renova em 6 de novembro de 2012. A Companhia
transferiu sua participação na Renova em 23 de março de 2018 ao CG I Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“CG I”), conforme Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Ações
celebrado em 28 de fevereiro de 2018 e aditado em 23 de março de 2018, tendo permanecido
solidariamente responsável com o CG I (ou seus sucessores) pelo cumprimento de obrigações pecuniárias e
de não fazer previstas no AA Renova, nos termos do referido documento. O eventual descumprimento ou
entendimento de signatários do AA Renova de que houve descumprimento de obrigações das quais a
Companhia seja solidariamente responsável poderá vir a ser questionado e/ou objeto de processos ou
procedimentos no futuro.
Eventuais decisões em tais processos e procedimentos ou os questionamentos referidos acima contrários
aos interesses da Companhia que eventualmente alcancem valores substanciais ou impeçam a realização
dos seus negócios poderão afetá‐la adversamente.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DOS CONSULTORES E DOS
AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a Companhia e a
Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
2W ENERGIA S.A.
Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, 11º andar, Sala 1.101
CEP 04707‐000, São Paulo, de São Paulo
At.: Diretoria de Relações com Investidores
Tel.: (11) 3957‐9400
https://www.ri.2wenergia.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. ou Coordenador Líder
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 14° andar
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 10º
04538‐133, São Paulo
andar (parte) e 12 a 14º andares (parte)
04542‐000, São Paulo, SP
At.: Sr. Sr. Fabio Nazari
At.: Sr. Eduardo de la Peña
Tel.: +55 (11) 3383‐2000
Tel.: +55 (11) 3701‐6000
www.btgpactual.com
www.credit‐suisse.com/br
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 12° andar
04538‐132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188‐4000
www.merrilllynch‐brasil.com.br

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 25º ao 30º andar
04551‐065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 3871‐4277
www.xpi.com

Assessor Financeiro da Companhia
Riza M&A Assessoria Empresarial Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.285, 5o andar
CEP 04538‐133, São Paulo, SP
At.: Sr. Andre Quaresma Guillaumon
Tel.: +55 (11) 4420‐4821
www.rizacapital.com
Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes S.S
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Torre Norte
CEP 04543‐011, São Paulo ‐ SP
At.: Adilvo França
Tel.: +55 (11) 2573‐5689
Consultor Legal Local da Companhia
Lobo de Rizzo Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 – 12º andar
CEP 04538‐132, São Paulo, SP
At.: Sr. Caio Cossermelli
Tel.: +55 (11) 3702‐7120
www.ldr.com.br

Consultor Legal Local dos Coordenadores da Oferta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447
01403‐001, São Paulo, SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147‐7600
www.mattosfilho.com.br
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Consultor Legal Externo da Companhia
White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 4º andar
CEP 01452‐000, São Paulo, SP
At.: Sr. Donald Baker
Tel.: +55 (11) 3147‐5601
www.whitecase.com

Consultor Legal Externo dos Coordenadores da Oferta
Clifford Chance LLP
Rua Funchal, nº 418
CEP 04551‐060, São Paulo, SP
At.: Anand Saha
Tel.: +55 (11) 3019‐6025
www.cliffordchance.com

Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos termos do
artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da página 123.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de investir
nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, principalmente as
informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 20 e 79, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4.
Fatores de Risco” do nosso Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e Informações Trimestrais
Consolidadas 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.
Ações

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

Ações Adicionais

Montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a até 20% da quantidade de Ações da Oferta Base, a
serem alienadas pela Companhia, que poderá ser acrescido à Oferta nos
termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Ações da Oferta Base

[•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, objeto da Oferta.

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

Antes da realização da Oferta, não existiam ações ordinárias de emissão da
Companhia em circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, estima‐se que,
aproximadamente, [•] ações ordinárias, representativas de aproximadamente
[•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, estima‐se que,
aproximadamente, [•] ações ordinárias, representativas de aproximadamente
[•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social” na página 38 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a até 15% da quantidade total das Ações da Oferta Base, a
serem emitidas, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da
Oferta Base, conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para viabilizar a prestação de serviços de estabilização de
preços das Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da
data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de
até 30 dias contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive,
de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou
mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta,
desde que a decisão de sobrealocação das Ações 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
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de
Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.

Agente Estabilizador ou [•]

[Agente Estabilizador], agente autorizado a realizar operações de
estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado brasileiro, nos termos do Contrato de Estabilização.
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Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, XP
Investments US, LLC e BofA Securities, Inc., considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado imediatamente após
a distribuição das Ações, limitado a seis meses, contados a partir da data
de divulgação do Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e anexo V da
Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste
Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52 e
anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66
deste Prospecto, informando acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no artigo
27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada divergência
relevante entre as informações constantes neste Prospecto Preliminar e
no Prospecto Definitivo, que altere substancialmente o risco assumido
pelo investidor quando da sua decisão de investimento, disponibilizados
nos endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 66 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo
Mercado, bem como a reforma do Estatuto Social, de forma a adequá‐lo às
disposições do Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta
pela Companhia, mediante aumento de capital dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172,
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e
condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 14 de julho de 2020, [cuja ata está em fase de
arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e será
publicada no jornal “Folha de São Paulo” e no DOESP {OU} [cuja ata foi
devidamente registrada em [•] de [•] de 2020 perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o nº [•], bem como publicada no jornal “Folha
de São Paulo” e no DOESP em [•] de [•] de 2020].
O Preço por Ação e o efetivo aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social,
serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração a ser realizada
entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do
registro da Oferta pela CVM, cuja ata será registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo e publicada no “[•]” na data de disponibilização do
Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
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Atividade de Estabilização

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

Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em [•] de [•] de 2020 e a ser novamente divulgado em
[•] de [•] de 2020, com a identificação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta e informando acerca de determinados termos e
condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento de
Pedidos de Reserva, em conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM
400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 66 deste Prospecto.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$145.213.469,39, totalmente subscrito e integralizado, representado por
113.548.407 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinária da 2W Energia S.A., a
ser celebrado pela Companhia, pelos Coordenadores da Oferta e pela B3,
na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

“Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias
da 2W Energia S.A.” a ser celebrado entre [•], na qualidade de doador, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e a
Companhia, essa na qualidade de interveniente‐anuente.
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Contrato de Estabilização

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização
de Preço de Ações Ordinárias da 2W Energia S.A.” a ser celebrado entre a
Companhia, o Agente Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores da
Oferta, estes últimos na qualidade de intervenientes anuentes, que rege os
procedimentos para a realização de operações de estabilização de preços das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro pelo Agente
Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e
da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

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

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a Companhia e a B3.

Coordenador Líder ou BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A..
Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, a XP, o Credit Suisse e o Bank of America,
considerados em conjunto.

Corretora

[●]

Cronograma Estimado da Oferta Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado da
Oferta” na página 45 deste Prospecto.
Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base e das
Ações Adicionais que deverá ser realizada dentro do prazo de até dois
dias úteis, contados da data de divulgação do Anúncio de Início, com a
entrega das Ações da Oferta Base e das Ações Adicionais aos respectivos
investidores exceto com relação à distribuição das Ações Suplementares.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta considerando as Ações
Suplementares serão destinados para: [(i) investimentos nos projetos de
geração de energia eólica, incluindo, mas não se limitando a, compra de
aerogeradores, obras civis e eletromecânicas, aquisição de subestação
coletora, rede de média tensão, linha de transmissão, vão de conexão,
exercício de opção de compra dos projetos e Engenharia do Proprietário,
para os Projetos 1 a 4 que serão desenvolvidos pela Companhia,
conforme descritos no item 10.8 do Formulário de Referência; (ii)
investimentos em mídias digitais, canais de vendas e aquisição de
clientes, que incluirão o desenvolvimento dos novos sites e aplicativos da
Companhia e da segunda marca da Companhia, o “Energia Livre”, além
de reforço de capital necessários para proceder com o processo de
migração de clientes para o mercado livre, incluindo despesas com
elaboração dos projetos de adequação física no Sistema de Medição e
Faturamento (SMF) e compra de medidores; e (iii) outras despesas gerais
de propósitos corporativos, para reforço de estrutura de capital e
aumento de liquidez da Companhia.
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Direitos, Vantagens e Restrições As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restrições conferidos às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
das Ações
termos previstos no seu Estatuto Social e na Lei das Sociedades por
Ações, conforme descritos a partir da página 95 deste Prospecto e na
seção 18 do Formulário de Referência.
Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso
não haja demanda para a subscrição da totalidade das Ações da Oferta Base
por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores
Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada sendo todos
os Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos
Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis
contados da data da disponibilização do comunicado de cancelamento da
Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações – Na medida que o regime de distribuição da Oferta é o
de garantia firme de liquidação e 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 adquirir a totalidade das
Ações objeto da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

Empregados

Investidores pessoas físicas que tenham contrato de trabalho vigente
com a Companhia e/ou suas subsidiárias na primeira data de divulgação
do Aviso ao Mercado

Evento de Fixação do Preço em
Valor Inferior à Faixa Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente indicado,
considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de
20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor
resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor
mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do
Código ANBIMA e do item 21 do Ofício‐Circular CVM/SRE, hipótese em
que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de
Reserva, sem quaisquer ônus. Veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por Ação em valor
inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência dos Investidores Não
Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta”, na página 83 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

A 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$[•] e R$[•], podendo,
no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.
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Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à aquisição das
Ações que devem ser considerados na tomada da decisão de investimento,
os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações”, a partir das páginas 20 e 79 deste Prospecto, respectivamente,
bem como os Fatores de Risco descritos no item “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária
dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação,
de liquidar as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido
subscritas, porém não liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores
na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme
de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a partir
do momento em que for concedido o registro da Oferta pela CVM, assinado o
Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional e cumpridas
todas as condições suspensivas neles descritas, disponibilizado o Prospecto
Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
subscritas por investidores não sejam totalmente liquidadas por estes até
a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Colocação, adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço
por Ação, na proporção e até o limite individual da garantia firme de
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma
individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença
entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação e (ii) o número de Ações objeto da garantia firme de
liquidação efetivamente subscritas e liquidadas, no Brasil, por
investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em
caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os Coordenadores
da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de
Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação
do Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações
realizadas em decorrência das atividades de estabilização previstas no
item [•] abaixo não estarão sujeitas a tais limites.

Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco, pois é
um investimento em renda variável e, assim, os investidores que
pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e
riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em
que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor
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que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado. Os investidores devem ler
atentamente as seções deste Prospecto Preliminar e do Formulário de
Referência que tratam sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir da página 79 deste Prospecto Preliminar, incluindo o item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência.
Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais
brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos
Investidores Não Institucionais, e que tenham aderido à carta convite
disponibilizada pelo Coordenador Líder em [•] de [•] de 2020.

Instituições Participantes da Oferta Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em conjunto.
Instrumentos de Lock‐up

Acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia
assinados pela Companhia, bem como por cada um dos seus Administradores.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados
na B3 e que não sejam considerados investidores qualificados, nos termos da
Instrução CVM 539 e/ou Investidores Institucionais, nos termos da
regulamentação em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil, que realizaram Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo
de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de
investimento de R$1.000.000,00.

Investidores de Varejo Lock‐up

Investidores de Varejo que tenham optado em seus respectivos Pedidos
de Reserva, por se comprometer a não dispor das Ações que
subscreverem pelo período do Lock‐up Varejo.

Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária

Investidores de Varejo que não se comprometeram, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações durante o
período do Lock‐up Varejo

Investidores do Segmento Private Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 que sejam considerados investidores qualificados, nos
termos da Instrução CVM 539, e que não sejam considerados Investidores
Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no
Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva,
conforme o caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados,
para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido
de investimento, que deverá ser sempre superior a R$1.000.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00.
Investidores do Segmento
Private Lock‐Up

Investidores do Segmento Private que tenham optado, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, por se comprometer a não dispor das
Ações que subscreverem pelo período de Lock‐up do Segmento Private.

Investidores do Segmento
Investidores do Segmento Private que não se comprometeram, em seus
Private Sem Alocação Prioritária respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações que
subscreverem durante o período do Lock‐up Segmento Private.
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Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra
144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro, previstas no
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e
(ii) investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados
nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis desse país
(non‐U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados, nos termos da Lei 4.131, da Resolução CMN
4.373 e da Instrução CVM 560.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados
na B3, que sejam considerados investidores profissionais, nos termos da
Instrução CVM 539, em qualquer caso, cujas intenções específicas ou
globais de investimento excedam R$10.000.000,00 e que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, incluindo fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos
de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, 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, assim como os Investidores Estrangeiros.

Investidores Não Institucionais

Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo em conjunto.

Lock‐up Varejo

Restrição a oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, as ações no
âmbito da Oferta de Varejo Lock‐up pelo período de [•] dias para os
Investidores de Varejo Lock‐up.

Lock‐up Segmento Private

Restrição a oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, as ações no
âmbito da Oferta do Segmento Private pelo período de [•] dias para os
Investidores do Segmento Private Lock‐Up.

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 “[•]”.

Oferta

A distribuição pública primária de[, inicialmente] [•] ([•]) Ações, a ser
realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício‐Circular CVM/SRE,
com o Código ANBIMA, bem como as demais disposições aplicáveis,
incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento
do Novo Mercado da B3,, por intermédio das Instituições Participantes da
Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior, a serem
realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados nos termos da Lei 4.131,
Resolução CMN 4.373 e Instrução CVM 560.
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Oferta a Empregados

Oferta Não Institucional destinada aos Empregados que tenham realizado
Pedido de Reserva.

Oferta de Varejo

Oferta Não Institucional destinada aos Investidores de Varejo que
tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta de Varejo Lock‐up

Oferta de Varejo destinada aos Investidores de Varejo Lock‐up que
tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta de Varejo Sem Aloção
Prioritária

Oferta de Varejo destinada aos Investidores de Varejo sem Alocação
Prioritária que tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta do Segmento Private

Oferta Não Institucional destinada a Investidores do Segmento Private
que tenham realizado Pedido de Reserva

Oferta do Segmento Private
Lock‐up

Oferta do Segmento Private destinada a Investidores do Segmento
Private Lock‐up que tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária

Oferta do Segmento Private destinada a Investidores do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária que tenham realizado Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

Oferta direcionada aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente
pelos Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional.

Oferta Não Institucional

Oferta no montante de, no mínimo [=]% do total das Ações, realizada
junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de
Reserva, no âmbito da Oferta Não Institucional, durante o Período de
Reserva. A Oferta Não Institucional compreende a Oferta de Varejo e a
Oferta do Segmento Private.

Offering Memoranda

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

Opção de Ações Suplementares

Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia ao
Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, para
colocação das Ações Suplementares, nas mesmas condições e preço das
Ações da Oferta Base, exclusivamente para atividades de estabilização.

Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e irretratável, para
reserva de Ações no âmbito da Oferta Não Institucional, por Investidores
Não Institucionais, inclusive os que sejam Pessoas Vinculadas.

Período de Colocação

Prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data de disponibilização
do Anúncio de Início, que se iniciará em [•] de [•] de [•] e se encerrará
em [•] de [•] de [•], para efetuar a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de [•], inclusive, e [•] de [•] de
[•], inclusive, para formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores
Não Institucionais.
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Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre [•] de [•] de [•], inclusive, e [•] de [•] de
[•], inclusive, data esta que antecede em pelo menos sete 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

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e
do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, conforme alterada: (i)
controladores e/ou administradores da Companhia pessoas físicas ou
jurídicas e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus
cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais
até o 2º grau; (ii) controladores e/ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional,
pessoas físicas ou jurídicas; (iii) empregados, operadores e demais
prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação da
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições
Participantes da Oferta e/ou 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 atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos
Agentes de Colocação Inteernacional, desde que diretamente envolvidos
na estruturação da Oferta; (vi) cônjuges ou companheiros, ascendentes,
filhos menores ou colaterais das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v)
acima; e (vii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas.

Prazo de Distribuição

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima‐se que o Preço por Ação estará situado na
Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa
Faixa Indicativa. O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá
como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na
medida que o preço de mercado das Ações a serem subscritas 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 do processo de determinação do Preço por Ação.
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Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com
Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo
23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. Poderá ser aceita a
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior a 1/3 das Ações da Oferta Base, não será permitida a
colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento
automaticamente canceladas, com exceção daqueles Investidores Não
Institucionais que realizarem o Pedido de Reserva no Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas. 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 resultar em
redução da liquidez das ações 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 considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário” deste Prospecto.
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; ou (ii) que se enquadrem nas
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 no âmbito da
Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Recomenda‐se aos
potenciais investidores que leiam este Prospecto, em especial as seções
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto Preliminar, nas páginas 20
e 79 deste Prospecto Preliminar, bem como os itens 4.1 e 4.2 do Formulário
de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo, incluindo o Formulário de Referência a ele anexo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.
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Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia e pelo
Coordenador Líder perante a CVM em [•] de julho de 2020, estando a
presente Oferta sujeita a prévia aprovação e registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições
Participantes da Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações
Adicionais” na página 64 deste Prospecto.

Resolução de Conflitos

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam‐se a resolver,
por meio de arbitragem, na Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma
de seu regulamento, toda e qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionadas com ou oriunda da sua condição de emissor, acionista,
administrador ou membros do Conselho Fiscal, conforme o caso, e, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, decorrentes das disposições contidas, na Lei do Mercado de
Capitais, na Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral e daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do contrato de participação
do Novo Mercado, assim como do Regulamento de Arbitragem da
Câmara de Arbitragem do Mercado, a ser conduzida em conformidade
com este último Regulamento.

Restrição à Venda de Ações
(Lock‐up)

[A Companhia se comprometerá, perante os Coordenadores da Oferta e
os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar os Instrumentos de
Lock‐up, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no
Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer,
vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia,
conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a
descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia
de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um
direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que
admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão
da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as
Ações Suplementares.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das Ações.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Empregados, os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo e os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva do Segmento Private, em conjunto

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva de
Empregados

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, aplicáveis aos
Empregados no âmbito da Oferta a Empregados.
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Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, aplicáveis aos
Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo.

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 e o valor
Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva do Segmento máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00, aplicáveis aos
Private
Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta do Segmento Private.
Valor Total da Oferta Base

R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa,
sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$145.213.469,39, totalmente subscrito e
integralizado, representado por 113.548.407 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
398.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço de
emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de
subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
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.
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:

Ações ordinárias ...................................
Total ..................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor
113.548.407
R$145.213.469,39
113.548.407
R$145.213.469,39

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa 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 da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:

Ações ordinárias ..................................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor
113.548.407
R$145.213.469,39
R$145.213.469,39
113.548.407

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa 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 da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:

Ações ordinárias ...................................
Total ..................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor
113.548.407
R$145.213.469,39
R$145.213.469,39
113.548.407

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Ações ordinárias ...................................
Total ..................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor
113.548.407
R$145.213.469,39
113.548.407
R$145.213.469,39

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa 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
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos membros
Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:

Ricardo Lopes Delneri .........................................
N.I.I Participações S.A..........................................
Walter Milan Tatoni ............................................
Administradores(1) ...............................................
Ações em tesouraria ...........................................
Ações em Circulação ...........................................
Total ................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
85.729.049
75,50
7.948.388
7,00
5.677.420
5,00
11.922.582
10,50
0
0
2.270.968
2,00
100,00
113.548.407

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

Incluindo ações detidas diretamente e indiretamente por administradores e sem considerar as ações detidas por Ricardo Lopes Delneri, N.I.I
Participações S.A. e Walter Milan Tatoni

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:

Ricardo Lopes Delneri .........................................
N.I.I Participações S.A..........................................
Walter Milan Tatoni ............................................
Administradores(1) ...............................................
Ações em tesouraria ...........................................
Ações em Circulação ...........................................
Total ................................................................
(2)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
85.729.049
75,50
7.948.388
7,00
5.677.420
5,00
10,50
11.922.582
0
0
2,00
2.270.968
100,00
113.548.407

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

Incluindo ações detidas diretamente e indiretamente por administradores e sem considerar as ações detidas por Ricardo Lopes Delneri, N.I.I
Participações S.A. e Walter Milan Tatoni
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:

Ricardo Lopes Delneri .........................................
N.I.I Participações S.A..........................................
Walter Milan Tatoni ............................................
Administradores(1) ...............................................
Ações em tesouraria ...........................................
Ações em Circulação ...........................................
Total ................................................................
(3)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
85.729.049
75,50
7.948.388
7,00
5.677.420
5,00
11.922.582
10,50
0
0
2.270.968
2,00
100,00
113.548.407

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

Incluindo ações detidas diretamente e indiretamente por administradores e sem considerar as ações detidas por Ricardo Lopes Delneri, N.I.I
Participações S.A. e Walter Milan Tatoni

Na hipótese de colocação total das Açõesda Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Ricardo Lopes Delneri .........................................
N.I.I Participações S.A..........................................
Walter Milan Tatoni ............................................
Administradores(1) ...............................................
Ações em tesouraria ...........................................
Ações em Circulação ...........................................
Total ................................................................
(4)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
85.729.049
75,50
7.948.388
7,00
5.677.420
5,00
11.922.582
10,50
0
0
2.270.968
2,00
113.548.407
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
0
0
[•]

Incluindo ações detidas diretamente e indiretamente por administradores e sem considerar as ações detidas por Ricardo Lopes Delneri, N.I.I
Participações S.A. e Walter Milan Tatoni

Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5%
do nosso capital social, inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de
Referência, na página 237 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, [•] Ações (“Ações da Oferta Base”), a
ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400,
com o Ofício‐Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA, bem como com as demais disposições aplicáveis,
incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas Instituições Consorciadas.

40

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A,
editada pela SEC, em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados
ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos
Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o
Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não
constituídos de acordo com as leis deste país (non‐U.S. persons), nos termos do Regulamento S e observada
a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii)
acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados nos termos da Lei nº 4.131, ou da
Resolução CMN 4.373 e da Instrução CVM 560, 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. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e
integralizadas no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Exceto pelo registro a ser concedido pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da
América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início,
a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até [•] novas ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, as quais
serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de
um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, a até [•] novas ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações
Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização
de preços das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da
data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo
ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde
que a decisão de sobrealocação das Ações 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
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta.
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Aprovações societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do
seu Estatuto Social, de forma a adequá‐lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, e a realização
da Oferta pela Companhia, mediante aumento de capital dentro do limite de capital autorizado previsto em
seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de julho de 2020, [cuja ata
está em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e será publicada no jornal
“Folha de São Paulo” e no DOESP {OU} [cuja ata foi devidamente registrada em [•] de [•] de 2020 perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº [•], bem como publicada no jornal “Folha de São Paulo” e
no DOESP em [•] de [•] de 2020].
A fixação do Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento do
capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram
aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo, e será publicada no “[•]” e no DOESP (no dia útil subsequente).
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta para participar da colocação
das Ações exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
Estima‐se que o preço de subscrição por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”),
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço
por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de
Reserva serão normalmente considerados e processados, observada a condição de eficácia, exceto no caso
de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II
do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva.O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento
de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo
23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações a serem subscritas 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 do processo de determinação do Preço por Ação.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares,
um montante de até [] Ações de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, []% do
seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações Suplementares,
um montante de até [] Ações de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, []% do
seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para maiores informações, ver seção “Informações
Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, na página 38 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas, o Preço por Ação, o valor total das comissões
pagas pela Companhia aos Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos oriundos da Oferta.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e
as Ações Adicionais:

Oferta
Por Ação ...............................
Total ...................................
(1)

(2)
(3)

Quantidade

Valor (1) (2)

Comissões,
Tributos e
Despesas (1) (2)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Recursos
Líquidos (1) (2)
(R$)
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima‐se que o Preço por Ação
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:

Oferta
Por Ação ..............................
Total ..................................
(4)

(5)
(6)

Quantidade

Valor (1) (2)

Comissões,
Tributos e
Despesas (1) (2)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Recursos
Líquidos (1) (2)
(R$)
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima‐se que o Preço por Ação
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e
sem considerar as Ações Adicionais:

Oferta
Por Ação ...............................
Total ...................................
(7)

(8)
(9)

Quantidade

Valor (1) (2)

Comissões,
Tributos e
Despesas (1) (2)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Recursos
Líquidos (1) (2)
(R$)
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima‐se que o Preço por Ação
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:

Oferta
Por Ação ..............................
Total ..................................
(10)

(11)
(12)

Quantidade

Valor (1) (2)

Comissões,
Tributos e
Despesas (1) (2)

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

Recursos
Líquidos (1) (2)
(R$)
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima‐se que o Preço por Ação
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As comissões e despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela Companhia, nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.
A tabela abaixo indica as comissões e despesas estimadas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2)...............................
Comissão de Colocação(2)....................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(2) ....
Comissão de Incentivo(3) .....................................
Total de Comissões...........................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções ..................
Taxa de Registro na CVM ....................................
Despesas com Auditores Independentes ...........
Taxa de Registro na ANBIMA ..............................
Taxa de Registro da B3 ........................................
Despesas com Advogados e Consultores(4) ........
Publicidade da Oferta(5)(6)
Outras despesas da Oferta..................................
Total de Despesas(7)..........................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)

(3)

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

Valor(1)
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Valor por Ação
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima‐se que o Preço por Ação estará situado
entre R$[•] e R$[•] podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
[Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que, conforme descritas no Contrato de Coloação,
constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 20%, 60% e 20% da remuneração
base, calculada como um percentual do produto entre (a) a quantidade total de Ações da Oferta Base; e (b) o Preço por Ação.]
[A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem objetiva e
subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia.]
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta (com exceção aos
Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes
de Colocação Internacional, exceto pela descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração
que dependa do Preço por Ação.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#

(1)

Data(1)

Eventos

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

[•]/[•]/2020

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

[•]/[•]/2020

3.

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

[•]/[•]/2020

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

[•]/[•]/2020

5.

Encerramento do Período de Reserva

[•]/[•]/2020

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta

[•]/[•]/2020

7.

Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

[•]/[•]/2020

8.

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

[•]/[•]/2020

9.

Data de Liquidação

[•]/[•]/2020

10.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•]/[•]/2020

11.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

[•]/[•]/2020

12.

Término do Lock‐up Varejo.

[•]/[•]/2020

13.

Término do Lock‐up Segmento Private.

[•]/[•]/2020

14.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

[•]/[•]/2020

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 data indicada no Aviso ao Mercado, para subscrição
das Ações que somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do boletim de subscrição após o início
do Prazo de Distribuição.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil
e no exterior, no período compreendido entre a data deste Prospecto Preliminar e a data em que for
determinado o Preço por Ação.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado
nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão informados por meio de
divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento da Oferta”, “Suspensão,
modificação, revogação ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” deste Prospecto.
Público Alvo da Oferta
O público alvo da Oferta consiste em:
(a) investidores pessoas físicas que tenham contrato de trabalho vigente com a Companhia e/ou suas
subsidiárias na primeira data de divulgação deste Aviso ao Mercado (“Empregados”), que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido
de investimento de R$1.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
(“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Empregados”);
(b) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 e que não sejam
considerados investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539 e/ou Investidores
Institucionais (conforme definido abaixo), nos termos da regulamentação em vigor, em qualquer
caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o
Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de
investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
(“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo” e “Investidores de Varejo”,
respectivamente); e
(c) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3 que sejam
considerados investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539, e que não sejam
considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede
no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, conforme o caso, junto
a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, o
valor mínimo de pedido de investimento, que deverá ser sempre superior a R$1.000.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 (“Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva do Segmento Private” e, em conjunto com os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva de Varejo e os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Empregados
os “Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva”) (“Investidores do Segmento Private” e, em
conjunto com os Empregados e os Investidores de Varejo, “Investidores Não Institucionais”); e
(d) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, que sejam
considerados investidores profissionais, nos termos da Instrução CVM 539, em qualquer caso, cujas
intenções específicas ou globais de investimento excedam R$10.000.000,00 e que não sejam
considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, em todos os casos,
residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, 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, assim como os Investidores Estrangeiros (“Investidores Institucionais”).

46

Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da
Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, serão consideradas pessoas
vinculadas à Oferta os investidores que sejam (i) controladores ou administradores da Companhia ou outras
pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores das Instituições Participantes da Oferta
e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação
da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na estruturação da 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, ou por qualquer pessoa a
eles vinculadas desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (vii) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (viii) cônjuge ou
companheiro, ascendentes, filhos menores ou colaterais das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e
(ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas (“Pessoas Vinculadas”).
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção
(hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato
de Colocação, a Oferta será cancelada. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos
Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados da data da disponibilização do comunicado de cancelamento da
Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na
medida que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e 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 adquirir a totalidade das Ações objeto da Oferta”, na página 83
deste Prospecto Preliminar.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma oferta destinada aos
Investidores Não Institucionais observadas as prioridades de alocação descritas no item abaixo (“Oferta Não
Institucional”); e (ii) uma oferta destinada a Investidores Institucionais (“Oferta Institucional”), conforme
descritas adiante, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado.
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Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, elaborarão 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 e relações da Companhia e dos Coordenadores da Oferta com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco
de seus clientes em conformidade com a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo 21 da
Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares
dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por
pessoa designada pelos Coordenadores da Oferta (“Plano de Distribuição”).
Oferta Não Institucional
Desde que haja demanda, a Oferta Não Institucional será destinada aos Investidores Não Institucionais
observado o montante de, no mínimo, [•]% e, a exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, o montante de, no máximo, [•]% do total das Ações, compreendendo (i) uma Oferta a Empregados,
destinada aos Empregados; (ii) uma Oferta do Segmento Private, destinada aos Investidores do Segmento
Private; e (iii) uma Oferta de Varejo, destinda aos Investidores de Varejo, conforme definidas abaixo.
A Oferta Não Institucional será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem solicitação de
reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico destinado à aquisição de Ações, em
caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional (“Pedido de Reserva”) junto a uma
única Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de
[•] de 2020, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] de
2020, inclusive (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”), observados os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, o qual terminará em data que antecederá em
pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, sendo que aqueles Investidores Não
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante
o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso
de demanda superior a um terço à quantidade de Ações da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400. Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus
Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva
cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Base.
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.
Recomenda‐se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos de Reserva que (i)
leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva, sobretudo os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Formulário de Referência, especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” do Prospecto Preliminar, bem como o item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta
e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) 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; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar
o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada.

48

Oferta a Empregados
O montante de 0,5% do total das Ações será destinado prioritariamente à colocação pública para
Empregados, sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até [•]% do total das Ações da Oferta Base, tais
pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a [•]% do total das Ações da Oferta Base,
a alocação será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta a Empregados”).
Observado o disposto neste item, será permitida aos Empregados a participação na Oferta a Empregados
mediante preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observado os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Empregados.
Os Empregados que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding,
e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Empregados deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
cada um dos Empregados interessados em participar da Oferta Não Institucional deverá realizar
Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (d), (e), (g) e (h)
abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Empregados poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como
condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo
que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Empregado, o
respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(c) os Empregados deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, sendo que os
Empregados que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de
Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela
Instituição Consorciada;
(d) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade total de Ações da
Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será vedada a colocação de Ações aos
Empregados que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Empregados que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles
Pedidos de Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(e) caso o total de Ações da Oferta a Empregados objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Empregados: (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta a Empregados, não
haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Empregados, de modo que as Ações remanescentes da Oferta a Empregados, se houver, poderão ser
destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
aos Investidores Institucionais; ou (ii) exceda o total máximo Ações destinadas à Oferta a Empregados,
será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando‐se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta a Empregados”). Caso haja Rateio Oferta a
Empregados, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(f) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, serão
informados a cada Empregado pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido
de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac‐símile,
telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se
for o caso, em decorrência do Rateio Oferta a Empregados), o Preço por Ação e o valor do
respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado
àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(g) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Empregado que tenha realizado Pedido de Reserva deverá
efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional,
do valor indicado na alínea (c) acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido
de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado;
em caso de tal cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de
Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Empregado;
(h) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Empregado que tenha
realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação,
desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja página 59 deste
Prospecto Preliminar.
Oferta do Segmento Private
O montante de, no mínimo, [•]% e, no máximo, [•]%, do total das Ações será destinado à colocação pública
para Investidores do Segmento Private, sendo certo que:
(a) o montante de, no mínimo, [•]% e, no máximo, [•]% do total das Ações da Oferta Base será
destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private que se comprometerem a
não dispor das Ações que subscreverem por um período de [•] dias (“Lock‐up Segmento Private” e
“Investidores do Segmento Private Lock‐up”, respectivamente), sendo certo que, caso haja
demanda: (i) de até [•]% do total das Ações da Oferta Base, tais pedidos serão atendidos e terão
alocação garantida; e (ii) superior a [•]% do total das Ações da Oferta Base, a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária
(conforme abaixo definido) tenha sido atendido, nos termos do item (b) abaixo, será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado
que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta do Segmento Private Lock‐up”). Caso não haja
demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento Private
Lock‐up, poderá haver a realocação das Ações remanescentes da Oferta do Segmento Private Lock‐
up para a Oferta de Varejo Lock‐up (conforme definida no item [=] abaixo); e
(b) o montante de, no mínimo, [•]% e, no máximo, [•]%, do total das Ações da Oferta Base será
destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private que não se comprometerem
ao Lock‐up Segmento Private (“Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária”), sendo
certo que, caso haja demanda: (i) de até [•]% do total das Ações da Oferta Base, tais pedidos serão
atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a [•]% do total das Ações da Oferta Base, a
alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Lock‐up
tenha sido atendido, nos termos do item (a) acima, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver rateio (“Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com a
Oferta do Segmento Private Lock‐up, a “Oferta do Segmento Private”).
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Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores do Segmento Private a participação na
Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição
Consorciada, observado os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva do Segmento Private por
Investidor do Segmento Private.
Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de
Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta Não
Institucional deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas
alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar da Oferta do Segmento
Private Lock‐up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock‐up Segmento Private, sob pena de serem considerados Investidores do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária e não participarem da Alocação Segmento Private Lock‐up;
(c) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar da Oferta do Segmento
Private, mas não possuem interesse em participar do Lock‐up Segmento Private, deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser considerados Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária;
(d) os Investidores do Segmento Private poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por
Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação,
sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor do
Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(e) os Investidores do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;
(f) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade total de Ações da Oferta Base,
nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será vedada a colocação de Ações aos Investidores do
Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles
Pedidos de Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(g) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock‐up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private Lock‐up: (i) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private Lock‐up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos
os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Lock‐up, de modo que as Ações
remanescentes da Oferta do Segmento Private Lock‐up, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo
Lock‐up; ou (ii) exceda o total máximo de Ações da Oferta do Segmento Private Lock‐up, será realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando‐se, entretanto, as
frações de Ações (“Rateio Oferta do Segmento Private Lock‐up”). Caso haja Rateio Oferta Segmento Private
Lock‐up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(h) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária: (i) seja igual ou inferior
ao montante de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes da Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores Institucionais; ou (ii) exceda o total
máximo Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando‐se, entretanto, as frações de
Ações (“Rateio Oferta Private Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com o Rateio Oferta do Segmento
Private Lock‐up, o “Rateio do Segmento Private”). Caso haja Rateio Oferta Private Sem Alocação Prioritária,
os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(i) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor do Segmento Private pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac‐símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações
alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio do Segmento Private), o Preço por Ação
e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(j) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor do Segmento Private que tenha realizado
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis,
em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (c) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de
Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição
Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do
respectivo Investidor do Segmento Private;
(k) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva
entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor do Segmento Private que tenha
realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação,
desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;
Lock‐up Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private que indicarem em seu Pedido de Reserva que
estão de acordo com o Lock‐up Segmento Private e subscreverem Ações no âmbito da Oferta Não Institucional
não poderão, pelo prazo de [•] dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer
título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na do Segmento Private Lock‐up, cada
Investidor do Segmento Private Lock‐up, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizará 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 prazo de [•] dias de Lock‐up Segmento Private. [As Ações
adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock‐up poderão também ser outorgadas em garantia da
Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA, 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 BM&FBOVESPA estará autorizada
a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Provate Lock‐up que foram depositadas
em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.]
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private Lock‐up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock‐up Segmento Private, e tendo
em vista a impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar‐lhes perdas.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores
do Segmento Private e os Investidores de Varejo Lock‐up que se comprometerem a observar o Lock‐up
Segmento Private Lock‐up e o Lock‐up Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em
perdas em determinadas situações”, deste Prospecto Preliminar.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja página 59 deste
Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, [•]% e, no máximo, [•]% do total das Ações da Oferta Base será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo conforme disposto a seguir, observado que, caso não haja
demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento Private Lock‐up, o
montante máximo da Oferta de Varejo (conforme abaixo definido) poderá ser aumentado diante da
hipótese de realocação das Ações reservadas para a Oferta do Segmento Private Lock‐up:
(a) o montante de, no mínimo, [•]% e, no máximo, [•]% do total das Ações da Oferta Base será
destinada à colocação publica para Investidores de Varejo que se comprometerem a não dispor das
Ações que subscreverem por um período de [•] dias (“Investidores de Varejo Lock‐up”), sendo certo
que caso haja demanda: (i) de até [•]% do total das Ações da Oferta Base, tais pedidos serão
atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a [•]% do total das Ações da Oferta Base, a
alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária tenha sido atendido, nos termos do item (b) abaixo, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver rateio (“Oferta de Varejo Lock‐up”). Caso não haja demanda suficiente para suprir a
alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento Private Lock‐up, o montante máximo da
Oferta de Varejo Lock‐up poderá ser aumentado nos termos do item acima; e
(b) o montante de, no mínimo, [•]% e, no máximo, [•]% do total das Ações da Oferta Base será destinado
à colocação publica para os Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, sendo certo que caso
haja demanda: (i) de até [•]% do total das Ações da Oferta Base, tais pedidos serão atendidos e
terão alocação garantida; e (ii) superior a [•]% do total das Ações da Oferta Base, a alocação,
desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo Lock‐up tenha sido atendido, nos
termos do item (a) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária” e, em conjunto com a Oferta de Varejo Lock‐up, a “Oferta de Varejo”).
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores de Varejo a participação na Oferta de
Varejo mediante o preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo por Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de
Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o
procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, cada um dos
Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta Não Institucional deverá realizar
Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo
disposto nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo Lock‐up,
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock‐up
Varejo, sob pena de serem considerados Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária e não
participarem da Alocação Varejo Lock‐up;
(c) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo, mas não
possuem interesse em participar do Lock‐up Varejo, deverão, necessariamente, indicar no Pedido
de Reserva que desejam ser considerados Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária;
(d) os Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação
como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação,
sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo
Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(e) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, sendo
que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no
Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser
cancelado pela Instituição Consorciada;
(f) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade total de Ações da Oferta
Base, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, será vedada a colocação de Ações aos Investidores
de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos de
Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(g) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock‐up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Lock‐up: (i) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à
Oferta de Varejo Lock‐up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock‐up, de modo que as Ações remanescentes da
Oferta de Varejo Lock‐up, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo
Sem Alocação Prioritária; ou (ii) exceda o total máximo de Ações destinadas à Oferta de Varejo
Lock‐up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando‐se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta de Varejo Lock‐up”). Caso haja
Rateio Oferta de Varejo Lock‐up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros, ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da
Data de Liquidação;
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(h) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (i) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária, se houver, poderão destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores Institucionais; ou (ii) exceda o
total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio proporcional ao
valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando‐se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com o Rateio Oferta de
Varejo Lock‐up, “Rateio Varejo”). Caso haja Rateio Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária,
os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(i) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência,
por fac‐símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas
(ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio de Varejo), o Preço por Ação e o valor do
respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado
àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(j) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda
corrente nacional, do valor indicado na alínea (c) acima à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva
automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição Consorciada
que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo
Investidor de Varejo;
(k) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que tenha
realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação,
desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima.
Lock‐up Varejo. Os Investidores de Varejo que indicarem em seu Pedido de Reserva que estão de acordo
com o Lock‐up Varejo e subscreverem Ações no âmbito da Oferta Não Institucional, não poderão, pelo prazo
de [•] dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações.
Dessa forma, como condição para a sua participação na Oferta de Varejo Lock‐up, cada Investidor de Varejo,
ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizará 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 prazo de [•] dias de Lock‐up Varejo. [As Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo
Lock‐up poderão também ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da
BM&FBOVESPA, 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 BM&FBOVESPA estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no
âmbito da Oferta de Varejo Lock‐up que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia,
nos termos dos normativos da B3.]
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo por quaisquer motivos
venham a precisar de liquidez durante o período de Lock‐up Varejo, e tendo em vista a impossibilidade das
Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou
indireta, tais restrições poderão causar‐lhes perdas.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores
do Segmento Private Lock‐up e os Investidores de Varejo Lock‐up que se comprometerem a observar o
Lock‐up Segmento Private e o Lock‐up Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em
perdas em determinadas situações”, deste Prospecto Preliminar.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja página 59 deste
Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Ações remanescentes serão destinadas à colocação pública
junto a Investidores Institucionais, exclusivamente por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e
inexistindo valores mínimo e máximo de investimento. Cada Investidor Institucional interessado em
participar da Oferta deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos acima 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 de investimento os Investidores
Institucionais que, a critério da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, levando em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta
Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone ou fac‐símile, a
quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá
ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de
Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
A subscrição das Ações será formalizada mediante preenchimento de boletim de subscrição de ações, cujo
modelo final foi previamente apresentado à CVM e que informa o Investidor Institucional sobre o
procedimento para a entrega das Ações. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente
subscritas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, sendo permitida a
colocação de Ações a Pessoas Vinculadas, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações
da Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições financeiras
contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Os investimentos
realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 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) são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM
400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os
fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ações 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 consideradas Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a
formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário”, na página 82 deste Prospecto Preliminar. Recomenda‐se aos potenciais
investidores que leiam as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e“Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” deste Prospecto Preliminar, bem como os itens 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência antes de
tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Prazos da Oferta
O prazo para a distribuição das Ações terá início na data de divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será
encerrado na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses,
contado a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•]
de [•] de 2020, em conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”).
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações (“Período de Colocação”). A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação (“Data de Liquidação”),
exceto com relação à distribuição das Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares (cada uma delas, “Data de Liquidação das Ações Suplementares”). As Ações serão entregues
aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações
Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será anunciada mediante a divulgação do Anúncio de Início em conformidade com
o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a
divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
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Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia e pelos Coordenadores da Oferta, tendo como
interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os Coordenadores da
Oferta concordaram em distribuir, em regime de garantia firme de liquidação de forma individual e não
solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade
com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão acionária previstos no
Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 60 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração do Contrato
de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento pelas Ações
está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos relevantes na Companhia e em
seus negócios, a execução de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega
de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a
assinatura de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia e pelos Administradores, dentre
outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
assumiu a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em
certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
[O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia a indenizar os Agentes de Colocação
Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas
em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos
indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia no exterior. Estes
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em
decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes
processos. Se eventualmente a Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a
incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal
condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações
adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta
pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a
ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 83 deste Prospecto.]
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 66 deste Prospecto.
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não Institucionais, ou
a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta
seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos
termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do
preço inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20%
sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e
do Ofício‐Circular CVM/SRE (“Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), poderão os
Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos
termos abaixo descritos.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada
por meio de anúncio disponibilizado nas páginas da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da
CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes do item abaixo, mesmos meios utilizados para
divulgação deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400 (“Anúncio de Retificação”).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400,
ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições
Consorciadas deverão acautelar‐se e certificar‐se, no momento das aceitações da Oferta, de que o
Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição
Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer
outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado
Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada ou da ocorrência
de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do
quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta enviada pela Instituição Consorciada
acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de Reserva
nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no
prazo máximo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação, (iii) cancelamento
da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de
expressa disposição legal, cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva
comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer,
inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. A rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a concessão do
registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do
Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação 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 colocação das Ações da Oferta Base e das Ações Adicionais, em mercado
de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais
abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder ......................................................................
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. ..........................................................................
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Bank of America Merril Lynch Banco Múltiplo S.A
Total .......................................................................................

Quantidade
[•]

Percentual (%)
[•]%

[•]
[•]

[•]%
[•]%

[•]

[•]%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar as Ações da Oferta Base e as Ações
Adicionais que tenham sido subscritas, porém não integralizadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A Garantia
Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que for concedido o registro da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Colocação e cumpridas todas as condições suspensivas neles descritas e o Contrato
de Colocação Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente
subscritas por investidores não sejam totalmente integralizadas por estes até a Data de Liquidação, cada
Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, liquidará na Data de Liquidação,
pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por
cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante
da diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número de Ações objeto da Garantia
Firme de Liquidação efetivamente subscritas e integralizadas, no Brasil, por investidores no mercado,
multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato
de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
Atividades de Estabilização não estão sujeitas a tais limites.
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Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações
bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito
da Oferta, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação e dentro de até 30 dias contados da data
de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto
no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM nº 476, de 25
de janeiro de 2005, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações bursáteis e,
uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão
escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações ordinárias de
emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá‐las em
todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê‐las e retomá‐las a qualquer
momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador
e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados no item abaixo.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de Colocação, na carta‐
convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de
conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas
previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de
negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a
critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas
cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no
âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento,
devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores
eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de até três dias úteis contados da data
de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer
tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros
cessantes, danos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo
custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas
por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros,
inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e
isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios,
funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer
perda que estes possam incorrer, e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses contados da data
da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A
Instituição Consorciada a que se refere este item deverá informar, imediatamente, sobre o referido
cancelamento, os investidores de quem tenham recebido Pedido de Reserva. Os Coordenadores da Oferta
não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem
Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
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Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social, na Lei das
Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais
se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária corresponde a
um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo mínimo
obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado
nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais eventualmente
distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV,
da Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário àquele dado aos
acionistas controladores (tag along);
(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição de
ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em caso de
cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das ações
ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu
valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa
especializada com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e/ou acionistas controladores;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades por
Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da Companhia.
[Os investidores que subscreverem Ações (incluindo as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no
âmbito da Oferta não farão jus ao recebimento de eventuais dividendos declarados e/ou distribuídos pela
Companhia até a data em que forem emitidas. Deste modo, as Ações (incluindo as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares) objeto da Oferta serão negociadas “ex” tais dividendos.]
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão da
Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência.
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Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão o “Contrato de Participação no Novo Mercado”, 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 (“Novo Mercado”), 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 Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio
de Início sob o código “[•]”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram‐se resumidas no Formulário de
Referência, sobretudo nos itens “5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos”, “12.
Assembleia geral e administração”, “13. Remuneração dos Administradores”, “16. Transações com partes
relacionadas”, “20. Política de negociação de valores mobiliários” e “21. Política de divulgação de
informações”. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição
autorizada a operar na B3.
Recomenda‐se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para informações
adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação econômica e
financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes da decisão de investimento nas Ações,
sobretudo nos itens “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock‐up)
A Companhia e seus administradores se comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional,
concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta
ou indiretamente, pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações
ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias de
emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá prejudicar o
valor de negociação das ações de emissão da Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das Ações.
Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial
emissão ou venda de quantidades significativas de 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” constante da seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Ações” deste
Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e transferência
das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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Formador de Mercado
[Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram à
Companhia a contratação de instituição para desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos
da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar
a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não houve
contratação de formador de mercado.]
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e,
assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos,
inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a Companhia atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de
Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. 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 adquirir as Ações ou, com relação à qual o
investimento nas Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Informações Adicionais
A subscrição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda‐se aos potenciais
investidores, incluindo‐se os Investidores Institucionais, que leiam este Prospecto Preliminar, em especial
as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia”, a partir das páginas 79 e 20 e, respectivamente, bem como a seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais interessados
em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da
Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência
antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios e avisos
referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das Ações, deverão
dirigir‐se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições
Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Companhia
2W ENERGIA S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, 11º andar, Sala 1.101
Jardim das Acácias
CEP 04707‐000, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Hugo Gonçalves Vieira de Assunção
Tel.: (11) 3957‐9400
https://www.ri.2wenergia.com.br (neste website, clicar [•])
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Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
04538‐133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383‐2000
https://www.btgpactual.com/home/investment‐bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias
de Emissão da 2W Energia S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (parte)
Itaim Bibi
CEP 04542‐000, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Eduardo de la Peña
Tel.: +55 (11) 3701‐6000
www.credit‐suisse.com/br (neste website, clicar “Investment Banking”, depois clicar em “Oferta”, e, então,
clicar em “Prospecto Preliminar” ao lado de “2W Energia S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias da 2W Energia S.A.”))
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 25º ao 30º andar
CEP 045551‐065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 3871‐4277
https://www.xpi.com.br/investimentos/www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois
clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de
Emissão da 2W Energia S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.400, 12° andar
Itaim Bibi
CEP 04538‐132, São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188‐4000
http://www.merrilllynch‐brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “2W Energia” e,
então, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Instituições Consorciadas
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas e será
novamente divulgado em [•] de [•] de 2020, dia de início do Período de Reserva da Oferta, do Período de
Reserva da Oferta para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que aderiram à
Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas
dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
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Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i)

CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159‐900, na Cidade do Rio de Janeiro,
no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333‐010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Ofertas Primárias e
Secundárias em Análise na CVM”, 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 “2W
ENERGIA S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e

(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/servicos/ofertas‐publicas/sobre‐ofertas‐publicas – neste website
acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em “2W ENERGIA
S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS INSTITUIÇÕES
CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE
RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO
DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS
ABAIXO, DA CVM E DA B3:
Companhia
2W ENERGIA S.A.
https://www.ri.2wenergia.com.br (neste website, clicar [•])
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment‐bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias
de Emissão da 2W Energia S.A.”, clicar no link específico do documento que deseja consultar)
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
www.credit‐suisse.com/br (neste website, clicar [clicar em “Investment banking”, depois clicar em “Ofertas”,
em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da 2W Energia S.A.” e,
então, clicar , clicar no link específico do documento que deseja consultar))
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.xpi.com.br/investimentos/www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois
clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de
Emissão da 2W Energia S.A.” e, então, clicar no link específico do documento que deseja consultar”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch‐brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “2W Energia” e,
então, clicar no documento que deseja consultar”)
Instituições Consorciadas
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas e será
novamente divulgado em [•] de [•] de 2020, dia de início do Período de Reserva da Oferta, do Período de
Reserva da Oferta para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que aderiram à
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Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas
dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua Sete
de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159‐900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e
na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333‐010, na Cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo (www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise na CVM”, 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 “2W Energia S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao
Prospecto Preliminar disponível)); e (ii)
B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/servicos/ofertas‐
publicas/sobre‐ofertas‐publicas – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “2W ENERGIA S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra
jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou das
Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país,
exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities
Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A Companhia e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a
Companhia e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto Preliminar, do
Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM
ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 20 e 79,
RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido
junto à CVM em [15] de julho de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer
investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e
conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda‐se que os interessados em participar
da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá‐los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos
riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
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O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável
e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos,
inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao
ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência,
e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no
entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2006, o
UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram‐se para criar o Banco UBS
Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG
Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais,
fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, ainda,
escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,
clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, o BTG Pactual
oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset management a
planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading
(vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto
internacionais. Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo
o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria
em operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de operações,
participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da base de dados
internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de ofertas em 2012 (Dealogic) e
sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde 2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais,
vale destacar a forte presença do banco na América Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em
número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o “Brazil’s
Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes “World’s
Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of the Year” (IFR, 2007). Sua
atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete vezes o título de “Best Equity House
Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment
Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o
BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores
profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área
renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no
período de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional Investor
de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o ranking publicado pela
revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow‐on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes, Estácio
Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce, Multiplus, OSX,
EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em função do forte
relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo com a percepção de
valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow‐on
das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow‐
on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F,
Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve‐se destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e
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lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por
bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua
própria oferta pública inicial e do follow‐on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade,
CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow‐on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em
2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow‐on da Oi S.A. Em 2015, o
BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow‐on de Telefônica Brasil e
Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de distribuição de ações da
Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição
de ações da Movida, IRB‐Brasil Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow‐
ons da CCR, das Lojas Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re‐IPOs da Eneva
e da Vulcabras. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida.
Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow‐on das seguintes companhias:
Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties, LOG
Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida,
Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG
Pactual participou do follow‐on da Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo e do
próprio BTG Pactual, assim como do IPO da Mitre Realty e do IPO da Estapar.
Credit Suisse
O Credit Suisse foi fundado em Zurich, na Suíça, em 1856, e possui operações em 50 países e 46.840
empregados de mais de 170 países. A estratégia do Credit Suisse consiste em ser um dos líderes globais em
gestão de fortunas com excelentes capacidades de Investment Banking.
O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de produtos e serviços por meio de suas
principais divisões de negócios: International Wealth Management, Investment Banking & Capital Markets,
Global Markets, Swiss Universal Bank e Asia Pacific.
Uma história de sucesso no Brasil: Em 1959, com a abertura de um escritório de representações do então CS
SKA, o Credit Suisse estabeleceu a sua presença no Brasil. Em 1990, o Banco de Investimento Credit Suisse First
Boston estabeleceu sua presença no País. Em 1998, o Credit Suisse adquiriu o Banco Garantia (fundado em
1971), e posteriormente, em 2006, a Hedging‐Griffo (fundada em 1981), criando a Credit Suisse Hedging‐Griffo.
Atualmente, o Credit Suisse no Brasil oferece uma completa linha de produtos e serviços financeiros por meio
de suas divisões locais de Wealth Management, Investment Banking & Capital Markets e Global Markets.
O Credit Suisse no Brasil tem por objetivo ser o banco preferencial dos melhores empresários, empresas e
investidores do Brasil; além de ser o assessor de pessoas físicas e investidores institucionais, oferecendo
uma linha completa de soluções financeiras feitas sob medida, de acordo com as necessidades de cada um
de nossos clientes.
Os ratings do Credit Suisse no Brasil, atribuídos às instituições financeiras do País pela Fitch Ratings, são:
AAA (bra), perspectiva estável (longo prazo) e F1+ (Bra) (curto prazo), desde 2013.
Investment Banking & Capital Markets no Brasil: O Credit Suisse tem conhecimento local e experiência em
fusões e aquisições, em colocações primárias e secundárias de ações e em instrumentos de dívida. Além
disso, mantém a liderança consolidada em Investment Banking na América Latina desde 2005 (Fonte:
Thomson Reuters e Dealogic entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020).
Líder em fusões e aquisições: O Credit Suisse é líder no ranking de Fusões e Aquisições (M&A) na América
Latina, entre 2005 e 2020, com volume de US$393 bilhões, em transações acima de US$100 milhões (Fonte:
Thomson Reuters e Dealogic. Considera transações anunciadas acima de US$100 milhões entre 1º de janeiro
de 2005 e 31 de maio de 2020).
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Líder em emissões de ações: No segmento de Ofertas de Ações (ECM) na América Latina, o Credit Suisse é líder
entre 2005 e 2020, com volume de US$43 bilhões (Fonte: Dealogic. Considera valor proporcional repartido
entre coordenadores das ofertas para transações entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020).
Líder em IPOs: No segmento de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) na América Latina, o Credit Suisse é o líder
entre 2005 e 2020, com volume de US$26 bilhões (Fonte: Dealogic. Considera valor proporcional repartido
entre coordenadores das ofertas para transações entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020).
Líder em corretagem de ações: A corretora do Credit Suisse é a maior dos últimos cinco anos em negociação
de ações do Ibovespa no Brasil, com uma participação de 21,0% no período (Fonte: Bloomberg. Considera
apenas companhias negociadas no índice Ibovespa).
A Corretora do Credit Suisse tem foco no atendimento a clientes estrangeiros (não residentes) e
institucionais, atua em negociação de ações e opções, negociação eletrônica, colocações de ações em
blocos, IPOs e “follow‐ons”, estruturação de derivativos de renda variável e elaboração e distribuição de
análises fundamentalistas (setorial e por empresas alvo de investimentos).
A Corretora do Credit Suisse trabalha em conjunto com uma experiente equipe de vendas da América Latina,
com vendedores no Brasil e nos Estados Unidos e tem o apoio de uma das mais reconhecidas equipes de
análise de ações da América Latina.
Wealth Management no Brasil: O Private Banking da CSHG administra R$118 bilhões e é um dos principais
administradores de recursos no segmento de wealth management no Brasil (Fonte: Credit Suisse Hedging‐
Griffo. Patrimônio Administrado: AUM (Assets under Management) e AUA (Assets under Advisory). A
estratégia de gestão na CSHG é a de ter bankers exclusivamente dedicados para cuidar dos interesses
patrimoniais de seus clientes, oferecendo expertise e soluções inovadoras em:
Gestão de portfólios exclusivos e produtos diferenciados: Participação do CIO do Private Banking Brasil no
comitê global de investimentos do Credit Suisse, definição dos cenários internacional e local para elaboração
do asset allocation estratégico e tático da CSHG, gestão de mais de 900 produtos e portfólios exclusivos.
Proximidade direta ao time de gestão e especialistas: Equipe multidisciplinar incluindo estrategistas, economistas,
investors, analistas de empresas e traders, e um investor/especialista dedicado a cada portfólio exclusivo com foco
em enquadramento do portfólio às condições do mercado, visando alocação estrutural e tática.
Acesso à plataforma global de investimentos: Expertise e pioneirismo em seleção de oportunidades em
ativos líquidos e ilíquidos globais e locais, composições e alternativas de investimento, com a incorporação e
experiência dos relatórios de research do Credit Suisse Global.
Filosofia de gestão e controle de riscos: Análise e monitoramento completos de produtos e ativos, transparência e
detalhamento em relatórios gerenciais de conta e fundos, sistema proprietário de gestão, monitoramento e
controle de mandatos personalizados para fundos exclusivos de acordo com os objetivos de cada família.
Expertise para desenvolver soluções de investimento em: Wealth Advisory (Planejamento sucessório,
patrimonial e investimentos sociais via nosso Instituto CSHG); Estruturas exclusivas (Fundos restritos e
estruturados, abertos e fechados); Fundos de investimento (Fundos de investimento próprios e do
mercado); Soluções estruturadas (Estruturas de investimento, proteção (hedge), empréstimos e emissão de
dívida); Operações de renda fixa e variável (Títulos públicos, títulos privados, ações, derivativos e câmbio);
Investimentos alternativos (Fundos imobiliários, Private Equity & Venture Capital, Club Deals, ativos
estressados e infraestrutura); Produtos de previdência (Fundos de investimento previdenciários).
CSHG Real Estate – Produtos imobiliários: A área de Investimentos Imobiliários da Credit Suisse Hedging‐
Griffo iniciou suas operações em 2003, com o objetivo de prover aos clientes alternativas de investimentos
no mercado imobiliário por meio de estruturas e instrumentos sofisticados do mercado de capitais.
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Atualmente, a CSHG possui produtos imobiliários voltados para os segmentos comercial (escritórios e
imóveis corporativos), logístico e industrial e recebíveis imobiliários.
Responsabilidade social e cultural: O Instituto Credit Suisse Hedging‐Griffo (Instituto CSHG) é o principal veículo
de investimento social do Credit Suisse no Brasil. O Instituto CSHG seleciona criteriosamente projetos sociais,
primordialmente na área da educação, e acompanha sua execução de forma próxima e permanente.
Em 2018, completou 15 anos de existência, tendo apoiado mais de 190 organizações sem fins lucrativos e
investido R$36 milhões nesse período.
Atualmente, alguns dos parceiros do Instituto CSHG são: Instituto Proa, Fundo de Bolsas do Insper, Fundação
Estudar, Banco da Providência, entre outros.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como um escritório de
agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de valores e oferecendo educação
financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu
uma rápida expansão, com abertura nos anos seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de
2009, a XP deu mais um passo e inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de
supermercado financeiro, com uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única
para o investidor. O modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity internacionais, validando a
tese de investimento e permitindo ganhos de escala para seu crescimento.
Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP Investments,
com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, o Grupo XP adquiriu a Clear Corretora no Brasil
e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos, segmentando suas três marcas para perfis
distintos de investidores (XP, Clear e Rico).
Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e sempre
mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP investe de forma relevante no
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz necessário para que surjam
novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim alternativas interessantes de investimento. A
atuação da XP configurou um novo paradigma no mercado de investimentos brasileiro, consequentemente
atraindo a atenção de grandes bancos e investidores. Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação
minoritária na companhia, de 49,9%, avaliando a XP em R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu
modelo de negócios. Em setembro de 2019, o Grupo XP atingiu mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos
mil) clientes ativos e 5.900 (cinco mil e novecentos) agentes autônomos e R$275 (duzentos e setenta e
cinco) bilhões de reais de ativos sob custódia. Em dezembro de 2019, a XP Inc realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada em mais de US$14 (catorze) bilhões.
Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de atuação: (i) corretora
de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e
jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma plataforma de distribuição
de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de R$40
(quarenta) bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em
renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais, engloba um
portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.
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Atividade de Mercado de Capitais da XP: A área de mercado de capitais atua com presença global,
oferecendo a clientes corporativos e investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma
equipe altamente experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets,
M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance. No segmento de renda fixa e híbridos, a
XP classifica‐se entre as principais instituições na coordenação de operações de dívida local, tendo papel de
destaque nas ofertas como coordenador. Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP foi líder na emissão
de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de
Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de participação
sobre o volume total emitido.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias de
ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma equipe de equity sales
presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de equity research que cobre mais
de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital
Markets, atuando como assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou
a estrutura societária da Via Varejo; e coordenando as ofertas de follow‐on da Petrobras no valor de R$7,30
bilhões; follow‐on da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões e no follow‐on
da Movida no valor de R$832 milhões; follow‐on da Ômega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da
Vivara no valor de R$2.041 milhões; follow‐on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow‐on de
LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de reais e
no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow‐on de Cyrela Commercial Properties no valor de
R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões; no follow‐on de Unidas no valor de R$1.837
milhões; follow‐on da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow‐on da Petrobras no valor de R$22 bilhões;
follow‐on da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões e IPO da Priner no valor de R$173 milhões.
Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda variável,
responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda
variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP, oferecendo aos
clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, com foco na intermediação e negociação de títulos
de renda fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no mercado de
capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America acredita ser um
dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na negociação e intermediação de
títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de investimentos e de finanças corporativas, na
gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação de serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America atende clientes nos segmentos de pessoa física, pequenos e médios
negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços de banco
comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla plataforma nos Estados Unidos
serve mais de 59 milhões de clientes a partir de suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 ATMs e um
sistema online que atende mais de 25 milhões de usuários ativos.
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O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores companhias de
acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a Fortune Global. As ações da
Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of America, fazem parte do índice Dow
Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em operações
de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em levantamento de
capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity, bonds e financiamentos, de
acordo com a Dealogic.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta, o Coordenador Líder e/ou as
demais sociedades de seu conglomerado econômico possuem o seguinte relacionamento comercial
relevante com a Companhia e demais sociedades do seu conglomerado econômico:


A Companhia realizou com o Coordenador Líder, em agosto de 2019, operação de compra e venda de
energia, no âmbito do regular desempenho de suas atividades de comercialização de energia, sendo o
contrato no valor aproximado de R$153,3 mil.



A Companhia e sociedades do conglomerado econômico da Companhia encontram‐se em fase negocial
de contratação dos serviços do Coordenador Líder de assessoria financeira em estruturação de
financiamento de projetos.

A Companhia e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, contratar o
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para a realização de
operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias
à condução de suas atividades.
A Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais
se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o recebimento de taxas de juros
fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo,
gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados
às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 84 deste Prospecto.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas
ações) e emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii)
negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Nos últimos 12 meses, O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou por suas
controladas e coligadas.
Nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico, não
transacionaram, de qualquer forma, valores mobiliários de emissão da Companhia, exceto por 50.000
(cinquenta mil) Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real E Com
Garantia Adicional Fidejussória da Companhia com valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), emitidas em 10
de outubro de 2018, cujo vencimento ocorreu em dezembro de 2019.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração
a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos
das atividades de estabilização de preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Coordenador Líder
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Credit Suisse
Exceto no que se refere à Oferta, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações de
derivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas
poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações. Essas operações
poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 44 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração
a ser paga pela Companhia ao Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Credit Suisse 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 Credit Suisse ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta, o XP Investimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou as demais sociedades de seu conglomerado econômico
não possuem qualquer outro relacionamento comercial ou societário com a Companhia e demais
sociedades do seu conglomerado econômico.
A Companhia e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, contratar o XP
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com
derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a
seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(incluindo operações de total return swap). A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 84
deste Prospecto.
A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários (que não ações ou que não valores
mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas ações) e emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Nos últimos 12 meses, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de valores
mobiliários emitidos pela Companhia ou por suas controladas e coligadas.
Nos últimos 12 meses, a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico, não transacionaram, de qualquer forma, valores mobiliários
de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração
a ser paga pela Companhia à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 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 XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Exceto no que se refere à Oferta, o Bank of America não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Bank of America ou sociedades de seu
conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador
de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das suas atividades.
O Bank of America e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações de derivativos de Ações com seus
clientes. O Bank of America e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge)
para essas operações. Essas operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações
sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 44 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração
a ser paga pela Companhia ao Bank of America ou sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank of America
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 Bank of America ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, na página 237 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras e informações
financeiras intermediárias consolidadas da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da
Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos, dos fatores de risco
mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de
outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações.
Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhes afetar de
maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia, ou que
atualmente consideram irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a indicação de
que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito adverso para a
Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares significa que o risco, incerteza ou
problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras,
resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações. Para os demais fatores de
risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual surto do Coronavírus (“COVID‐19”) e as
consequentes paralisações em escala global podem gerar interrupções na geração e comercialização de
energia elétrica. Além disso, o surto mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais
global, podendo impactar diretamente os negócios e o resultado da Companhia e o valor de suas ações.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual 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.
O recente surto global de COVID‐19 pode ter impactos de longo alcance – desde o fechamento de fábricas,
condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global. Atualmente, a cadeia de
suprimento global está ameaçada e os fabricantes de equipamentos já reduziram o fornecimento de
produtos e/ou de matérias‐primas.
Além disso, autoridades públicas e agentes privados em diversos países do mundo podem adotar uma série
de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir, restrições à circulação de bens e pessoas,
incluindo quarentena e lockdown, cancelamento ou adiamento de eventos públicos, suspensão de
operações comerciais, fechamento de estabelecimentos abertos ao público, entre outras medidas mais ou
menos severas.
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Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença que afete o comportamento das pessoas, como a
COVID‐19, pode ter impacto adverso relevante nos mercados, principalmente no mercado acionário. Por
conseguinte, a adoção das medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID‐
19, provocaram um impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, inclusive no Brasil.
Durante o mês de março de 2020, por exemplo, houve oito paralisações (circuit‐breakers) das negociações
na B3. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do surto do
COVID‐19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando a oscilação dos
ativos negociados na B3.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira
pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de nossa emissão, o que
pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode dificultar o acesso ao mercado
de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro e em termos aceitáveis.
A eventual alteração do controle da Companhia após a Oferta sem a obtenção de determinadas
autorizações contratuais prévias poderá acarretar o vencimento antecipado de determinados contratos
financeiros e de determinado acordo, o que poderá afetar adversamente a Companhia.
A Companhia e/ou suas controladas são parte em contratos financeiros, cujos termos preveem vencimento
antecipado em caso de alteração no controle, direto ou indireto, da Companhia e/ou suas controladas,
conforme aplicável.
A Companhia não pode garantir que será capaz de negociar com seus credores as confirmações por escrito
de que renunciarão à declaração de vencimento antecipado em termos aceitáveis para a Companhia. O
vencimento antecipado destes contratos consumiria uma parcela do caixa da Companhia.
Os contratos financeiros nessa situação consistem nas seguintes cédulas de crédito bancário (“CCB”) listadas abaixo:


Cédula de Crédito Bancário (Banco Daycoval S.A.) emitida em 09 de abril de 2020 no valor de
R$5.089.235,01 e com vencimento em 10 de fevereiro de 2021. A remuneração é de 100% do CDI,
acrescido de 0,4000% a.m.; e



Cédula de Crédito Bancário (Banco Sofisa S.A.) emitida em 06 de março de 2020 no valor de R$5 milhões e
com vencimento em 07 de julho de 2021. A remuneração é de 100% do CDI, acrescido de 0,5000% a.m.



Contrato Global de Derivativos, celebrado em 22 de junho de 2017, entre a Companhia e CG II Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado.

Para mais informações sobre os contratos financeiros, vide item 10.1 do Formulário de Referência.
Adicionalmente, a Companhia é parte em um acordo no âmbito do processo judicial na 2ª Vara Empresarial
e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, listado no item 4.5 deste Formulário de
Referência, homologado em 10 de março de 2020, cuja validade está condicionada a não ocorrência de uma
alteração de controle acionário da Companhia, sem o consentimento prévio das partes. A Companhia não
pode garantir que será capaz de obter referida anuência em termos aceitáveis para a Companhia. Em caso
de alteração de controle, a Companhia será obrigada a pagar de forma antecipada os valores devidos.
Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia 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, tal 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.
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Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre outros: (i)
mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a capacidade de
investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e (ii) restrições a
investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado
do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais volátil do que alguns
mercados internacionais, como os dos Estados Unidos e os europeus. Essas características do mercado de
capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de
emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito
substancialmente adverso no preço das ações de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de
negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia
pode ser negativamente impactado.
O tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais brasileiro poderão se
transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da Companhia que desejarem vender
as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no mercado
das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de as ações em negociação da Companhia não se
transformarem e permanecerem como um mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação
das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – O surto de doenças
transmissíveis em todo o mundo, como o atual surto do Coronavírus (“COVID‐19”) e as consequentes paralisações
em escala global podem gerar interrupções na geração e comercialização de energia elétrica. Além disso, o surto
mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, podendo impactar diretamente os
negócios e o resultado da Companhia e o valor de suas ações” na página 79 deste Prospecto.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países,
especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira
inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
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, inclusive Estados Unidos,
países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores
mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou
em países emergentes podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias
brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições econômicas
internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os preços das ações na B3,
por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e pelo
comportamento das principais bolsas norte‐americanas. Qualquer aumento nas taxas de juros em outros
países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor em
realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias brasileiras. Crises
econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a
liquidez e o preço de mercado das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao
mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente
o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
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A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – O surto de doenças
transmissíveis em todo o mundo, como o atual surto do Coronavírus (“COVID‐19”) e as consequentes paralisações
em escala global podem gerar interrupções na geração e comercialização de energia elétrica. Além disso, o surto
mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, podendo impactar diretamente os
negócios e o resultado da Companhia e o valor de suas ações” na página 79 deste Prospecto.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da
Companhia, após a conclusão da Oferta e o período de Lock‐up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
Após o término das restrições à negociação (Lock‐up), as ações ordinárias de emissão da Companhia e
detidas pelos administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias de emissão
da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de restrição à
venda de Ações (Instrumentos de Lock‐up)” na página 63 deste Prospecto.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o
que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias de emissão da
Companhia ou permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia e na diluição da participação do investidor no
capital social da Companhia.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido 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 Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado
excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Base, não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
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.
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A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência dos Investidores Não
Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e, conforme
expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à Faixa
Indicativa. 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, ocorrerá um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que possibilitará a desistência dos Investidores Não
Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior
à Faixa Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso
uma quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência
de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e 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 adquirir a totalidade das Ações objeto da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta
de liquidação das Ações (considerando as Ações Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações
Suplementares) que tenham sido subscritas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. Na medida em que não será admitida distribuição parcial no
âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações não
sejam integralmente subscritas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e intenções
de investimentos automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da
Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da
Oferta” na página 59 deste Prospecto.
Investidores que adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no valor contábil de
seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas e
em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de liquidação da
Companhia, os investidores que adquiram Ações por meio da Oferta poderão receber um valor
significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta, resultando em
diluição imediata do valor de seu investimento de [•]%. Para mais informações sobre a diluição da realização
da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 90 deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá
deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os
riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição das Ações no Brasil, em mercado de balcão não organizado, incluindo
esforços de colocação das Ações juntos 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 previstas nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia é parte do Contrato de Colocação Internacional, que regula os esforços de
colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização
em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a Companhia os indenize, 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 também presta 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 no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um
litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a
tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da
Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos
Offering Memoranda, se envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações relacionadas à
Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações,
com o consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva e boletins de subscrição feitos perante as
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 Colocação, na carta‐
convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de
conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas
previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de
negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a
critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos
Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela
colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, as Instituições Consorciadas em questão deverão
cancelar todos os Pedidos de Reserva e boletins de subscrição que tenham 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 juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação financeira,
eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Violações de Norma de Conduta” na
página 61 deste Prospecto.
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 sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com
derivativos para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da
Instrução CVM 400, e tais investimentos 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. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.
A Oferta poderá deixar a Companhia suscetível a novas alianças entre acionistas, além de outros eventos
decorrentes da ausência ou modificação da composição de seu grupo de controle.
A Companhia está realizando a presente Oferta, o que poderá fazer com que não haja mais um acionista
controlador da Companhia ou bloco de controle definido. Caso surja um novo grupo de controle e este
passe a deter o poder decisório, poderão haver mudanças repentinas e inesperadas das políticas
corporativas e estratégias da Companhia, inclusive por meio de mecanismos como a substituição dos seus
administradores. Adicionalmente, determinados contratos financeiros celebrados pela Companhia poderão
ter seu vencimento antecipado decretado em caso de modificação da composição de seu controle, o que
poderá impactar negativamente os resultados e a situação financeira da Companhia.
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A Companhia arcará com as despesas e as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a
serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no
período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Colocação, a Companhia arcará com as despesas e comissões da 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 44 deste Prospecto.Eventuais matérias veiculadas na
mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia ou os Coordenadores da
Oferta poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após a
realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações equivocadas
ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos
dados que não constam deste Prospecto 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 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 ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou, ainda, caso
sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do Formulário de Referência, 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 podendo
resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas
relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, na suspensão da Oferta, com a consequente
alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
Os titulares das ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para
absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e poderá
não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a distribuição
dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho de Administração
informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista as condições econômico‐
financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações poderão não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio, impactando negativamente o valor e a liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
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Os Investidores do Segmento Private e de Varejo que se comprometerem a observar o Lock‐up da Oferta
do Segmento Private e Lock‐up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em
perdas em determinadas situações.
Os Investidores do Segmento Private Lock‐up, e os Investidores de Varejo Lock‐up se comprometeram,
durante o período de [•] e [•] dias, conforme o caso, contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private
Lock‐up, e os Investidores de Varejo Lock‐up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante
os períodos de Lock‐up aplicáveis e, tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta do Segmento
Private Lock‐up e da Oferta de Varejo Lock‐up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em
garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar‐lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando‐se um Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da faixa indicativa de preços
apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, a Companhia estima que os recursos líquidos a serem
captados na Oferta serão da ordem de aproximadamente R$[•], considerando a dedução das comissões da
Oferta e das despesas estimadas da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
ou R$[•], considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas estimadas da Oferta, vide a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta de acordo com seu plano de
negócios para: [(i) investimentos nos projetos de geração de energia eólica, incluindo, mas não se limitando
a, compra de aerogeradores, obras civis e eletromecânicas, aquisição de subestação coletora, rede de média
tensão, linha de transmissão, vão de conexão, exercício de opção de compra dos projetos e Engenharia do
Proprietário, para os Projetos 1 a 4 que serão desenvolvidos pela Companhia, conforme descritos no item
10.8 do Formulário de Referência; (ii) investimentos em mídias digitais, canais de vendas e aquisição de
clientes, que incluirão o desenvolvimento dos novos sites e aplicativos da Companhia e da segunda marca da
Companhia, o “Energia Livre”, além de reforço de capital necessários para proceder com o processo de
migração de clientes para o mercado livre, incluindo despesas com elaboração dos projetos de adequação
física no Sistema de Medição e Faturamento (SMF) e compra de medidores; e (iii) outras despesas gerais de
propósitos corporativos, para reforço de estrutura de capital e aumento de liquidez da Companhia.]
A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Destinação
[Investimentos nos Projetos de Geração de Energia Eólica] ...
[Investimentos em Mídias Digitais, Canais de Vendas e
Aquisição de Clientes] .............................................................
[Despesas Gerais de Propósitos Corporativos] .......................
Total ...................................................................................
(1)
(2)
(3)

[95]%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$ mil)
[•]

[2,5]%
[2,5]%
100%

[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], 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 Suplementares.

Os recursos necessários para a Companhia atingir os objetivos indicados acima poderão decorrer de uma
combinação dos recursos líquidos que vier a receber com a Oferta e outras fontes decorrentes de
financiamentos adicionais e do caixa decorrente das suas atividades operacionais.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta depende de diversos fatores que a Companhia
não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então vigentes, 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
quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores às suas estimativas,
sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem de alocação disposta
na tabela acima 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 os quais deverão ser contratados tendo como principal critério o menor custo de
capital para a Companhia.
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Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação
patrimonial, vide a seção “Capitalização”, na página 89 deste Prospecto Preliminar.
Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Ação, que é o ponto médio da faixa indicativa de
preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento (redução) de R$[•] nos
recursos líquidos advindos da Oferta, considerando a dedução das comissões da Oferta e das despesas
estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em decorrência da
Oferta na situação patrimonial da Companhia, veja a Seção “Capitalização” na página 89 deste Prospecto
Preliminar de Oferta.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia que
compreende: (i) empréstimos e financiamentos consolidados (circulante e não circulante); e (ii) patrimônio
líquido, e indicam: (i) a posição em 30 de junho de 2020; e (ii) conforme ajustados para refletir os eventos
subsequentes a 30 de junho de 2020, conforme descritos abaixo, bem como os recursos líquidos que a
Emissora espera receber provenientes da Oferta, ou seja, no valor de R$[•], com base no Preço por Ação de
R$[•] após a dedução das comissões e despesas estimadas.
As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das informações financeiras
trimestrais consolidadas da Companhia relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020,
revisadas pelos Auditores Independentes, e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem como as
seções 3 e 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar.
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2020
Ajustado
Efetivo(4)
Pós‐Oferta(1)(3)
(em milhares de R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Empréstimos e Financiamentos (circulante)
Empréstimos e Financiamentos (não circulante)
Patrimônio líquido
Capital Social
Reserva de capital
Capitalização Total(2)
(1)

(2)

(3)
(4)

Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta, calculado com base no Preço por Ação, com a destinação de R$[•]
para [a conta de reserva de capital e R$[•] para o capital social].
Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos, consolidados (circulantes e não circulante) mútuos e o patrimônio
líquido na data indicada.
Sem considerar a alocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
As informações apresentadas na coluna “Efetivo” foram extraídas das Informações Trimestrais (ITR) da Emissora.

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de junho de 2020.
Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Ação, que é o ponto médio da faixa indicativa de
preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento (redução) de R$[•] no
nosso patrimônio líquido, considerando a dedução das comissões da Oferta e das despesas estimadas da
Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido após a conclusão da Oferta, está sujeito a alterações do Preço
por Ação, que somente será conhecido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada pela
diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] e o valor
patrimonial por ação ordinária de sua emissão, na mesma data, era de R$[•]. O referido valor patrimonial
por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de
ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais, pelo Preço por Ação de R$[•], e após a dedução das comissões e despesas devidas no
âmbito da Oferta, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 30 de junho de 2020 seria de R$[•],
representando um valor de R$[•] por ação de emissão da Companhia. Isso representaria [um aumento
imediato / uma diluição imediata] do valor patrimonial por Ação correspondente a R$[•] por ação para os
atuais acionistas, e uma diluição imediata do valor patrimonial por ação de emissão da Companhia de R$[•]
para os novos investidores, no contexto da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por
Ação pago pelos novos investidores e o valor patrimonial contábil por Ação imediatamente após a conclusão
da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Características Gerais da Oferta – Custos de Distribuição” na página 44 deste Prospecto Preliminar.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu patrimônio líquido
em 30 de junho de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta.

Preço por Ação(1) ....................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ...............................................................
Valor patrimonial contábil por ação de 30 de junho de 2020 ajustado para refletir a Oferta ...............
[Aumento / Diminuição] do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de junho de 2020
para os atuais acionistas .....................................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(2) ...........................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3) ........................................................................
(1)
(2)

(3)

Pós‐Oferta
(em R$, exceto %)
R$[•]
R$[•]
R$[•]
R$[•]
R$[•]
[•]%

Calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Suplementares.
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 conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o valor
patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como parâmetro as
intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da
demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para mais informações sobre
o Procedimento de Bookbuilding, vide página 35 deste Prospecto Preliminar.
Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa,
acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de R$[•] milhões no valor do
patrimônio líquido contábil da Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária aos
investidores desta Oferta em R$[•] por Ação; após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio líquido contábil 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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Plano de Concessão de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de julho de 2020, foi aprovado o Plano de Concessão de
Ações da Companhia (“Plano”).
O Plano da Companhia tem por objetivo conceder aos Participantes indicados pelo Conselho de
Administração da Companhia, de tempos em tempos, a oportunidade de receber ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Ações”) de modo a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos
e metas empresariais da Companhia, além dos interesses de seus acionistas, incentivando a integração dos
Participantes (conforme definidos abaixo) na Companhia; (b) aumentar o alinhamento a médio e longo
prazo dos interesses dos Participantes com os interesses dos acionistas, ampliando o senso de propriedade e
o comprometimento dos Participantes por meio do conceito de investimento e risco; (c) fortalecer os
incentivos para permanência e estabilidade de longo prazo dos Participantes na Companhia; e (d) atrair
novos talentos para a Companhia.
Para o Plano, “Ações Restritas Virtuais” significa a expectativa de direito de recebimento das Ações a serem
objeto de transferência aos Participantes, sujeita aos termos e condições previstos neste Plano, no
respectivo Programa e no respectivo Contrato de Concessão.
A obrigação da Companhia de transferir Ações no âmbito do presente Plano e de cada Programa ao Participante
está condicionada, entre outras condições eventualmente previstas no respectivo Programa ou no Contrato de
Concessão, (a) à adesão do Participante aos termos e condições do Plano e do Programa, mediante celebração de
Contrato de Concessão; e (b) à continuidade do vínculo empregatício ou de administrador do respectivo
Participante com a Companhia até o término do respectivo Período de Carência aplicável. Uma vez cumpridas tais
condições, a transferência das Ações será feita de forma não onerosa ao Participante.
O Conselho de Administração terá amplos poderes para implementar o Plano e para tomar todas as medidas
necessárias e adequadas para a sua administração, incluindo: (a) a criação de cada um dos Programas;
(b) selecionar os Participantes dentre as Pessoas Elegíveis; (c) determinar o número de Ações Restritas
Virtuais a serem conferidas para cada Participante; (d) aprovar o modelo de Contrato de Concessão;
(e) analisar casos excepcionais, decidir casos omissos e interpretar o Plano; (f) estabelecer os termos,
condições e regras específicas, aplicáveis a um ou mais Participantes, sempre que este Plano contiver
expressa previsão de discricionariedade por parte do Conselho de Administração; e (g) propor alterações ao
presente Plano para aprovação pela Assembleia Geral.
O número máximo de Ações Restritas Virtuais que poderá ser concedido aos Participantes sob o Plano está
limitado a um número de Ações Restritas Virtuais que não exceda 7% da quantidade total de Ações
representativas do capital social total da Companhia imediatamente após a oferta pública inicial da
Companhia na B3, numa base totalmente diluída (o “Limite Quantitativo”). Eventual alteração do Limite
Quantitativo dependerá de aprovação da Assembleia Geral. As Ações vinculadas às Ações Restritas Virtuais
rescindidas ou canceladas antes de serem plenamente exercidas serão novamente liberadas para a outorga
futura de Ações Restritas Virtuais.
Na data deste Prospecto Preliminar, não houve qualquer outorga no âmbito do Plano.
Para mais informações sobre o Plano, vide item 13.4 do Formulário de Referência.
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O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da Companhia em
30 de junho de 2020, considerando: (i) a emissão de ações no âmbito da Oferta (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares); e (ii) a outorga de todas as ações previstas no âmbito do Plano.
Preço por Ação(1) ...............................................................................................................................
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 30 de junho de 2020 ......................................
Quantidade de ações a serem emitidas no âmbito da Oferta...........................................................
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano...........................................
Quantidade total de ações após as emissões acima ...................................................................
Valor patrimonial contábil por ação 30 de junho de 2020(2) .............................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ajustado considerando todos os
eventos acima(3) .............................................................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de junho de 2020 para os atuais
acionistas, considerando todos os eventos acima(3) ......................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores, considerando todos os
eventos acima(4) .............................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante dos eventos descritos acima(5) .....................................
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(em R$, exceto %)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia, excluindo ações em tesouraria, na data deste Prospecto.
Considera o preço de exercício de R$[•].
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação de R$[•] 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.

Histórico do preço pago por Administradores e acionista controlador em subscrições de ações da
Companhia nos últimos cinco anos
O quadro abaixo apresenta informações sobre os aumentos de capital da Companhia nos últimos cinco anos,
subscritos integralmente pelo acionista controlador e pelos administradores da Companhia:
Data

Natureza da
operação

Tipo de Ação

Quantidade de Ações

11/08/2017
31/12/2017

Aumento de capital
Aumento de capital

Ordinária
Ordinária

32.199.233
13.548.407

Valor Pago
(R$)
R$32.199.233,00
R$44.841.403,39

Valor Pago
por Ação
(R$)
1,00
3,4031756

Além do aumento de capital acima, não houve outras aquisições de ações de emissão da Companhia por
administradores, controladores ou detentores de opções nos últimos cinco anos.
Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, vide item “17.2 –
Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência.
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2W ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.773.135/0001-00
NIRE 35.300.341.252

ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I
Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social
Artigo 1º
2W Energia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações, com prazo de duração
indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei
nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo Único – Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros
do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º
A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Roque Petroni Junior, nº 1.089, 11º andar, sala 1101 – Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das Acácias,
CEP 04707-000, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior,
mediante deliberação da Diretoria.
Artigo 3º

A Companhia tem por objeto a exploração do ramo de:

(i)
Comercialização de Energia Elétrica, compra e venda, atuando como Agente Comercializador, nos
termos da Resolução nº 265 de 13 de agosto de 1998 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL;
(ii)
Importação e Exportação de Energia Elétrica, também nos termos da resolução nº 265/98 da
ANEEL;
(iii)
Prestação de Serviços de Consultoria, Intermediação de Compra e Venda de Energia Elétrica, tanto
no mercado interno, bem como na Importação e Exportação; e
(iv)
Participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou
quotista.

Capítulo II
Capital Social e Ações
Artigo 4º
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$145.213.469,39
(cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove
centavos), dividido em 113.548.407 (cento e treze milhões, quinhentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e
sete), ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1o – Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais e partes beneficiárias.
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Artigo 5º
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de
Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da Legislação aplicável.
Artigo 6º
O capital social da Companhia poderá ser aumentado para até 398.000.000 (trezentos e
noventa e oito milhões) de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração e independente de
reforma deste Estatuto Social, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal
(“Capital Autorizado”).
Parágrafo 1º – Dentro do limite do Capital Autorizado, competirá ao Conselho de Administração fixar o
preço e o número de ações a serem subscritas, bem como o prazo e condições de subscrição e
integralização, exceção feita à integralização em bens, que dependerá da aprovação da Assembleia Geral,
na forma da legislação aplicável.
Parágrafo 2º – Dentro do limite do Capital Autorizado, o Conselho de Administração poderá, ainda,
deliberar sobre a: (i) emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em ações; (ii) outorga
ou concessão de ações e/ou outorga de opção de compra de ações aos administradores, empregados e
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores, empregados e
pessoas naturais que prestem serviços às sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela
Companhia, de acordo com planos aprovados pela Assembleia Geral, sem o direito de preferência aos
acionistas; e (iii) aprovar aumento do Capital Social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com
ou sem bonificação em ações.
Parágrafo 3º – Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações,
na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da
Companhia, observado o prazo fixado pela Assembleia Geral, não inferior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo 4º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de preferência para
os acionistas, ou reduzido o prazo para o exercício do direito de preferência, na emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa de valores ou subscrição pública ou, ainda, permuta por ações em oferta pública de aquisição de
controle, nos termos do Artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 5º - Observadas as normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis e
mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá adquirir ações de sua própria
emissão para permanência em tesouraria e posterior outorga ou concessão ou, ainda, alienação, inclusive
no âmbito de planos de outorga ou concessão de ações e/ou de planos de opção de compra ou subscrição
de ações aprovados em Assembleia Geral, ou para cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de
reservas (exceto pela reserva legal) e sem diminuição do seu Capital Social.

Capítulo III
Assembleias Gerais
Artigo 7º
As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 4
(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os
assuntos previstos em lei.
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Artigo 8º
As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os
interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação
aplicável exigirem deliberação dos Acionistas.
Artigo 9º
As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, (i) por sua própria iniciativa, (ii) por solicitação de qualquer Acionista titular de participação igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia; ou (iii) de outra forma conforme estabelecido na
legislação aplicável.
Parágrafo 1º - A não convocação, pelo Presidente do Conselho de Administração, de Assembleias Gerais a
pedido de qualquer Acionista com direito de fazê-lo em até 8 (oito) dias consecutivos, contados da data
de recebimento da solicitação pertinente, permitirá a tal Acionista convocar a Assembleia Geral aplicável,
nos termos da legislação aplicável.
Parágrafo 2o - Em qualquer hipótese, as convocações deverão ser feitas por meio de notificação escrita
aos acionistas, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, em primeira convocação. Não se
realizando a Assembleia Geral em primeira convocação, a Assembleia Geral será realizada em segunda
convocação, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência. Não obstante o disposto acima, a regular
convocação poderá ser dispensada quando estiverem presentes à Assembleia Geral a totalidade dos
Acionistas.
Parágrafo 3o - No caso de assembleias ou reuniões de sócios de Controladas, estas serão convocadas (i)
pelo Diretor Presidente da Companhia mediante solicitação, que deverá obrigatoriamente ser atendida no
prazo de até 2 (dois) dias úteis; (ii) por solicitação de qualquer Acionista titular de participação igual ou
superior a 5% (cinco por cento); ou (iii) de outra forma conforme estabelecido na legislação aplicável.
Parágrafo 4º - Os documentos pertinentes à(s) matéria(s) a ser(em) deliberada(s) na Assembleia Geral
deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do
primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a Lei ou a regulamentação vigente exigir
sua disponibilização em prazo maior.
Artigo 10
As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas
que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do capital social votante da Companhia e, em segunda
convocação, com qualquer número, exceto se quórum maior for exigido em legislação aplicável.
Parágrafo Único. A Assembleia Geral será instalada e presidida (i) pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou (ii) na ausência ou no impedimento deste, por outro membro do Conselho de
Administração indicado pelos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, ou (iii) na
ausência de tal indicação ou na ausência ou no impedimento do membro do Conselho de Administração
indicado, por qualquer dos acionistas indicado pela maioria dos acionistas presentes. Caberá ao presidente
da Assembleia a escolha de uma pessoa para secretariar os trabalhos.
Artigo 11
Exceto se maior quórum houver sido estabelecido em legislação aplicável, as matérias
submetidas à deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral serão aprovadas por maioria simples de voto dos
Acionistas presentes, não sendo computados os votos em branco.
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Artigo 12
Sem prejuízo do disposto no artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, compete
privativamente à Assembleia Geral de Acionistas:
(i)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
(ii)
aprovar os planos para outorga ou concessão de ações e/ou planos para outorga de opção de
compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais que prestem serviços à Companhia,
assim como os administradores, empregados e pessoas naturais que prestem serviços às sociedades direta
ou indiretamente controladas pela Companhia;
(iii)
deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive
incorporação de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem como sobre o
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação, e o julgamento de suas contas e partilha
do acervo social em caso de liquidação; e
(iv)
autorizar os administradores a pedir recuperação judicial ou extrajudicial, ou declarar
autofalência.

Capítulo IV
Administração da Companhia
Seção I
Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 13
A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que terão
as atribuições conferidas por lei, pelo presente Estatuto Social e pelos respectivos Regimentos Internos, estando
os Conselheiros e Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções.
Parágrafo 1º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus
respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que deve contemplar sua
sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 31 deste Estatuto Social, em livro próprio,
permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Os administradores da
Companhia deverão aderir às políticas da Companhia mediante assinatura dos Termos respectivos.
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração anual global e total
dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua
distribuição entre os membros da administração.

Seção II
Conselho de Administração
Artigo 14
O Conselho de Administração será composto por composto por 5 (cinco) membros efetivos (e
até igual número de suplentes), dentre os quais um Presidente do Conselho de Administração, todos com
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mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, ressalvado que no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do
Novo Mercado.
Parágrafo 1o A caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros
independentes deverá ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, nos termos do Regulamento do
Novo Mercado, sendo também considerados como independentes, na hipótese de haver acionista
controlador, os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das
Sociedades por Ações.
Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado
gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior.
Parágrafo 3º - O Presidente do Conselho de Administração será nomeado pela Assembleia Geral. O
Secretário do Conselho de Administração, que poderá ser conselheiro ou não, será escolhido na primeira
reunião do Conselho de Administração que acontecer após a eleição dos membros do Conselho de
Administração.
Parágrafo 4o - Ressalvadas as hipóteses previstas em lei e neste Estatuto Social, ocorrendo vacância no
cargo de membro do Conselho de Administração, por falecimento, renúncia ou impedimento por tempo
prolongado ou permanente de Conselheiro, os demais membros do Conselho de Administração poderão
nomear substituto, que servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, quando deverá ser eleito
novo membro para completar o mandato do substituído. Ocorrendo vacância da maioria dos cargos do
Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do
evento, Assembleia Geral para eleger os substitutos, os quais deverão completar o mandato dos
substituídos.
Parágrafo 5o - Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o conselheiro
indicado pela maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração ocupará o cargo vago até a
eleição de novo Presidente pela Assembleia Geral.
Artigo 15
O Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias a cada 2 (dois) meses e
extraordinárias sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos membros do Conselho de
Administração. As reuniões deverão ser convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em
primeira ou segunda convocação, mediante notificação (i) entregue pessoalmente com protocolo ou enviada por
carta com aviso de recebimento; e/ou (ii) enviada por e-mail com comprovante de recebimento, com informações
sobre o local, a data e o horário em que a respectiva reunião será realizada e a ordem do dia, devendo, ainda, ser
acompanhada, de documentação suporte aos assuntos a serem discutidos em tal reunião, conforme aplicável.
Parágrafo 1o - A reunião do Conselho de Administração poderá contar com a participação de membros do
Conselho de Administração via teleconferência ou videoconferência, devendo o instrumento de
convocação conter as informações necessárias para possibilitar a participação acesso dessa forma.
Parágrafo 2o – Independentemente das formalidades previstas no parágrafo acima, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os conselheiros.
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Parágrafo 3º - Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o conselheiro que:
(a) nomear qualquer outro conselheiro como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a
respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Presidente da
reunião antes da sua instalação; (b) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de
Administração ou ao Presidente da reunião antes da sua instalação, via fax, correio eletrônico (e-mail) com
confirmação de recebimento, carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (c) participar das reuniões
do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que envie
seu voto por escrito via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos ao
Presidente da reunião antes do encerramento, lavratura e assinatura da respectiva ata, e todos os
participantes possam ser claramente identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no
local onde estiver o Presidente da reunião.
Parágrafo 3o Os membros do Conselho de Administração poderão convidar outros participantes
para as suas reuniões, para prestarem eventuais esclarecimentos aos membros do Conselho de
Administração, os quais deverão permanecer na reunião pelo tempo necessário a tais esclarecimentos,
após o qual deverão retirar-se, sendo-lhes de qualquer forma vedado o direito de voto.
As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas na sede da
Parágrafo 4o Companhia ou em qualquer outra localidade, no Estado de São Paulo, a ser indicada no instrumento de
convocação.
Artigo 16
As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira convocação com
a presença da maioria dos seus membros, e em segunda convocação, com a presença de qualquer número de
seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades de convocação, será considerada regular a
reunião a que comparecerem todos os conselheiros.
Artigo 17
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas e presididas (i) pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, (ii) na ausência ou impedimento deste, por outro membro do Conselho de
Administração, indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, dentre os membros presentes à
respectiva reunião. Caberá ao presidente da reunião a escolha de uma pessoa para secretariar os trabalhos.
Artigo 18
Nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia, todas as deliberações serão
tomadas sempre pelo voto da maioria dos membros presentes. Em caso de empate em alguma deliberação do
Conselho de Administração, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade que
preponderará para desempatar e aprovar a deliberação (voto de minerva).
Artigo 19
Sem prejuízo das demais matérias previstas em legislação aplicável e em acordo de acionista
arquivado na sede da Companhia, compete ao Conselho de Administração da Companhia deliberar sobre as
seguintes matérias:
(i)

Fixar a orientação geral, estratégia dos negócios e posicionamento de mercado da Companhia;

(ii)
Aprovar quaisquer operações e/ou contratos e/ou acordos de qualquer natureza, incluindo
comercial, entre, de um lado, a Companhia e, de outro, qualquer dos acionistas e/ou suas partes
relacionadas;
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(iii)
Eleger e destituir os Diretores da Companhia, e estabelecer suas funções e limites de poder que
deverão ser detalhados em seu regimento interno, fixando, ainda, sua remuneração;
(iv)
Fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, podendo, para tanto, a qualquer tempo, examinar
os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos da Companhia;
(v)

Eleger e destituir os membros dos Comitês;

(vi)

Aprovar a alteração das práticas e políticas contábeis da Companhia;

(vii)

Escolher, substituir e destituir os auditores independentes da Companhia;

(viii) Determinar o voto a ser proferido pela Companhia e/ou por seus representantes em quaisquer
assembleias gerais ou reuniões de sócios e/ou reuniões de órgãos da administração de qualquer de suas
Controladas, exceto pelas matérias que, nos termos deste Estatuto Social, da legislação aplicável ou de
acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, deverão ser aprovadas em Assembleia Geral;
(ix)
Aprovar a criação e extinção de controladas e a aquisição, alienação ou oneração, por si ou por
suas controladas, de quaisquer participações, diretas ou indiretas, em quaisquer sociedades;
(x)

Aprovar a concessão de doações e subvenções;

(xi)
Aprovar qualquer licenciamento, aquisição, alienação ou oneração de qualquer marca, patente,
direito autoral, segredo de negócio, know-how ou outra propriedade intelectual, por si ou por suas
Controladas;
(xii) Aprovar o ingresso, por si ou por suas controladas, em qualquer joint venture ou associação,
incluindo a constituição de sociedades com terceiros;
(xiii) Aprovar a contratação de obrigações relacionadas à comercialização de energia, ou alterações nas
obrigações já contratadas pela Companhia que envolvam ou resultem em um Value at Risk (VaR), calculado
diariamente, de valor total igual a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), compreendendo um Value at
Risk (VaR) de até R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para os primeiros 18 (dezoito) meses contados da
data da contratação da obrigação e um Value at Risk (VaR) de até R$4.000.000,00 (dois milhões de reais)
para o restante do período da obrigação contratada (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de
atos de mesma natureza e realizados num mesmo exercício social);
(xiv) Aprovar a contratação de qualquer endividamento, financiamento, empréstimo, emissão de
debêntures, notas promissórias e/ou outros títulos ou valores mobiliários de dívida cujos valores sejam
superiores a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(xv) Aprovar a constituição de ônus e outorga de garantias relativas a obrigações da Companhia e/ou
de Controladas envolvendo valores acima de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (considerado o ato
isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo exercício social);
(xvi) Vender, arrendar, empenhar, hipotecar, onerar, ceder ou de outra forma dispor de, ou
comprometer-se a vender, arrendar, empenhar, hipotecar, ceder, licenciar ou de qualquer outra forma
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dispor, inclusive por meio da concessão de opção ou de direito de preferência, de qualquer ativo da
Companhia em valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
(xvii) Aprovar a realização de qualquer despesa ou investimento pela Companhia, ou o
desenvolvimento de novos projetos pela Companhia cujos valores sejam superiores a R$3.000.000,00
(três milhões de reais) (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e
realizados num mesmo exercício social);
(xviii) Aprovar a outorga ou concessão de quaisquer ações ou opções de compra de ações de emissão
da Companhia, ou mecanismo equivalente, a seus administradores e empregados (ou modificações nas
opções já outorgadas), sempre de acordo com os termos e condições de eventual plano de outorga ou
concessão de ações, plano de opção de compra ou plano de remuneração similar destinado aos executivos
da Companhia aprovado pelos acionistas;
(xix) Aprovar a criação de qualquer plano de participação nos lucros e resultados da Companhia a ser
outorgado para colaboradores;
(xx) Aprovar a emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia, a seus administradores e
empregados, bem como a sócios, administradores e empregados de afiliadas da Companhia, bem como
definir os termos e condições que deverão regular a alienação dos bônus de subscrição emitidos ou a
serem emitidos pela Companhia;
(xxi) Aprovar ou alterar a política de concessão de crédito;
(xxii) Aprovar e submeter à Assembleia Geral Ordinária da Companhia as demonstrações financeiras
anuais, relatórios da administração e dos auditores independentes;
(xxiii) Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de
emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá conter a opinião da Administração
sobre eventual aceitação da oferta e sobre o valor econômico da Companhia e manifestação sobre em
outros pontos que o Conselho de Administração considerar relevantes, bem como as informações exigidas
e pelo Regulamento do Novo Mercado e pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
(xxiv) Manifestar-se sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e
outras transações que derem origem à mudança de controle, e consignar se elas asseguram tratamento
justo e equitativo aos acionistas da Companhia;
(xxv) Aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a (a)
divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (b) gerenciamento de riscos; (c)
transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (d) remuneração de
administradores; (e) indicação de administradores; (f) contratação de serviços extra-auditoria; (gi)
destinação de resultados; (h) contribuições e doações; e
(xxvi) Aprovar seu próprio Regimento Interno, o Regimento Interno de seus Comitês de Assessoramento
e o Regimento Interno da Diretoria.
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Seção III
Diretoria
Artigo 20
A Diretoria será composta por 4 (quatro) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um)
Diretor Vice-Presidente de Investimentos e Novos Negócios, 1 (um) Diretor Vice-Presidente Financeiro e de
Relações com Investidores, e 1 (um) Diretor Administrativo e de Compliance, todos com mandato unificado de 3
(três) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Único. No caso de vacância de cargo da Diretoria decorrente de destituição, renúncia ou
impedimento permanente de qualquer dos Diretores, a respectiva substituição será deliberada pelo
Conselho de Administração em reunião a ser convocada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da vacância.
Artigo 21
Aos Diretores da Companhia competirá a execução de todos os atos necessários para a
operação da Companhia, de acordo com a legislação aplicável, com este Estatuto Social, com eventual acordo de
acionistas arquivado na sede da Companhia e o Regimento Interno da Diretoria, devendo a Diretoria solicitar
previamente ao Conselho de Administração todas as autorizações que forem necessárias, nos termos do Estatuto
Social e de eventual acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, incluindo, exemplificativamente:
(i)
representar a Companhia como acionista ou quotista nas Assembleias Gerais ou reuniões de
quotistas das sociedades por ela controladas ou nas quais detenha qualquer participação societária, salvo
se visando a constituição de nova sociedade, hipótese que deverá observar o disposto no Artigo 19, “ix”
acima. Excepcionalmente neste item, fica estabelecido que a Companhia poderá se fazer representar
exclusivamente por 1 (um) procurador apenas, com poderes específicos para tanto;
(ii)
representar perante quaisquer órgãos ou repartições públicas federais, estaduais e municipais,
inclusive para fins judiciais;
(iii)
representar a Companhia conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de
mandato outorgado como condição da celebração de determinado contrato, neste caso exclusivamente
para a prática de atos específicos;
(iv)
assinar de Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica, participar em leilões de energia e
afins, incluindo a assinatura de documentos necessários à participação nestes;
(v)

a abertura e a movimentação de contas bancárias;

(vi)
prática de qualquer outro ato necessário à condução dos negócios da Companhia e com relação
à consecução do seu objeto social;
(vii) representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, respeitadas as
condições neste Estatuto Social; e
(viii) representar perante quaisquer órgãos ou repartições públicas federais, estaduais e municipais,
salvo para fins judiciais, hipótese na qual a Companhia poderá ser representada por somente 1 (um)
procurador munido de poderes específicos para tanto.
Artigo 22 - Compete ao Diretor Presidente:
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(i)
exercer as funções corporativas a ele atribuídas pela Assembleia Geral de acionistas e pelo
Conselho de Administração;
(ii)
buscar cumprir as estratégias, as metas e os objetivos fixados e aprovados pela Assembleia Geral
e pelo Conselho de Administração; e
(iii)
obedecer fielmente ao Estatuto Social e às finalidades da Companhia, preservando sua imagem e
as boas relações com os clientes e fornecedores.
Artigo 23 - Compete ao Diretor Vice-Presidente de Investimentos e Novos Negócios:
(i)
realizar investimentos nos ativos de geração de energia de acordo com plano de negócios
aprovado pela Companhia;
(ii)
coordenar o portfólio de ativos da Companhia, planejar estratégias de crescimento, com a
identificação de oportunidades junto a investidores e agente financiadores, bem como gerenciar os riscos
dos ativos da companhia.
(iii)
promover a prospecção, análise, estruturação e desenvolvimento de novos negócios relacionados
ao objeto social da Companhia, na esfera pública e privada, incluindo, mas não se limitando a, estruturação
empresarial dos ativos, estruturação financeira, estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira
financeira e ambiental, sempre em observância ao planejamento estratégico da Companhia;
(iv)
coordenar as negociações e implementar as parcerias, consórcios, sociedades de propósito
específico e demais formas de associação necessárias ao desenvolvimento de novos negócios, inclusive a
negociação de contratos e documentos societários para viabilizar tais associações;
(v)
coordenar a participação da Companhia nas oportunidades de aquisição de novos ativos dentro
da área de atuação da Companhia; e
(vi)
coordenar os processos de alienação de participações societárias detidas pela Companhia, suas
subsidiárias integrais, controladas e coligadas.
Artigo 24 - Compete ao Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores:
(i)
propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da
Companhia;
(ii)

administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia;

(iii)

dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária;

(iv)
representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, acionistas, investidores,
bolsas de valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme aplicável;
(v)
observar as exigências estabelecidas pela legislação do mercado de capitais em vigor e divulgar
ao mercado as informações relevantes sobre a Companhia e seus negócios; e
(vi)

manter atualizado o registro de companhia aberta, conforme aplicável.
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Artigo 25 - Compete ao Diretor Administrativo e de Compliance:
(i)

zelar pelos ativos, financeiros e não financeiros da Companhia;

(i)

responsabilizar-se pela manutenção predial da estrutura física da Companhia;

(ii)

gerenciar a estrutura interna de tecnologia da informação da Companhia;

(iii)

implementar os sistemas e programas de gestão da qualidade na Companhia;

(iv)
planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos de recursos humanos
da Companhia, responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento, pagamentos, controles
trabalhistas, bem como relacionamento com sindicatos e pela definição e gestão das políticas e
procedimentos de administração salarial e de benefícios;
(v)
planejar, implantar e coordenar o projeto de Compliance da Companhia e, quando julgar aplicável,
propor aos órgãos e áreas responsáveis os aprimoramentos necessários;
(vi)

assessorar a administração da Companhia na gestão de riscos corporativos;

(vii) definir a estratégia de implementação de novas práticas nos negócios, acompanhando a
integração de risco socioambiental e de governança;
(viii) assessorar no desenvolvimento de ferramentas e procedimentos para garantir que os riscos
socioambiental e de governança corporativa sejam devidamente identificados, avaliados, classificados e
controlados; e
(ix)
consolidar as informações e dados que evidenciem a adoção das melhores práticas de mercado e
o cumprimento das exigências legais e regulatórias aplicáveis para a gestão dos de riscos socioambientais
e de governança.
Artigo 27
A Companhia será representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, judicial ou
extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, (a) pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores; ou (b) pela
assinatura conjunta de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído na forma da
alínea ‘a’ acima e com poderes específicos.
Parágrafo Único. Os instrumentos de mandato serão outorgados por 2 (dois) Diretores em conjunto e
deverão especificar a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não
excederá 1 (um) ano, exceto os mandatos “ad judicia”, cujo prazo poderá ser indeterminado.
Artigo 28
São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de
qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de
terceiros que não sejam suas controladas diretas ou indiretas, salvo quando expressamente autorizados pela
Assembleia Geral de Acionistas.
Artigo 29
As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse
social assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos presentes.
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Capítulo V
Conselho Fiscal
Artigo 30
O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante
deliberação dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável.
Artigo 31
O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5
(cinco) membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida
a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei.
Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à
assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no
artigo 31 desta Estatuto.
Parágrafo 2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral
de Acionistas que os eleger.

Capítulo VI
Exercício Social e Distribuição de Lucro
Artigo 32
O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados.
Parágrafo 1º - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para
a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social.
Parágrafo 2º - Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte
e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 3º - Exceto se de outra forma prevista pela unanimidade dos acionistas, o valor remanescente
do lucro líquido, observadas as deduções referidas nos parágrafos acima, será integralmente distribuído
na forma de dividendos para os detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Parágrafo 4º - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos
legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários
ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima
referido.
Parágrafo 5º Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus
Acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser
imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
Parágrafo 6º - As demonstrações financeiras anuais da Companhia, previstas na Lei das Sociedades por
Ações, deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores
Mobiliários.
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Capítulo VII
Alienação de Controle
Artigo 33
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do
controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante.

Capítulo VIII
Liquidação
Artigo 34
A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão
competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante, bem como fixar a remuneração do
mesmo.

Capítulo IX
Acordo de Acionistas
Artigo 35
A Companhia deverá observar os acordos de acionistas eventualmente arquivados em sua sede,
devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o Presidente da Assembleia Geral e o Presidente
da reunião do Conselho de Administração abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos
do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada.

Capítulo X
Juízo Arbitral
Artigo 36
A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, na Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e
qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionadas com ou oriundas da sua condição de emissor,
acionista, administrador ou membro do Conselho Fiscal, conforme o caso, e, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, decorrentes das disposições contidas, na Lei nº 6.385/1976, na Lei
das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
ou pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral e
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do contrato de
participação do Novo Mercado, assim como do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado, a ser conduzida em conformidade com este último Regulamento.
Parágrafo Único - Os acionistas e a Companhia não poderão divulgar (e deverão fazer com que não seja
permitida a divulgação de quaisquer informações de que tomem conhecimento e quaisquer documentos
apresentados na arbitragem, que não sejam, de outra forma, de domínio público, quaisquer provas e
materiais produzidos na arbitragem e quaisquer decisões proferidas na arbitragem, salvo se e na medida
em que (i) o dever de divulgar essas informações decorrer da lei; (ii) a revelação dessas informações for
requerida por uma autoridade governamental ou determinada pelo Poder Judiciário; ou (iii) essas
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informações tornarem-se públicas por qualquer outro meio não relacionado à revelação pelas Partes ou
por suas afiliadas. Toda e qualquer controvérsia relacionada à obrigação de confidencialidade será
dirimida pelo Tribunal Arbitral de forma final e vinculante.

Capítulo XI
Disposições Gerais
Artigo 37
Permanecerão na sede da Companhia, à disposição dos acionistas ou terceiros interessados, os
contratos com partes relacionadas, eventuais acordos de acionistas e eventuais contratos que estabeleçam
programas de outorga ou concessão de ações e programa de opções de aquisição de ações ou de outros títulos
ou valores mobiliários de emissão da Companhia.
Artigo 38
Em caso de eventual abertura do capital social da Companhia, fica desde já compromissada a
adesão desta ao segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantedora de mercado de balcão
organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de prática de governança corporativa previstos na
legislação em vigor.
Artigo 39
pertinentes.

Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais

Artigo 40
Os artigos 1º, parágrafo único, 13, parágrafo 1º, 14, caput, no que se refere ao número mínimo
de conselheiros independentes, e parágrafos 1º e 2º, 19, alíneas (xix) a (xxii), 33 e 36 somente terão eficácia a
partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a
Companhia e a B3.

***
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2020, QUE APROVOU A
AREALIZAÇÃO DA OFERTA
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MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE APROVARÁ O
PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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2W ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 08.773.135/0001-00
NIRE 35.300.341.252

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2020

1.
Data, Horário e Local: Aos [●] dias do mês de [●] de 2020, às [●] horas, na sede social da 2W Energia S.A.,
na Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, sala 1.101, Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das
Acácias, CEP 04707-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2.
Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os
Conselheiros de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
3.

Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Lopes Delneri. Secretário: Sr. Benedicto Pereira Porto Neto.

4.
Ordem do dia: A integralidade dos conselheiros da administração reuniu-se para deliberar sobre: (i) a
fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”),
no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a ser
realizada no Brasil, com esforços de colocação de Ações no exterior; (ii) a aprovação do aumento do capital social
da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem
emitidas 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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no artigo 6º, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iii) a
aprovação sobre os direitos relacionados às novas Ações; (iv) a aprovação do prospecto definitivo e do final
offering memorandum a serem utilizados na Oferta; (v) a homologação do aumento de capital social da
Companhia; (vi) a aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput
do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (vii) a autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos
os documentos relacionados à Oferta; e (viii) a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os
atos necessários à realização da Oferta e execução das deliberações acima.
5.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram:
(i)
Aprovar, no âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$[●] por Ação objeto da Oferta
(“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de coleta de
intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido por instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores institucionais, em conformidade com o
disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada, justificando-se a escolha do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo
com o inciso III, parágrafo 1º do artigo 170 da Lei da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço
não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das
Ações a serem subscritas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o
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valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no
contexto da Oferta.
(ii)
Aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$[●], o qual passará de
R$145.213.469,39 (cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e nove
reais e trinta e nove centavos) para R$[●] ([●]), mediante a emissão de [●] novas ações ordinárias, cada
uma no valor de R$[●], que serão objeto da Oferta, passando o capital social da Companhia de
113.548.407 (cento e treze milhões, quinhentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e sete) ações
ordinárias para [●] ([●]) ações ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas
da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, e nos termos do artigo 6º, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.
(iii)
Aprovar que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada no item (ii) acima, terão
os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos termos do Estatuto Social da
Companhia e da legislação aplicável, 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.
(iv)

Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta.

(v)
Homologar, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o aumento do capital da
Companhia no montante de R$[●], mediante a emissão de [●] novas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
(vi)
Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (ii) e (v) acima,
aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 4º do
Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar
com a seguinte redação:
“Artigo 4º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$[●] ([●]),
dividido em [●] ([●]), ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”
(vii) Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à Oferta,
incluindo, mas não se limitando a: (a) o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da 2W
Energia S.A.”; (b) o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço
de Ações Ordinárias de Emissão da 2W Energia S.A.”; (c) o Placement Facilitation Agreement; e (d) o
Contrato de Prestação de Serviços da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, que serão devidamente arquivados
na sede social da Companhia, bem como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos
documentos.
(viii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências necessárias para a realização da
Oferta e formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até
o momento.
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6.
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e
lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafo 1º da Lei das
Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de
Administração da Companhia presentes.
7.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Lopes Delneri. Secretário: Sr. Benedicto Pereira Porto Neto;
Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Tiago Leite Ferreira, Sr. Marcos
Moreira dos Santos Severine e Sr. Benedicto Pereira Porto Neto.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

São Paulo, [●] de [●] de 2020.

__________________________________
Ricardo Lopes Delneri
Presidente

__________________________________
Benedicto Pereira Porto Neto
Secretário
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
2W ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Roque Petroni Júnior, n° 1.089, 11º andar, Sala
1.101, CEP 04707-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 08.773.135/0001-00, neste ato representada nos termos de seu
estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de
sua emissão (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e em conformidade com
a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020 (“Ofício-Circular
CVM/SRE”), 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”) e
atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os com
esforços de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil)
S.A. (“Credit Suisse”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e o Bank
of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o
Credit Suisse e a XP, os “Coordenadores da Oferta”), autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, incluindo, ainda, esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), vem, nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(A)
a Companhia e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos consultores legais para auxiliálos na implementação da Oferta;
(B)
para tanto, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em junho de 2020 e que prosseguirá até a
data de divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de
Emissão da 2W Energia S.A. (“Prospecto Definitivo”);
(C)
por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes para
aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e
nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico
01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e
documentos a ele incorporados por referência;
(D)
foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a Companhia considerou materialmente
relevantes para a Oferta, inclusive para preparação do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da 2W Energia S.A. (“Prospecto Preliminar”) e do
Prospecto Definitivo;
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(E)
além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta à Companhia
documentos e informações adicionais relativos à Companhia, os quais a Companhia confirma ter disponibilizado;
(F)
foram disponibilizados pela Companhia todos os documentos, bem como foram prestadas todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos investidores a tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(G)
a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do Prospecto
Preliminar e participará da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e documentos
a eles incorporados por referência, diretamente ou por meio de seus respectivos consultores legais.
A Companhia DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em atendimento ao item 2.4 do anexo
III da Instrução CVM 400, que:
(i)
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;
(ii)
as informações prestadas pela Companhia por ocasião do registro da Oferta, no Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo e nos documentos a eles anexos, nas datas de suas respectivas
divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)
o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários; e
(iv)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, incluindo os riscos que possam afetar
a Companhia e a Oferta.

São Paulo, [●] de [●] de 2020.

2W ENERGIA S.A.

_________________________________
Nome:
Cargo:

_________________________________
Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400

O Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477,
14° andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
no Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato representada na forma
de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da
oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da 2W ENERGIA S.A.,
sociedade por ações, com sede na Avenida Roque Petroni Júnior, n° 1.089, 11º andar, Sala 1.101, na cidade
de São Paulo, Estado de SP, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 08.773.135/0001-00 (“Ações” e “Companhia”,
respectivamente), identificados no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da 2W Energia S.A.” (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a
declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em junho de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da 2W Energia S.A.”
(“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”);

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes para
aplicação de procedimentos previamente acordados, em conformidade com a Norma Brasileira de
Contabilidade - CTA 23 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a
consistência de determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou incorporadas por
referência aos Prospectos, com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, relativas
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e as informações
financeiras intermediárias referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020;

(D)

foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a Companhia considerou relevantes
para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais relativos à Companhia, os quais a Companhia confirma ter
disponibilizado;

(F)

a Companhia confirma ter disponibilizado para análise do Coordenador Líder e de seus assessores
legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas
as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do
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Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(G)

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

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

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante
todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do
registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o
Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

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

(iii)

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

São Paulo, [•] de [•] de 2020.

Banco BTG Pactual S.A.

_____________________________
Nome:
Cargo:

_____________________________
Nome:
Cargo:
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Informações Contábeis Intermediárias
2W Energia S.A.
30 de junho de 2020
com Relatório do Auditor Independente
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São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório sobre a revisão de informações contábeis intermediárias
Aos
Acionistas, Conselheiros e Diretores da

2W Energia S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da 2W Energia S.A.
(“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo
em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis
meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis 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
contábeis 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.
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 contábeis 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.

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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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 seis meses findo em 30 de junho 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 contábeis 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 contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Adilvo França Junior
Contador CRC-1BA021419/O-4-T-SP
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2W Energia S.A.
Balanços patrimoniais
30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Valor justo na compra e venda de energia
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Total dos ativos circulantes
Não circulantes
Valor justo na compra e venda de energia
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Ativo fiscal diferido
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
intangível
Total dos ativos não circulantes

Total dos ativos

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

3
4
15
5

3.612
95.376
153.941
3.686
724
257.339

11.357
153.741
114.749
6.178
556
286.581

3.687
95.376
153.941
3.723
1.912
258.639

11.588
153.741
114.749
6.215
556
286.849

15
19
5
17
6
7

66.872
203
896
22.982
49.272
4.636
455
11
145.327

25.225
12.105
896
37.042
48.422
4.935
509
31
129.165

66.872
896
22.982
49.272
2.086
11.253
153.361

25.225
12.648
896
37.042
48.422
1.975
11.273
137.481

402.666

415.746

412.000

424.330

8
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Nota
explicativa
Passivos
Circulantes
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Partes relacionadas
Valor justo na compra e venda de energia
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Outras obrigações
Total dos passivos circulantes
Não circulantes
Valor justo na compra e venda de energia
Contas a pagar
Partes relacionadas
Parcelamento fiscal
Empréstimos e financiamentos
Total dos passivos não circulantes
Patrimônio líquido
Capital social
Outras movimentações
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do patrimônio líquido

9
10
19
15
11
8
-

15
8
19
10
11

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

63.250
11.279
390
105.536
8.597
540
2.614
192.206

134.719
11.150
180
1.447
106.779
4.365
1.076
8.524
268.240

62.269
13.182
390
105.536
8.597
2.699
540
3.010
196.223

134.794
11.848
180
106.779
4.365
4.970
1.076
8.523
272.535

67.621
10.875
417
78.913

20.599
1.028
11.821
752
34.200

67.621
5.317
10.875
417
84.230

20.599
5.317
11.821
752
38.489

145.213
894
(14.561)
131.547

145.213
894
(32.801)
113.306

145.213
894
(14.561)
131.547

145.213
894
(32.801)
113.306

402.666

415.746

412.000

424.330

12

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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2W Energia S.A.
Demonstrações dos resultados
30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota
explicativa

01/04/2020 a
30/06/2020

Controladora
01/04/2019 a
01/01/2020 a
30/06/2019
30/06/2020

01/01/2019 a
30/06/2019

Receita líquida

13

153.990

295.003

317.096

669.728

Custos operacionais

14

(126.540)

(302.063)

(293.025)

(670.074)

Valor justo na compra e venda de energia

21.b

Lucro (prejuízo) bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações
Outras receitas (despesas), líquidas
Equivalência patrimonial
Total

14
14
14
7.1

Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e dos impostos sobre o lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

16
16

3.313

35.059

(5.954)

36.568

(3.747)

59.130

(6.300)

(34.946)
(40)
(583)
8.745
(26.824)

(4.309)
(46)
1.535
780
(2.040)

(37.168)
(86)
(992)
8.953
(29.293)

(8.479)
(92)
1.541
1.747
(5.283)

9.744

(5.788)

29.837

(11.583)

365
(333)
32

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Imposto de renda e contribuição social - diferidos

9.118

17
17.1

Lucro líquido (prejuízo) do período
Lucro (prejuízo) por ação atribuível aos acionistas da
(expresso em R$ por ação)
Lucro (prejuízo) por ação
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1.530
(551)
979

864
(902)
(37)

5.187
(1.267)
3.921

9.776

(4.808)

29.800

(7.662)

(742)
(2.813)

(1.022)

(742)
(10.817)

2.465

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

0,05

(0,05)

0,16

(0,05)

2W Energia S.A.
Demonstrações dos resultados--Continuação
30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Consolidado
01/04/2019 a
01/01/2020 a
30/06/2019
30/06/2020

Nota
explicativa

01/04/2020 a
30/06/2020

Receita líquida

13

153.990

296.076

317.445

672.111

Custos operacionais

14

(126.540)

(302.063)

(293.025)

(670.074)

Valor justo na compra e venda de energia

21.b

Lucro (prejuízo) bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações
Outras receitas (despesas), líquidas
Equivalência patrimonial
Total

14
14
14
7.1

Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e dos impostos sobre o lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

16
16

Imposto de renda e contribuição social - correntes
Imposto de renda e contribuição social - diferidos

9.118

3.313

35.059

(5.954)

36.568

(2.674)

59.479

(3.917)

(24.796)
(40)
(582)
(25.418)

(4.483)
(46)
1.517
(3.012)

(27.106)
(86)
(992)
(28.184)

(8.848)
(92)
1.523
(7.417)

11.150

(5.686)

31.295

(11.334)

1.550
(550)
1.000

864
(1.106)
(242)

5.211
(1.267)
3.944

10.993

(4.686)

31.053

(7.390)

(1.959)
(2.813)

(122)
(1.022)

(1.995)
(10.817)

(272)
2.465

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

0,05

(0,05)

0,16

(0,05)

365
(522)
(157)

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social
17
17.1

Lucro líquido (prejuízo) do período
Lucro (prejuízo) por ação atribuível aos acionistas da
(Expresso em R$ por ação)
Lucro (prejuízo) por ação

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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01/01/2019 à
30/06/2019

2W Energia S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

01/04/2020
a
30/06/2020

Controladora
01/04/2019
01/01/2020
a
a
30/06/2019
30/06/2020

01/01/2019
a
30/06/2019

01/04/2020
a
30/06/2020

Consolidado
01/04/2019
01/01/2020
a
a
30/06/2019
30/06/2020

01/01/2019
a
30/06/2019

Lucro líquido (prejuízo) do período

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

Resultado abrangente total do período

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

Resultado abrangente total atribuido a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

6.221

(5.830)

18.241

(5.197)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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142
145.213

-

145.213
892

-

892

Transação
de capital

894

894
-

Transação
de capital

(49.755)

(5.197)

(44.558)

Prejuízos
acumulados

(14.560)

(32.801)
18.241

Prejuízos
acumulados

Total do
patrimônio

96.350

(5.197)

101.547

102

-

102

96.452

(5.197)

101.649

Total do
patrimônio
líquido
consolidado

Participação
de não
controladores

131.547

113.306
18.241

líquido
consolidado

Total do
patrimônio

Total do

-

-

de não
controladores

Participação

patrimônio
líquido da
controladora

131.547

113.306
18.241

líquido da
controladora

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

Saldos em 30 de junho de 2019

Lucro líquido do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital
social

145.213

Saldos em 30 de junho de 2020

Nota
explicativa

145.213
-

Capital
social

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do período

Nota
explicativa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

2W Energia S.A.

2W Energia S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Marcação a mercado dos contratos de energia
Depreciação e amortização
Perda na baixa de investimento
Juros (empréstimos, debêntures, cessão de direitos e partes relacionadas)
Perda por distribuição desproporcional
Resultado de equivalência patrimonial
Tributos diferidos

18.241

(5.197)

18.241

(5.197)

(35.059)
86
396
299
(69)
14.060

7.990
92
372
(3.204)

(35.060)
86
299
14.060

7.990
92
372
(3.204)

Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Outros créditos

58.365
2.492
(168)
(852)

75.051
8.548
(368)
772

58.365
2.492
(1.356)
(849)

75.051
8.543
(16.616)
2.691

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Duplicata descontada
Partes relacionadas
Juros sobre empréstimos e debêntures
Outras obrigações
Dividendos a pagar
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(71.469)
(817)
209
(536)
(5.909)
9.427
(11.304)

(73.356)
(8.381)
138
(13)
2.819
(10.432)
(632)
(8.937)
(14.738)

(72.525)
388
209
(2.271)
(536)
(5.909)
12.648
395
(11.323)

(73.379)
(9.687)
137
(13)
333
2.486
(734)
(8.937)
(20.072)

(26)
(13)
(39)

(12)
(12)

(176)
(176)

(1.893)
(1.893)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de debêntures - Principal
Captação de empréstimos
Pagamento de empréstimos - Principal
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

5.000
(1.402)
3.598

(7.940)
(7.940)

5.000
(1.402)
3.598

(7.940)
(7.940)

Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa

(7.745)

(22.690)

(7.901)

(29.905)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

11.357
3.612

27.860
5.170

11.588
3.687

35.607
5.702

Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa

(7.745)

(22.690)

(7.901)

(29.905)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em investidas
Aquisição de imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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2W Energia S.A.
Demonstrações do valor adicionado
30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Receita
Receita de comercialização de energia
Receita de contratos de comercialização de energia futura
Receita de prestação de serviços
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS, PIS e COFINS)
Custos operacionais
Custos de contratos de comercialização de energia futura
Serviços de terceiros, energia e outros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Mútuos
Lucros (prejuízos) retidos

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

317.158
34.396
-

669.728
1.434

317.158
34.396
-

669.728
2.383
1.434

(293.025)
(25.105)
33.424
(86)
33.338
1.078
215
863
34.416
34.416
1.462
847
559
56
14.211
13.840
338
33
502
299
196
7
18.241
18.241

(670.074)
(5.954)
(4.563)
(9.429)
(65)
(9.494)
7.103
1.916
5.187
(2.391)
(2.391)
1.199
818
319
62
1.035
373
631
31
572
718
289
(435)
(5.197)
(5.197)

(293.025)
(25.094)
33.435
(86)
33.349
864
864
34.213
34.213
1.463
848
559
56
14.211
13.840
338
33
298
483
196
(381)
18.241
18.241

(670.074)
(5.954)
(4.564)
(7.047)
(65)
(7.112)
5.187
5.187
(1.925)
(1.925)
1.415
818
535
62
1.035
373
631
31
822
718
414
(310)
(5.197)
(5.197)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

1. Informações gerais
A 2W Energia S.A. (“2W Energia”, “Companhia” ou “Controladora”), sociedade por ações de
capital fechado, foi constituída em 23 de março de 2007, no Estado de São Paulo. Até 30 de
novembro de 2016, a Companhia tinha por objeto social apenas a participação no capital social
de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista,
sendo que a partir de então a Companhia acrescentou ao seu objeto social a atividade de
comercialização, importação e exportação de energia elétrica, prestação de serviços de
consultoria bem como intermediação de compra e venda de energia elétrica nos termos das
resoluções correspondentes, ao incorporar primeiramente em dezembro de 2016 parcela cindida
da sua controlada direta Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime”) e em agosto
de 2018 a incorporação total. Em dezembro de 2016 a Companhia alterou a sua antiga
denominação social de “RR Participações S.A.” para “RR Comercializadora de Energia e
Participações S.A.“. A posteriori, em outubro de 2019, em um movimento de consolidação de
suas marcas de negocio, sua nova e atual razão social passou a ser “2W Energia S.A.”.
A Companhia, tem sede na capital do estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., nº
1089, 11º andar, sala 1101, CEP 04707-000, Jardim das Acácias. Seus acionistas finais são
Ricardo Lopes Delneri, N.I.I. Participações S.A., Mauricio Jose Palmieri Orlandi, Walter Milan
Tatoni e Hugo Gonçalves Vieira de Assunção.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui participação societária nas seguintes controladas:
2W Energia SA.
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S.A.
Gasen Holding S.A.
Anemus Wind 1 Participações
Anemus Wind 2 Participações
2W Comercializadora Varejista de Energia S.A
2W Comercializadora de Energia S.A

Controle direto
(a) Controlada
(b) Controlada
(c) Controlada
(d) Controlada
(d) Controlada
(e) Controlada
(e) Controlada

Participação direta
30/06/2020
31/12/2019
99,10%
85,50%
99,00%
99,99%
99,99%
99,99%
100%
100%
-

(a) A controlada direta CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. (“CT Consultoria”), sociedade limitada que atua na prestação d e
serviços de consultoria de temas relacionados ao setor elétrico. Em 30 de junho de 2020 a Companhia transferiu as quotas que
detinha sobre o capital da CT Consultoria para a Porto Feliz, acionista da 2W (nota 7).
(b) A controlada direta Gasen Energia S.A. (“Gasen”), sociedade por ações de capital fechado que atua com geração, distribuição e
comercialização de energia elétrica e participação em outras sociedades como sócia ou acionista foi transferida para a Porto Feliz
Holding S.A.
(c) A controlada direta Gasen Holding S.A. (“Gasen Holding”), sociedade por ações de capital fechado que atua com a participação
no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista foi transferida para
a Porto Feliz Holding S.A.
(d) As controladas Anemus Wind 1 e Anemus Wind 2, tem por objeto social a geração de energia eólica de fontes renováveis e a
comercialização de energia.
(e) As controladas foram adquirididas durante o semestre findo em 30 de junho de 2020, com o propósito de atuar na
comercialização de energia, prestação de serviços de consultoria, além de importação e exportação de energia elétrica. As
empresas encontram-se no omento sem operação.
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Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)
Entre 25 e 30 de junho de 2020 a Companhia assinou opções de compra de 4 parques eólicos e
3 parques solares, a serem exercidas num prazo de 90 dias. Não houve desembolso por essas
opções.

2. Apresentação das informações contábeis intermediárias
2.1. Declaração de conformidade
As informações contábeis intermediárias da Companhia foram preparadas e estão sendo
apresentadas para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 de acordo com o CPC 21 Demonstração Intermediária e em conformidade com o IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitido pelo Internacional Accounting Standards Board - IASB, e também com
base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e apresentadas de forma
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
aplicáveis à elaboração das informações trimestrais - ITR.
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas seguindo a base de preparação
e políticas contábeis consistentes com aquelas adotadas na elaboração das
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, e devem ser lidas em conjunto
com tais demonstrações. As informações das notas explicativas que não sofreram
alterações significativas ou apresentavam divulgações irrelevantes em comparação a 31 de
dezembro de 2019, não foram repetidas integralmente nestas informações trimestrais.
Entretanto, informações selecionadas foram incluídas para explicar os principais eventos e
transações ocorridas para possibilitar o entendimento das mudanças na posição financeira
e desempenho das operações da Companhia desde a publicação das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2019, e foram aplicadas de modo consistente no
exercício anterior apresentado.
As informações contábeis intermediárias foram elaboradas no pressuposto de continuidade
normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia
e de suas controladas em dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das
informações contábeis intermediárias. A Administração não identificou nenhuma incerteza
relevante sobre a capacidade da Companhia e de suas controladas em dar continuidade às
suas atividades nos próximos 12 meses.
A Administração declara que todas as informações relevantes apresentadas nestas
informações contábeis intermediárias e, somente elas, estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
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Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
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2. Apresentação das informações contábeis intermediárias--Continuação
2.2. Aprovação das informações contábeis intermediárias
Os membros da Administração da Companhia examinaram o conjunto das informações
contábeis intermediárias, relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, e concluíram
que as referidas informações contábeis intermediárias traduzem com propriedade sua
posição patrimonial e financeira e as aprovam em 16 de julho de 2020.
2.3. Base de mensuração
As informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, foram preparadas com
base no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não
correntes como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em
troca de bens e serviços.
2.4. Moeda funcional e de apresentação
Essas informações contábeis intermediárias são apresentadas em reais, que é a moeda
funcional da Companhia e de suas controladas. Todas as informações financeiras foram
apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
2.5. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das informações contábeis intermediárias exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas.
2.6. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis da Companhia são consistentes com aquelas apresentadas nas
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
2.7. Novas normas, alterações e interpretações de normas
Novas normas, alterações e interpretações de normas em vigor
A partir de 1º de janeiro de 2020 estão vigentes as alterações nos seguintes
pronunciamentos:
x CPC 00 (R2) Estrutura conceitual para relatório financeiro (Conceptual framework);
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2. Apresentação das informações contábeis intermediárias--Continuação
x Revisão anual do CPC n° 14/2019: alterações nos pronunciamentos decorrentes da
revisão do CPC 00, alteração na definição de negócios no CPC 15 (R1) / IFRS 3 e
alteração da definição de materialidade no CPC 26 (IAS 1) e no CPC 23 (IAS 8).
A adoção dessas alterações de normas não resultou em impactos significativos nas ITR
individuais e consolidadas de 31 de março de 2020.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Total

8
3.604
3.612

7.784
3.573
11.357

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
8
3.679
3.687

8.015
3.573
11.588

As aplicações financeiras são de curto prazo e de alta liquidez, são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a instrumentos de renda fixa, com
garantias de compromisso de recompra e remunerados a taxas que variam de 85,5% até 100%
do CDI.

4. Contas a receber
Os saldos que compõem a conta de contas a receber são compostos basicamente por valores a
vencer decorrentes de comercialização de energia elétrica pela Companhia.
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Clientes faturados
Clientes não faturados
Total

42.938
52.438
95.376

93.980
59.761
153.741

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
42.938
52.438
95.376

93.980
59.761
153.741

Os saldos em 30 de junho de 2020 são compostos por valores a vencer, para os quais não são
esperadas perdas na sua realização.Devido ao histórico de recebimentos da Companhia e da
inexistência de títulos em aberto a longa data, não se fez necessário a constituição de provisão
para perdas com inadimplência de contratos com suprimento até junho de 2020.
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5. Impostos a recuperar
Controladora
30/06/2020
31/12/2019

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

Imposto de renda retido na fonte
Contribuição social retido na fonte
Pis retido na fonte
Cofins retido na fonte
Imposto de renda
Contribuição social
Outros
Total

240
26
601
2.704
896
53
63
4.583

170
26
1.067
4.852
896
63
7.074

240
26
606
2.727
901
53
66
4.619

170
26
1.072
4.875
896
72
7.111

Parcela circulante
Parcela não curculante

3.686
896
4.583

6.178
896
7.074

3.723
896
4.619

6.215
896
7.111

6. Outros créditos
Controlada
30/06/2020
31/12/2019
Outros créditos
Total

49.272
49.272

48.422
48.422

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
49.272
49.272

48.422
48.422

Em 31 de outubro de 2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri comprou a integralidade das ações da
2W Energia detidas por Renato do Amaral Figueiredo, através do contrato de compra e venda de
ações via assunção de dívida, pagamento em dinheiro e cessão de ações e outras avenças.
Com a compra das ações, o Sr. Ricardo Lopes Delneri ficou responsável pela dívida do Sr.
Renato do Amaral Figueiredo, oriunda da venda da participação da antiga controlada Renova
Energia, e portanto, passou a ser o único devedor da Companhia. A dívida é corrigida pelo CDI e
possui vencimento para 2023, dessa forma encontra-se registrada no longo prazo.
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7. Investimentos
O quadro abaixo apresenta a composição dos investimentos:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
GASEN ENERGIA S/A
GASEN HOLDING S/A
Anemus Wind 1
Anemus Wind 2
Total

4.635
1
4.636

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

99
1
4.835
4.935

-

-

As principais informações sobre as controladas estão apresentadas abaixo:

Companhia
Anemus Wind 1 Participações
Anemus Wind 2 Participações

Controle
Controlada
Controlada

Companhia

Controle

CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda*.
Gasen Energia S.A.**
Gasen Holding S.A.**
Anemus Wind 1 Participações

Controlada
Controlada
Controlada
Controlada

30/06/2020
Quantidade
total de
ações/quotas
Quantidade
detidas pela
total de ações/
Companhia
quotas total
29.999.999
99

30.000.000
100

31/12/2019
Quantidade
total de
ações/quotas
Quantidade
detidas pela
total de ações /
Companhia
quotas total
990
8.550.000
9.900.000
29.999.999

1.000
10.000.000
10.000.000
30.000.000

Participação
da Companhia
(%)
99,99
99,99

Participação
da Companhia
(%)
99,00
85,50
99,00
99,99

*Em 30 de junho de 2020, através da 21° alteração do contrato social os sócios da CT Consultoria formalizaram a transferência, de forma
irrevogável e irretratável, de suas quotas que possuem no capital social da CT Consultoria para a Porto Feliz Holding S.A, pelo valor de
R$1,00 (um real) por quota, totalizando R$1 (um mil reais). Dessa forma, a partir desta data a Companhia deixa de ser controladora da
Empresa.\
** Em 1º de junho de 2020, a Companhia vendeus suas ações detidas na Gasen Energia S.A e Gasen Holding S.A. As ações foram
vendidas pelo montante de R$6 (seis mil reais) referente a Gasen Energia e R$3 (três mil reais) referente a Gasen Holding.
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99
1
4.835
4.935

9.175
(24)
3
(197)
(1)
8.953

Equivalência
patrimonial

CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S/A
Gasen Holding S/A
Anemus Wind 1
Anemus Wind 2

Companhia

7.2. Informações financeiras resumidas

CT Consultoria
Gasen Energia
Gasen Holding
Anemus Wind 1
Anemus Wind 2
Total

Saldo em
31/12/2019

7.1. Movimentação dos investimentos

7. Investimentos--Continuação

(390)
(3)
(3)
(396)

Baixas de
investimentos

394
1
3
4.636
(1)

9.177
(26)
(197)
(1)

30/06/2020
Patrimônio
Resultado
líquido

Perda por
distribuição
desproporcional
(a)
(8.884)
(8.884)

4.637
(1)
4.636

Saldo em
30/06/2020

100
1
4.833
(1)

6.846
(102)
(94)
-

31/12/2019
Patrimônio
Resultado
líquido

26
26

Aumento de
capital

Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

2W Energia S.A.

2W Energia S.A.
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

8. Intangível
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Projeto Anemus
Outros intangíveis

11
11

31
31

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
11.242
11
11.253

11.242
31
11.273

Em 24 de janeiro de 2019, a Companhia assinou contrato de aquisição de dois projetos de
geração eólica em estágio inicial de desenvolvimento.
O valor total de aquisição dos direitos do projeto foi de R$11.242, sendo pagos R$702 na data de
aquisição com recursos disponíveis em caixa, R$254 pagos em 2019 e R$2.456 pagos em 2020.
O contrato determina um fluxo de pagamentos a prazo para o restante do valor com correção
pela variação do IPCA.
Proveniente de novas negociações em 2019, foi selado um novo acordo entre as partes no dia 6
de março de 2020, onde o valor total do projeto unificado passou a ser de R$12.351, sem
reajustes, a ser pago em 27 parcelas até abril de 2022. O saldo em aberto está segregado em
R$2.699 no curto prazo, e R$5.317 no longo prazo da rubrica de contas a pagar, no Consolidado.
a)

Movimentação do intangível
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Amortização
Saldo em 30 de junho de 2020

31
(20)
11

Consolidado
11.273
(20)
11.253

9. Fornecedores
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Fornecedores faturados
Fornecedores não faturados
Outros
Total

17.860
45.390
63.250

1.031
133.688
134.719

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
16.805
45.390
74
62.269

1.031
133.688
75
134.794

Em 30 de junho de 2020, os principais saldos referem-se a fornecedores de energia elétrica.
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10. Impostos a recolher
Controladora
30/06/2020
31/12/2019

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

Imposto de renda
Contribuição social sobre o lucro líquido
Impostos retidos na fonte
ICMS
Parcelamento fiscal
Imposto sobre serviços
Total

5.559
2.014
716
2.990
10.875
22.154

5.016
1.814
266
4.053
11.821
22.971

6.596
2.317
716
2.990
10.875
563
24.057

5.393
1.925
266
4.054
11.821
210
23.669

Parcela circulante
Parcela não curculante

11.279
10.875
22.154

11.150
11.821
22.971

13.182
10.875
24.057

11.848
11.821
23.669

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
A Companhia calcula seu lucro tributável efetuando adições e/ou exclusões ao lucro antes dos
tributos para ajustá-lo ao período no qual foi efetuado o efetivo faturamento das receitas e custos,
uma vez que, na sua demonstração do resultado do exercício, reconhece essas receitas e custos
de acordo com o regime de competência. A Companhia entende que essa prática é aderente ao
mercado no qual opera, onde ajustes de comercialização podem ser efetuados em até 7 dias da
efetiva entrega da energia.
Para efeito dessas informações contábeis intermediárias, a Companhia mantém registrado
passivo de imposto de renda e contribuição social corrente adicional referente ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, em montante de R$6.830 por conta dessa prática. A Companhia
acredita que é possível sustentar este tratamento fiscal em um potencial questionamento por
parte das autoridades fiscais.

11. Empréstimos e financiamentos
a)

Composição dos empréstimos e financiamentos
Modalidade
Encargos
Vencimento
CCB
CDI+ 4,15% a.a.
jul/21
CCB
CDI+ 4,91% a.a.
abr/21
Total
Passivo circulante
CCB
CCB

Controladora
30/06/2020
31/12/2019
5.019
3.995
5.117
9.014
5.117

Passivo não circulante
CCB
CCB
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Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
5.019
3.995
5.117
9.014
5.117

4.602
3.995
8.597

4.365
4.365

4.602
3.995
8.597

4.365
4.365

417
417

752
752

417
417

752
752
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11. Empréstimos e financiamentos--Continuação
a)

Composição dos empréstimos e financiamentos--Continuação
Em julho de 2019, a 2W Energia contratou uma cédula de crédito bancário (CCB) junto ao
Banco Daycoval S.A.. Esta linha de crédito tem o prazo de dezoito meses, sendo seis meses
de carência de principal e doze parcelas de pagamento de juros e principal. A CCB é
remunerada através da variação do CDI acrescida de 4,91% ao ano.
Em março de 2020, a 2W Energia contratou uma cédula de crédito bancário (CCB) junto ao
Banco Sofisa S.A.. Esta linha de crédito tem o prazo de dezessete meses, sendo quatro
meses de carência de principal e doze parcelas de pagamento de juros e principal. A CCB é
remunerada através da variação do CDI acrescida de 6,17% ao ano.
São dados em garantia a estas CCB’s alguns contratos de energia.
A Companhia possui cláusulas restritivas em empréstimos e financiamentos relacionadas à
alteração de controle, o que poderia ensejar o vencimento antecipado de tais contratos.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que
atendeu todas as cláusulas restritivas e covenants financeiros mencionados acima para os
períodos encerrados em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019.

b)

Movimentação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Captação CCB
Encargos financeiros provisionados
Amortização da dívida
Saldo em 30 de junho de 2020

5.117
5.000
299
(1.402)
9.014

12. Patrimônio líquido
12.1. Capital social e mutações
Em 30 de junho de 2020, a composição do capital social da Companhia subscrito e
integralizado está demonstrada conforme o quadro abaixo:
Composição acionária
Ricardo Lopes Delneri
N.I.I. Participações S.A.
Mauricio Jose Palmieri Orlandi
Walter Milan Tatoni
Hugo Gonçalves Vieira de Assunção
EN Power
Total

Quantidade de ações
88.000.117
7.948.388
3.406.452
5.677.520
5.109.678
3.406.452
113.548.607
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% do capital social total
77,50%
7,00%
3,00%
5,00%
4,50%
3,00%
100%
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12. Patrimônio líquido--Continuação
12.1. Capital social e mutações--Continuação
Não há capital social autorizado pelos acionistas. A administração da Companhia e
qualquer aumento de capital deve ser aprovado pelos acionistas. Em 30 de junho de 2020,
o capital social integralizado da Companhia é de R$145.213.
12.1.1. Reserva legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do art. 193 da lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Para o
exercíco de 2019 e trimestre findo em 30 de junho de 2020, a Companhia não
constituiu reserva legal e utilizou o saldo constituído em anos anteriores, para
absorção de prejuízos que ultrapassem os lucros acumulados.
12.1.2. Dividendos
Aos acionistas será assegurado o direito ao recebimento de dividendo anual obrigatório de 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído da parcela destinada à
constituição da reserva legal (5% do lucro líquido), não superior a 20% do capital social.
12.1.3. Resultado por ação
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido
atribuível aos acionistas da Companhia pela média ponderada de ações ordinárias
em circulação durante o período. A tabela a seguir apresenta o cálculo
básico/diluído por ação para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019:

Lucro (prejuízo) do período
Qauntidade de ações
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
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01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a 01/04/2019 a 01/01/2019 a
30/06/2019
30/06/2020
30/06/2019

6.221
113.548
0,05

(5.830)
113.548
(0,05)

18.241
113.548
0,16

(5.197)
113.548
(0,05)
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13. Receita líquida
01/04/2020
a
30/06/2020

Receita bruta
177.539
Cancelamentos (3.587)
Cofins
(12.205)
Pis
(2.649)
Icms
(5.108)
Iss
Total
153.990

(Consolidado)

(Controladora)
01/01/2020 01/04/2019
a
a
30/06/2020 30/06/2019

373.911
(13.459)
(28.067)
(6.092)
(9.197)
317.096

337.664
(6.588)
(25.734)
(5.587)
(4.752)
295.003

01/01/2019
a
30/06/2019

756.821
(12.779)
(53.711)
(11.660)
(8.943)
669.728

01/04/2020
a
30/06/2020

178.511
(3.587)
(12.542)
(2.722)
(5.108)
(562)
153.990

01/01/2020
a
30/06/2020

375.265
(13.459)
(28.415)
(6.168)
(9.197)
(581)
317.445

01/04/2019
a
30/06/2019

338.838
(6.588)
(25.769)
(5.595)
(4.752)
(58)
296.076

01/01/2019
a
30/06/2019

759.429
(12.779)
(53.789)
(11.678)
(8.942)
(130)
672.110

14. Informação sobre a natureza das despesas reconhecidas na demonstração
do resultado
Controladora
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Aquisição de energia
Gastos com pessoal
Serviços de terceiros
Depreciação
Viagens
Telefonia e TI
Material de consumo
Aluguéis
Taxas e contribuições
Perda de distribuição desproporcionais
Outras receitas (despesas) líquidas
Total

(126.540)
(925)
(12.655)
(40)
(89)
(42)
(31)
(232)
(177)
(8.884)
(12.494)
(162.109)

(293.025)
(1.750)
(13.426)
(86)
(227)
(72)
(64)
(463)
(372)
(8.884)
(12.903)
(331.271)

(302.063)
(688)
(2.554)
(46)
(155)
(28)
(35)
(282)
(567)
1.535
(304.883)

(670.074)
(1.875)
(4.654)
(92)
(319)
(70)
(67)
(566)
(928)
1.541
(677.104)

Classificados como:
Custos das mercadorias vendidas
Gerais e administrativas
Depreciação
Outras receitas (despesas) líquidas
Total

(126.540)
(34.946)
(40)
(583)
(162.109)

(293.025)
(37.168)
(86)
(992)
(331.271)

(302.063)
(4.309)
(46)
1.535
(304.883)

(670.074)
(8.479)
(92)
1.541
(677.104)
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14. Informação sobre a natureza das despesas reconhecidas na
demonstração do resultado--continuação
Consolidado
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Aquisição de energia
Gastos com pessoal
Serviços de terceiros
Depreciação
Viagens
Telefonia e TI
Material de consumo
Aluguéis
Taxas e contribuições
Perda de distribuição desproporcionais
Outras receitas (despesas) líquidas
Total

(126.540)
(1.007)
(14.334)
(40)
(89)
(42)
(30)
(233)
(177)
(8.884)
(582)
(151.958)

(293.025)
(1.910)
(15.113)
(86)
(227)
(72)
(64)
(464)
(372)
(8.884)
(992)
(321.209)

(302.063)
(772)
(2.571)
(46)
(156)
(28)
(35)
(347)
(574)
1.517
(305.075)

(670.074)
(2.073)
(4.680)
(92)
(330)
(70)
(67)
(693)
(935)
1.523
(677.491)

Classificados como:
Custos das mercadorias vendidas
Gerais e administrativas
Depreciação
Outras receitas (despesas) líquidas
Total

(126.540)
(24.796)
(40)
(582)
(151.958)

(293.025)
(27.106)
(86)
(992)
(321.209)

(302.063)
(4.483)
(46)
1.517
(305.075)

(670.074)
(8.848)
(92)
1.523
(677.491)
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15. Valor justo na compra e venda de energia
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui contratos de compra e venda de energia com
participantes do mercado (geradores, consumidores e comercializadores) para suprimento futuro,
contabilizados nas informações contábeis intermediárias como “Valor justo na compra e venda de
energia”.
Os saldos patrimoniais, referentes à estas transações em aberto, estão demonstradas abaixo:
30/06/2020

31/12/2019

153.941
66.872
(20.425)
200.388

114.749
25.225
(12.948)
127. 026

(105.536)
(67.621)
16.017
(157.140)

(106. 779)
(20.599)
11.782
(115.596)

Imposto de renda e contribuição social diferido (34%)
Total impostos diferidos

(14.704)
(19.112)

(3.887)
(5.052)

Circulante
Não circulante

(19.112)

(5.052)

Ativo
Circulante
Não circulante
PIS e COFINS diferido
Passivo
Circulante
Não circulante
PIS e COFINS diferido

O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros), podem variar substancialmente,
uma vez que as marcações desses contratos foram feitas considerando a data-base 30 de junho
de 2020.

16. Resultado financeiro
Controladora

01/04/20 a
30/06/20
Rendimentos - aplicações
financeiras
Juros
Total das receitas financeiras
Juros sobre mútuos
Juros sobre empréstimos
Despesas bancárias
Comissão de fiança
Iof
Multa e juros de mora
Outras despesas financeiras
Total das despesas financeiras
Resultado financeiro

01/01/20 a
30/06/20

5
360
365

14
850
864

(164)
(5)
(24)
(140)
(333)

(299)
(8)
(76)
(92)
(383)
(44)
(902)

(32)

(37)

01/04/19 a
30/06/19
51
1.479
1.530
(75)
(263)
(4)
(13)
(196)
(551)
979
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Consolidado

01/01/19 a
30/06/19

01/04/20 a
30/06/20

01/01/20 a
30/06/20

01/04/19 a
30/06/19

01/01/19 a
30/06/19

72
1.479
1.551

180
5.031
5.211

157
5.031
5.188

5
360
365

14
850
864

(83)
(635)
(9)
(71)
(107)
(255)
(107)
(1.267)

(164)
(5)
(24)
(142)
(187)

(299)
(8)
(76)
(92)
(401)
(230)

(75)
(263)
(4)
(13)
(196)
-

(83)
(635)
(9)
(71)
(107)
(255)
(107)

(522)

(1.106

(551)

(1.267)

3.921

(157)

(242)

1.000

3.944
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17. Imposto de renda e contribuição social
A reconciliação do imposto de renda e da contribuição social corrente está abaixo demonstrada:
01/04/2020 a
30/06/2020
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social
Base tributável
Alíquota vigente combinada
Expectativa de benefício/receita com imposto de
renda e contribuição social, em relação ao lucro
antes dos impostos, de acordo com a alíquota
vigente combinada
Efeito do imposto de renda sobre diferenças
permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Efeito das controladas optantes pelo lucro
presumido
Base negativa - Prejuízo fiscal
Outras diferenças permanentes
Total das diferenças permanentes
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social - diferidos

9.776
9.776

29.800
29.800

34%

34%

(3.324)
(71)
322
(482)
(3.555)

Alíquota vigente combinada
Expectativa de benefício/receita com imposto de
renda e contribuição social, em relação ao lucro
antes dessesimpostos, de acordo com a
alíquota vigente combinada
Efeito do imposto de renda sobre diferenças
permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Efeito das controladas optantes pelo lucro
presumido
Base negativa - Prejuízo fiscal
Resultado de contratos futuros de energia
Outras diferenças permanentes
Total das diferenças permanentes
Imposto de renda e contribuição social –
correntes
Imposto de renda e contribuição social - diferidos

(10.132)
322
(1.749)
(11.559)

(4.808)
(4.808)

01/01/2019 a
30/06/2019
(7.662)
(7.662)

34%

34%

1.635

2.605

-

-

(2.657)
(1.022)

(140)
2.465

(742)

(742)

-

-

(2.813)

(10.817)

(1.022)

2.465

30/06/2020
Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social
Base tributável

Controladora
01/01/2020 a
01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

10.993
10.993
34%

(3.738)
-

Consolidado
30/06/2019
30/06/2020
31.053
31.053
34%

(10.558)
-

(4.686)
(4.686)

30/06/2019
(7.390)
(7.390)

34%

34%

1.593

2.513

-

(813)
322
(543)
(4.772)

(693)
322
(1.883)
(12.812)

(1.959)

(1.995)

(122)

(272)

(2.813)

(10.817)

(1.022)

2.465
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17. Imposto de renda e contribuição social--continuação
A Companhia, baseada em seu histórico de rentabilidade e na expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, fundamentada em suas projeções internas elaboradas para prazos razoáveis
aos seus negócios de atuação, constitui crédito fiscal diferido sobre as diferenças temporárias
das bases de cálculo dos tributos e sobre prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social.
O prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social são compensáveis com lucros
tributáveis futuros, observado o limite de 30% do lucro tributável no período, não estando sujeitos
a prazo prescricional. A Administração tem expectativa de realização dos saldos apresentados.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são aplicados sobre as diferenças entre os
ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e os correspondentes valores apropriados nas
demonstrações financeiras, os quais são reconhecidos somente na medida em que seja provável
que exista lucro tributável, para o qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e os
prejuízos fiscais, compensados.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são divulgados por seu valor líquido caso haja direito legal
de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a tributos lançados pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita a tributação.
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17. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Ativo/passivo fiscal diferido
Resultado de contratos futuros de energia IR e CSLL
Prejuízo fiscal/base negativa da CSLL
Resultado de contratos futuros de energia PIS e COFINS diferido
Total

(14.704)
42.094
(4.408)
22.982

(3.887)
42.094
(1.165)
37.042

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
Ativo/passivo fiscal diferido
Resultado de contratos futuros de energia IR e CSLL
Prejuízo fiscal/base negativa da CSLL
Resultado de contratos futuros de energia PIS e COFINS diferido
Total

(14.704)
42.094
(4.408)
22.982

(3.887)
42.094
(1.165)
37.042

A seguir está apresentada a projeção de realização dos créditos fiscais diferidos:
Ano
2024
2023
2022
2021
2020

Controladora
Ativo
Passivo
6.033
5.320
4.569
3.783
3.277
22.982

-

Consolidado
Ativo
Passivo
6.033
5.320
4.569
3.783
3.277
22.982

-

18. Segmentos
As operações da Companhia e suas controladas são divididas em dois segmentos operacionais:
comercialização de energia elétrica e serviços de consultoria.
O segmento de comercialização de energia é a compra e venda no ambiente de contratação livre
(ACL).
O segmento de serviço de consultoria é a adequação do consumidor para migração no ambiente
de contratação livre (ACL). Apesar da venda da controlada CT Consultoria, a Companhia
continuará com o seu segumento de serviços através de outras empresas do Grupo.
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18. Segmentos--Continuação
a)

Demonstração do resultado por segmentos
Comercialização
30/06/2020 30/06/2019
Receita operacional líquida
Custo operacionais
Resultado de instrumentos
financeiros derivativos
Lucro bruto
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais
Depreciação e amortização
Lucro do segmento

b)

Serviços
30/06/2020 30/06/2019

Total
30/06/2020 30/06/2019

317.096
(293.025)

669.728
(670.074)

349
-

2.383
-

317.445
(293.025)

672.111
(670.074)

35.059
59.130

(5.954)
(6.300)

349

2.383

35.059
59.479

(5.954)
(3.917)

(28.214)

(8.479)

-

(368)

(28.214)

(8.847)

(992)
(86)
29.838

3.288
(92)
(11.583)

1.504
1.853

(1.749)
266

512
(86)
31.691

1.539
(92)
(11.318)

Principais ativos e passivos por segmentos
Comercialização
30/06/2020
31/12/2019
Contas a receber líquidas
Valor justo na compra e
venda de energia
Partes relacionadas
Outros ativos
Total do ativo
Fornecedores
Valor justo na compra e
venda de energia
Outros passivos e
patrimônio líquido
Total do passivo + PL

Serviços
30/06/2020 31/12/2019

Total
30/06/2020 31/12/2019

95.376

153.741

-

-

95.376

153.741

220.813
86.477
402.666

139.974
12.105
109.926
415.746

9.334
9.334

543
8.041
8.584

220.813
95.811
412.000

139.974
12.648
117.967
424.330

63.250

134.719

-

75

63.250

134.794

173.157

127.378

-

-

173.157

127.378

166.259
402.666

153.649
415.746

9.334
9.334

8.509
8.584

175.593
412.000

162.158
424.330
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19. Saldos e transações com partes relacionadas
Vigência
Início
Ativo
CT Consultoria
jan/19
Anemus Wind I
jun/20
Mútuo com sócios jan/19
Total

Controladora
30/06/2020
31/12/2019

Fim
dez/21
Indeterminado
Indeterminado
Ativo não circulante

Passivo
Anemus Wind 1
Total

jan/19

Indeterminado
Passivo circulante
Passivo não
circulante

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

203
203
203

7.068
5.037
12.105
12.105

-

12.648
12.648
12.648

-

2.475
2.475
1.447

-

-

-

1.028

-

-

Os saldos de mútuo com partes relacionadas em aberto em 30 de junho de 2020 são
remunerados pela taxa de juros a longo prazo.

20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacional e controles
internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. Os resultados obtidos com estas
operações estão de acordo com as práticas adotadas pela Administração da Companhia.
A administração dos riscos associados a estas operações é realizada através da aplicação de
práticas definidas pela Administração e inclui o monitoramento dos níveis de exposição de cada
risco de mercado e previsão de fluxos de caixa futuros. Essas práticas determinam também que
a atualização das informações em sistemas operacionais, assim como a informação e
operacionalização das transações junto com as contrapartes sejam feitas.
20.1. Mensuração do valor justo
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações
sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o
valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
20.1. Mensuração do valor justo--Continuação
Consolidado
Valor contábil
Valos justo
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Mensurado a valor justo por meio de
resultado
Valor justo na compra e venda de
energia – ativo
Valor justo na compra e venda de
energia - passivo
Custo amortizado
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Contas a receber
Partes relacionadas
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos

Mensuração
Valor justo

220.813

139.974

220.813

139.974

Nível 2

(173.157)

(127.378)

(173.157)

(127.378)

Nível 2

3.679
95.376
-

8.015
3.573
153.741
12.648

3.679
95.376
-

8.015
3.573
153.741
12.648

Nível 1
Nível 1
Nível 2
Nível 1

(62.269)
(9.014)

(134.794)
(5.117)

(62.269)
(9.014)

(134.794)
(5.117)

Nível 2
Nível 2

Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
Aplicações financeiras - são definidos como ativos mensurados ao valor justo através do
resultado, sendo o valor justo idêntico ao valor contábil em virtude do curto prazo de
vencimento dessas operações;
Instrumentos financeiros - são definidos como ativos e passivos financeiros ao valor justo
através do resultado, sendo o valor justo das operações de compra e venda de energia
futura para entrega e liquidação futura estimada nas cotações de preços publicadas em
mercados ativos, na medida em que tais dados observáveis de mercado existam e, em
parte, pelo uso de técnicas de avaliação, que considera: (i) preços estabelecidos nas
operações de compra e venda, (ii) margem de risco no fornecimento e (iii) preço de
mercado projetado no período de disponibilidade.
Não houve reclassificação de categoria dos Instrumentos financeiros no período.
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
20.1. Mensuração do valor justo--Continuação
Hierarquia de valor justo
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
x Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e
idênticos;
x Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
x Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis
de mercado (inputs não observáveis).
a)

Risco de mercado
O risco de mercado é apresentado como a possibilidade de perdas monetárias em
virtude das oscilações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociados
no mercado. Estas flutuações, positivas ou negativas, geram impacto econômico em
todos os agentes atuantes no mercado livre de energia e são constantemente
monitoradas pela administração da Companhia. A Companhia considera pelo valor já
gerado em seu portfólio, e por isto, utiliza de diversos mecanismos de avaliação de
risco, sejam eles de mercado ou crédito, para depurar e precificar seus negócios e
carteira.

b)

Risco relacionado ao preço nas operações de compra e venda de energia
A Companhia opera no mercado de compra e venda de energia com objetivo de
alcançar resultados com as variações do preço de energia, respeitados os limites de
risco pré-estabelecidos pela Administração. Esta atividade, portanto, expõe a
Companhia ao risco do preço futuro da energia.
As operações de compra e venda de energia futuras são reconhecidas pelo valor justo
por meio do resultado, apurado pela diferença entre o preço contratado e o preço de
mercado futuro estimado pela Companhia.
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
20.1. Mensuração do valor justo--Continuação
b)

Risco relacionado ao preço nas operações de compra e venda de energia-Continuação
01/04/2020 a
30/06/2020
Valor justo na compra e venda de
energia

9.118

Controladora e consolidado
01/01/2020 a
01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019
35.059

3.313

01/01/2019 a
30/06/2019
(5.954)

Para os contratos de compra e venda de energia, o valor justo foi estipulado utilizando
os preços definidos internamente pela Companhia na última semana do mês de junho,
que representavam a melhor estimativa do preço do mercado futuro. A taxa de desconto
utilizada tem como referência a taxa de retorno da taxa livre de risco de mercado,
ajustada pelo índice de inflação implícito à cada contrato.
c)

Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros, conforme instrução da
CVM nº 475/08
A Companhia e suas controladas efetuaram testes de análises de sensibilidade
conforme requerido pelas práticas contábeis e a Instrução CVM nº 475/08, elaborados
com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos, derivativos e não derivativos, relevantes, em aberto no fim do período deste
relatório, assumindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto
durante todo o período, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário
provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
Análise de sensibilidade sobre as operações de compra e venda de energia
O principal fator de risco é a exposição à variação dos preços de mercado da energia.
A variação da taxa de desconto não impacta de forma relevante o valor justo apurado.
As análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM nº
475/08, considerando, para os cenários 1 e 2, a elevação ou queda de 25% e 50% nos
preços futuros, aplicados sobre os preços de mercado de 30/06/2020. Os resultados
obtidos são estes:
Consolidado

Variação
de preço

Base
30/06/2020

Ganhos (perdas) não realizados em operações
compra e venda de energia em mercado ativo

Elevação
Queda

47.656
47.656
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Cenários projetados
Cenário 1
Cenário 2
24.603
52.215

10.437
65.431
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
20.1. Mensuração do valor justo--Continuação
c)

Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros, conforme instrução da
CVM nº 475/08--Continuação
Análise de sensibilidade do risco de taxa de juros e variações monetárias
A Companhia desenvolveu análise de sensibilidade com objetivo de mensurar o
impacto de taxas de juros pós-fixadas e de variações monetárias sobre seus ativos e
passivos financeiros expostos a tais riscos.
Para o cenário base, foram considerados os saldos existentes nas respectivas contas
em 31/03/2020 e para o cenário provável considerou-se os saldos com a variação dos
indicadores (CDI/Selic: 2,7%) previstos na mediana das expectativas de mercado para
2020 do Relatório Focus do Bacen de 30/04/2020.
Para os cenários 1 e 2, foi considerada uma deterioração de 25% e 50%,
respectivamente, no indicador de risco principal do instrumento financeiro em relação
ao nível utilizado no cenário provável; nos cenários 3 e 4, foi considerada uma
elevação de 25% e 50% sobre a mesma base.

Base
Ativos
Caixa e equivalentes
de caixa
Passivos
Empréstimos e
financiamentos

Risco

Posição em
30/06/2020

CDI

3.612

CDI

(9.014)

Exposição líquida

d)

Projeção de receitas (despesas) - 1 ano
Cenário I Cenário II Cenário Cenário III Cenário IV
-50%
-25%
provável
+25%
+50%
72

108

144

180

216

(131)

(197)

(263)

(328)

(394)

(59)

(89)

(119)

(148)

(178)

Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da controlada e controladora em liquidar as
obrigações assumidas. Não há risco de solvência da Companhia conforme
demonstrado no item “e” desta mesma nota explicativa.
O fluxo de realização para as obrigações assumidas em suas condições contratuais é
apresentado conforme quadro a seguir.
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
20.1. Mensuração do valor justo--Continuação
d)

Risco de liquidez--Continuação
Instrumentos a taxa de juros
Pós-fixadas
Empréstimos

e)

Total

Até 1 ano

9.014

8.597

Até 2 anos
417

Gestão de capital
Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
Dívida de empréstimos e debêntures
(-) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Dívida líquida
Patrimônio liquido consolidado
Índice de alavancagem financeira - %

9.014
(3.687)

5.117
(11.588)

5.327

(6.471)

124.961
-40,90

137.587
-44,16

Os objetivos da Companhia e de suas controladas ao administrar seu capital são os de
salvaguardar sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal
para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia e suas controladas podem
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda,
emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.

21. Eventos subsequentes
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde ("OMS") anunciou uma emergência
de saúde global devido a um novo surto de Coronavírus originário de Wuhan, China (o "surto de
COVID-19") e os riscos para a comunidade internacional, considerando a capacidade de o vírus
se espalhar globalmente. Em março de 2020, a OMS classificou o surto de COVID-19 como uma
pandemia, com base no rápido aumento da exposição global.

168

2W Energia S.A.
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias--Continuação
30 de junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

21. Eventos subsequentes--Continuação
O setor elétrico no Brasil será impactado pelo surto do COVID-19, haja vista a previsão de
redução substancial de carga de energia elétrica para o país no exercício a findar-se em 2020.
Não obstante, os agentes inseridos no ACL (ambiente de contratação livre), principalmente os
consumidores finais, podem eventualmente não cumprir os contratos de compra e venda de
energia celebrados no mercado livre (CCEAL - Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Livre de Energia), com base em teses jurídicas tais como: caso fortuito,
responsabilidade de excludente por força maior, entre outros.
O impacto total do surto de COVID-19 ainda se encontrava em constante evolução na data deste
relatório. Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia terá sobre o setor elétrico, onde a
Companhia atua. A administração está monitorando ativamente a situação global em suas
condições financeiras, liquidez, operações, fornecedores, setor e força de trabalho. Ressalta-se
que o portifólio da companhia em sua quase totalidade está concentrado em geradores,
comercializadoras e consumidores livres, entre os quais as teses jurídicas mencionadas não
prosperam, reforçando o conceito que os contratos vigentes devem e serão respeitados. O surto
de COVID-19 pode até trazer oportunidades para a nossa atividade de comercialização,
acelerando a migração de diversos consumidores para o Mercado Livre.
Apesar dos impactos negativos na economia mundial devido ao surto de COVID-19, as
operações da 2W Energia não sofreram impacto significativo até o momento. Ao contrário, os
resultados do primeiro semestre de 2020 foram positivos. Além disso, diferente do observado em
outros setores, as taxas de inadimplência no Mercado Livre foram próximas de zero, assim como
no caso da Companhia, o que demonstrou a resiliência do segmento de atuação em que
estamos inseridos.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da

2W Energia S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 2W Energia 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 dos valores correspondentes
Conforme mencionado na nota explicativa 2.9, para a divulgação das demonstrações do valor
adicionado, das informações por segmentos e resultado por ação, aprimorar certas divulgações em
notas explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à revisão de política contábil que a
Administração entende refletir melhor suas operações e correção de erros, descritos na referida nota
explicativa, os valores correspondentes referentes aos exercícios de 31 de dezembro de 2018 e
2017, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como
previsto na NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa
opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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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 o 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 esse principal assunto 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 o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita
Em 31 de dezembro de 2019, a receita operacional individual e consolidada da Companhia perfazem
o montante de R$1.478.639 mil e R$1.483.275 mil, respectivamente, conforme divulgado na nota 14
às demonstrações financeiras, das quais (R$8.487), respectivamente no individual e consolidado,
referem-se à marcação a mercados dos contratos futuros de energia.
As receitas da Companhia e suas controladas são oriundas principalmente do fornecimento de
energia elétrica aos consumidores livres, geradores e comercializadores, além dos serviços de
consultoria para adequação do consumidor para migração ao ambiente de contratação livre (ACL). O
reconhecimento da receita é realizado quando o controle dos bens ou serviços é transferido para o
cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca
destes bens ou serviços. Adicionalmente, os contratos de compra e venda de energia são
mensurados a valor justo e são classificados como instrumentos financeiros, conforme IFRS 09/CPC
48.
A receita é um importante indicador de performance da Companhia e de sua administração, o que
pode criar um incentivo de reconhecimento da receita antes do cumprimento da obrigação de
desempenho, especialmente no período que antecede o fechamento do exercício (“corte das
vendas”). Adicionalmente, a mensuração da marcação a mercados dos contratos futuros de energia é
uma estimativa contábil que demanda julgamento da administração.
O monitoramento do reconhecimento da receita foi considerado significativo para a nossa auditoria,
tendo em vista os riscos de que uma receita seja reconhecida, antes da transferência dos riscos e
benefícios para o cliente e do cumprimento da obrigação de desempenho, além do volume e da
especificidade dos contratos de comercialização de energia, processos que suportam seu
reconhecimento e seus respectivos controles internos.
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Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria envolveram, dentre outros:
x Avaliação da adequação das políticas contábeis adotadas pela Companhia no reconhecimento das
receitas de comercialização de energia e serviços de consultoria;
x Realização de procedimentos de teste de corte da receita de forma extensiva, com a alocação da
materialidade proporcionalmente à população de teste;
x Análise de uma amostra de contratos, para conferência dos dados utilizados na mensuração da
receita;
x Avaliamos o relatório de liquidação subsequente emitido pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica-CCEE, com o propósito de corroborar a quantidade de energia reconhecida pela Companhia;
x Realizamos testes de recebimentos subsequentes de faturas, por amostragem;
x Realizamos, com a assistência de especialistas, o recálculo da marcação a mercado dos contratos
futuros de energia, discutimos as premissas utilizadas pela Administração, confrontando com as
informações externas do mercado;
x Avaliamos a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobres a receitas incluídas na
nota 13 das demonstrações financeiras.
Como resultado destes procedimentos, consideramos que a mensuração e o reconhecimento da
receita, realizados pela Companhia, assim como as respectivas divulgações, estão adequados.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento das
receitas, 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.
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.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é 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.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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:
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.
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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. 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, 10 de julho de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC- 2SP034519/O-6

Adilvo França Junior
Contador CRC-1BA021419/O-4-T-SP
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2W Energia S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Valor justo na compra e venda
de energia
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Outros créditos
Ativos disponíveis para venda

Não circulantes
Títulos e valores imobiliários
Valor justo na compra e venda
de energia
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Ativo fiscal diferido
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total dos ativos

Nota
explicativa

31/12/2019

3
4

11.357
153.741

27.860
224.798

305
6.181

11.588
153.741

35.607
224.798

17.761
479.266

16
5
6
6

114.749
6.178
556
286.581

254.870
14.568
393
51.663
574.151

2
66.863
73.351

114.749
6.215
556
286.849

254.870
14.600
205
51.663
581.743

235.930
1.088
22
66.863
800.930

-

-

-

-

-

1.712

25.225
12.105
896
37.042
48.422
4.935
509
31
129.165

25.451
1.207
36.206
2.970
6.049
616
81
72.582

1.207
70.538
512
22
72.279

25.225
12.648
896
37.042
48.422
1.975
11.273
137.481

25.451
1.207
36.206
2.970
619
81
66.534

28.486
3.433
1.207
807
22
35.667

415.746

646.733

145.630

424.330

648.277

836.597

16
20
5
18
6
7
8

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
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31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

Nota
explicativa

31/12/2019

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

Passivos
Circulantes
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Partes relacionadas
Valor justo na compra de energia
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Outras obrigações

9
10
20
16
11
8
12
13.1.3
-

134.719
11.150
180
1.447
106.779
4.365
1.076
8.524
268.240

233.088
22.721
213
253.412
15.137
13
1.005
14.029
666
540.284

1.302
4.000
15.137
8.937
29.376

134.794
11.848
180
106.779
4.365
4.970
1.076
8.524
272.536

233.111
24.139
214
253.412
15.137
13
1.005
14.029
666
541.726

376.974
3.467
333
213.772
15.137
99.993
8.937
718.613

Não circulantes
Valor justo na compra de energia
Passivo fiscal diferido
Contas a pagar
Partes relacionadas
Parcelamento fiscal
Empréstimos e financiamentos

16
18
8
20
10
11

20.599
1.028
11.821
752
34.200

4.902
4.902

47.943
17.398
65.341

20.599
5.317
11.821
752
38.489

4.902
4.902

15.743
33.785
17.398
66.926

13

145.213
894
(32.801)

145.213
892
(44.558)

144.368

113.306

101.547

50.913

113.306

101.547

50.913

-

-

-

-

102

145

Total do patrimônio líquido

113.306

101.547

50.913

113.306

101.649

51.058

Total dos passivos e do patrimônio
líquido

415.746

646.733

145.630

424.330

648.277

836.597

Patrimônio líquido
Capital social
Outras movimentações
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido atribuível
a controladora
Participação de não controladores

(93.455)

145.213
894
(32.801)

145.213
892
(44.558)

144.368
(93.455)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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2W Energia S.A.
Demonstrações dos resultados
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa

31/12/2019

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

Receita líquida

14

1.478.639

1.600.207

86.064

1.483.275

2.951.397

1.945.839

Custo operacionais

15

(1.436.403)

(1.503.894)

(64.318)

(1.436.403)

(2.863.523)

(1.814.269)

(8.487)

(11.702)

31.673

Valor justo na compra e venda de
energia

21.1b

(8.487)

19.971

-

33.749

116.284

21.746

38.385

76.172

163.243

15
15
15

(27.243)
(184)
1.702

(30.609)
(237)
288

(16.617)
(386)
(79)

(24.416)
(184)
1.702

(40.241)
(237)
288

(36.298)
(465)
(159)

6
7.1

6.598
(19.127)

(39.227)
(69.785)

(221.482)
31.790
(206.774)

(22.898)

(40.190)

(221.482)
(31.223)
(289.627)

14.622

46.499

(185.028)

15.487

35.982

(126.384)

6.830
(2.830)
4.000

1.283
(19.170)
(17.887)

6.929
(2.838)
4.091

2.373
(33.645)
(31.272)

1.883
(48.434)
(46.551)

18.622

28.612

19.578

4.710

(172.935)

(2.092)

(21.067)

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações
Outras receitas (despesas), líquidas
Provisão para perdas de ativo
mantido para revenda
Equivalência patrimonial
Total
Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e dos impostos sobre o
lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

17
17

Resultado antes do imposto de
renda
e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social – correntes
Imposto de renda e contribuição
social – diferidos

1.563
(20.149)
(18.586)

(203.614)

18

(6.831)

-

-

(7.787)

18

(34)

38.241

-

(34)

64.235

(9.217)

Lucro (prejuízo) do exercício

11.757

66.853

(203.614)

11.757

66.853

(203.219)

Lucro (prejuízo) líquido atribuível a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores

11.757
-

66.853
-

(203.614)
-

11.757
-

66.853
-

(203.614)
395

0,10

0,59

(1,79)

0,10

0,59

(1,79)

Lucro (prejuízo) por ação atribuível
aos acionistas da
(Expresso em R$ por ação)
Lucro (prejuízo) por ação

13.1.4

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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2W Energia S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

31/12/2019

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

Resultado do exercício

11.757

66.853

(203.614)

11.757

66.853

(203.219)

Resultado abrangente total do
exercício

11.757

66.853

(203.614)

11.757

66.853

(203.219)

11.757

66.853

(203.614)

11.757
-

66.853
-

(203.614)
395

Resultado abrangente total
atribuído a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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185
-

145.213

-

145.213

-

-

-

-

845
-

(845)

145.213

-

-

-

-

-

(15.955)

(21)
-

-

15.976

894

2

892

892

-

-

-

-

-

Transações
de capital

-

-

-

-

-

(131)

-

-

131

-

-

-

-

-

(94.072)

21
(32.311)
31

-

126.331

Reserva de lucros
Reserva
Reserva
de retenção
legal
de lucros

-

-

-

-

-

-

(15.510)
-

-

15.510

Outros
resultados
abrangentes

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

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Lucro líquido do exercício
Transações de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Lucro líquido do exercício
Aumento de capital
Distribuição de dividendos
Transações de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2017

(845)

-

77.040

Capital a
integralizar

-

68.173

Saldos em 31 de dezembro de 2016

Capital
social

Prejuízo líquido do exercício
Aumento de capital
Remensuração do valor justo dos
ativos disponíveis para venda
registrados em controlada em
conjunto
Distribuição de dividendos
Transações de capital
Compensação de prejuizo
acumulados

Nota
explicativa

Reserva de
capital - Reserva
de benefícios a
empregados
liquidados com
instrumentos de
patrimônio de
controlada
em conjunto

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

2W Energia S.A.

(32.801)

11.757
-

(44.458)

66.853
(17.956)
-

(93.455)

110.158

-

(203.614)
-

-

Lucros
(Prejuízos)
acumulados

113.306

11.757
-

101.547

66.853
845
(17.956)
892

50.913

-

(15.510)
(32.311)
31

(203.614)
76.195

226.121

Total do
patrimônio
líquido da
controladora

-

(102)
-

102

(43)
-

145

-

-

(72)
-

217

Participação
de não
controladores

11.655
113.306

101.649

66.810
845
(17.956)
892

51.058

-

(15.510)
(32.311)
31

(203.686)
76.195

226.338

Total do
patrimônio
líquido
consolidado

2W Energia S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais:
Participação de não controladores
Marcação a mercado dos contratos de energia
Depreciação e amortização
Juros (empréstimos, debêntures, cessão de direitos e
partes relacionadas)
Resultado de equivalência patrimonial
Perda com distribuição de dividendos
desproporcionais
Perda de ativo mantido para venda
Tributos diferido
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Contas a pagar
Dividendos a pagar
Adiantamento de clientes
Duplicata descontada
Partes Relacionadas
Juros sobre Empréstimos e debêntures
Outras Obrigações
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários, líquidas de aplicações e
resgates
Aumento de capital em investidas
Aquisição de imobilizado
Cessão de direitos - Renova
Mútuo ativo com partes relacionadas líquido
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Pagamento de debêntures - Principal
Mútuo passivo com partes relacionadas - recebimento
Mútuo passivo com partes relacionadas - pagamento
Mútuo passivo com terceiros - recebimento
Captação de empréstimos
Pagamento de empréstimos – Principal
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de
caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de
caixa

31/12/2019

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

11.757

66.853

9.410
184

(22.007)
237

1.204
(6.598)

5.902
39.227

8.048
(836)

13.512
(36.206)

(203.614)

386

31/12/2019

11.757

66.853

(203.219)

(102)
9.410
184

(43)
12.894
237

(466)
(34.901)
465

19.440
(31.790)

1.204
-

3.590
-

16.490
31.223

12.194
221.482
-

(836)

(69.991)

221.482
33.785

71.057
8.696
(351)
1.807

254.468
(13.512)
(183)
15.200

(465.605)
(749)
462
-

(143.863)
20.672
(121)
13
(98.989)
(884)
892

354.917
1
17
(247)
99.993
(27.340)
31

47.233

26.339

1.712
(108)
(2.970)
-

(142)
(13)
(10.000)
5.086

71.057
8.701
(163)
1.807

(218.617)
(14.566)
(393)
31.104

(98.369)
250
(33)
(13)
(14.029)
71
6.179
(94)
(929)
-

233.088
21.419
213
13
1.005
(55.344)
(884)
892

328
3.928
(324)
(27.340)
31

(98.317)
(470)
(33)
4.957
(14.029)
71
6.179
(929)
(83)

(2.396)

65.448

(706)

172

(336)
(23)
4.404
(12.105)

(4.155)
(400)
(2.970)
-

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

4.265
(2)
310
-

(15.566)
(8)
2.359

(7.415)
4.404
(12.648)

(8.060)

(7.525)

(13.215)

(15.659)

(1.366)

(5.069)

(15.251)
(666)
4.781
5.089
(6.047)

845
(19.015)
666
(12.864)
(30.368)

76.195
(42.924)
65.205
(41.447)
(20.058)
(25.225)
11.746

(15.251)
(666)
2.296
5.089
(8.532)

845
(19.015)
666
2.347
(12.864)
(28.021)

76.195
(42.924)
(3.501)
(20.058)
(25.225)
(15.513)

(16.503)

27.555

(2.175)

(24.019)

17.846

5.757

27.860
11.357

305
27.860

2.480
305

35.607
11.588

17.761
35.607

12.004
17.761

(16.503)

27.555

(2.175)

(24.019)

17.846

5.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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2W Energia S.A.
Demonstrações do valor adicionado
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

31/12/2019
Receita
Receita de comercialização de energia
Receita de contratos de
comercialização de energia futura
Receita de prestação de serviços
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros (inclui
ICMS, PIS e COFINS)
Custos operacionais
Custos de Contratos de
comercialização de energia futura
Serviços de terceiros, energia e outros
Perda / recuperação de valores ativos
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em
transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Mútuos
Lucros (prejuízos) retidos
Participação dos não controladores
nos lucros (prejuízos) retidos

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

1.478.639

1.600.207

86.064

1.478.639

2.942.690

1.945.839

3.039

19.972
516

40

4.636
3.039

8.707
723

31.673
419

(1.436.403)

(1.503.894)

(64.318)

(1.436.403)

(2.863.523)

(1.814.269)

(8.487)
(21.141)
15.647
(184)
15.463

(28.786)
88.015
(237)
87.778

(16.286)
(221.482)
(215.982)
(386)
(216.368)

(8.487)
(17.163)
24.261
(184)
24.077

(11.702)
(34.020)
42.875
(237)
42.638

(31.362)
(221.482)
(89.182)
(465)
(89.647)

13.428
6.598
6.830
28.891
28.891
2.821
1.945
753
123
8.933
7.790
1.112
31
5.380
2.830
1.137
1.413
11.757
11.757

(37.944)
(39.227)
1.283
49.834
49.834
1.105
594
470
41
(37.773)
(38.093)
320
19.649
19.170
246
233
66.853
12.864
53.989

33.353
31.790
1.563
(183.015)
(183.015)
208
208
66
59
7
20.325
20.149
54
122
(203.614)
25.225
(228.839)

6.929
6.929
31.006
31.006
3.239
1.945
1.171
123
9.905
8.759
1.112
34
6.105
2.838
1.367
1.900
11.757
11.757

2.373
2.373
45.011
45.011
3.830
2.437
1.199
194
(60.582)
(61.682)
1.070
30
34.910
33.646
1.247
17
66.853
12.864
53.989

(29.340)
(31.223)
1.883
(118.987)
(118.987)
3.523
2.308
1.063
152
31.470
30.818
626
26
49.239
48.434
796
9
(203.219)
25.225
(228.444)

-

-

-

-

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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1. Informações gerais
A 2W Energia S.A. (“2W Energia”, “Companhia” ou “Controladora”), sociedade por ações de
capital fechado, foi constituída em 23 de março de 2007, no Estado de São Paulo. Até 30 de
novembro de 2016, a Companhia tinha por objeto social apenas a participação no capital social
de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista. A
partir da data mencionada a Companhia acrescentou ao seu objeto social a atividade de
comercialização, importação e exportação de energia elétrica, prestação de serviços de
consultoria bem como intermediação de compra e venda de energia elétrica nos termos das
resoluções correspondentes, ao incorporar primeiramente em dezembro de 2016 parcela cindida
da sua controlada direta Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime”) e em agosto
de 2018 a incorporação total. Em dezembro de 2016, a Companhia alterou a sua antiga
denominação social de “RR Participações S.A.” para “RR Comercializadora de Energia e
Participações S.A.“. A posteriori, em outubro de 2019, em um movimento de consolidação de
suas marcas de negocio, sua nova e atual razão social passou a ser “2W Energia S.A.”.
A Companhia, tem sede na capital do estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., nº
1089, 11º andar, sala 1101, CEP 04707-000, Jardim das Acácias. Seus acionistas finais são
Ricardo Lopes Delneri., N.I.I. Participações S.A., Mauricio Jose Palmieri Orlandi e Walter Milan
Tatoni.
1.1. Restruturação societária
Incorporação da controlada Clime Trading
Após o início das atividades de comercializiação de energia em dezembro de 2016, foi
aprovada a reorganização societária da 2W Energia, envolvendo a incorporação total de
sua controlada Clime Trading em 31 de agosto de 2018.
A incorporação visou, entre outros aspectos, atender a necessidade de unificar as
atividades desenvolvidas pela incorporada criando novas oportunidades de geração de
caixa para o grupo, aumentando a sinergia operacional de gestão de contratos, financeiro,
controladoria, backoffice, controles internos e avaliação de risco de contrapartes.
Após a incorporação, a 2W Energia passou a deter toda a carteira comercial da Clime
Trading e também a capacidade de originação de operações estruturadas para diversos
clientes.
Os acervos líquidos incorporados pela 2W Energia estão demonstrados abaixo:
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1. Informações gerais--Continuação
1.1. Restruturação societária--Continuação
Incorporação da controlada Clime Trading--Continuação

Clime Trading

Ativo
circulante

Ativo
não circulante

Passivo
circulante

Passivo não
circulante

Acervo líquido
incorporado

158.582

308

142.986

-

15.904

Venda total da participação na controlada Renova Energia S.A
Dando prosseguimento ao movimento iniciado no exercício de 2017, com a reclassificação
do investimento Renova Energia S.A. para ativo não circulante mantido para venda, a 2W
Energia concluiu em 23 de março de 2018 a venda total de sua participação na Renova
Energia S.A. para o CGI Fundo de Investimentos e Participações Multiestrategia (“FIP
CGI”) pelo valor de R$66.863. O valor da venda está sendo recebido a prazo conforme
contrato e divulgação constante na nota explicativa 6.
A participação direta da Companhia em suas investidas, se apresenta da seguinte forma:
Controle
CT Consultoria e Serviços de
Energia Ltda.
Gasen Energia S.A.
Gasen Holding S.A.
Anemus Wind 1 Participações
Renova Energia S.A.
Casa de Gestão Ltda.

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

Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Compartilhado
Controlada

Participação direta
31/12/2019
31/12/2018

99,10%
85,50%
99,00%
99,99%
-

31/12/2017

99,10%
99,00%
99,00%
99,99%
0,72%
82,00%

99,10%
98,99%
99,00%
15,57%
82,00%

(a) A controlada direta CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. (“CT Consultoria”), sociedade limitada que atua na
prestação de serviços de consultoria de temas relacionados ao setor elétrico.
(b) A controlada direta Gasen Energia S.A. (“Gasen”), sociedade por ações de capital fechado que atua com geração,
distribuição e comercialização de energia elétrica e participação em outras sociedades como sócia ou acionista. A
entidade encontra-se dormente.
(c) A controlada direta Gasen Holding S.A. (“Gasen Holding”), sociedade por ações de capital fechado que atua com a
participação no capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou
quotista.
(d) A controlada direta Anemus Wind 1 Participações. (“Anemus”), sociedade limitada que atua no desenvolvimento de
projetos de energia. A 2W Energia recebeu em 10/09/2018 as ações da Anemus como aporte de seus acionistas à época.
Em 24/01/2019, a Anemus adquiriu o projeto para desenvolvimento de geração eólica.
(e) A controlada em conjunto Renova Energia S.A. (“Renova”), sociedade por ações de capital aberto, foi parcialmente
vendida para o CGI Fundo de Investimentos e Participações Multiestrategia em março de 2018, ficando a Companhia com
participação de 0,72%.
(f) A controlada direta Casa de Gestão Ltda. (“Casa de Gestão”), foi encerrada em dezembro de 2019.
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1. Informações gerais--Continuação
1.2. Aquisição de ativos de geração eólica
Em 24 de janeiro de 2019, a controlada direta Anemus Wind 1 assinou contrato de
aquisição de dois projetos de geração eólica em estágio inicial de desenvolvimento.
As informações dos projetos encontram-se apresentadas abaixo:
Parque

Localização

Potência instalada
(não auditada)

Entrada em operação

Queimadas 1
Queimadas 2

Currais Novos/RN
Currais Novos/RN

31 MW
50 MW

jan/2022
jan/2022

O valor total de aquisição dos parques, registrado na rubrica “Intangível”, no Consolidado,
foi de R$11,2 milhões, sendo pagos R$702 mil na data de aquisição com recursos
disponíveis em caixa, R$254 mil pago em 2019 e o restante do valor será pago a prazo de
acordo com as condições estabelecidas no contrato.Entende-se por compra dos projetos
eólicos todos os ativos, sejam intangíveis ou não, necessários à implantação de uma usina
eólica, tais como: autorizações regulatórias, licencas ambientais e autorizações
Para tal, a Anemus Wind 1 foi constituída no dia 19 de janeiro de 2018 com a finalidade de
concentrar os ativos dos projetos Queimadas I e Queimadas II.
Proveniente de novas negociações em 2019, foi selado um novo acordo entre as partes no
dia 6 de março de 2020, onde o valor total do projeto unificado passou a ser de R$12,3
milhões, sem reajustes, a ser pago em 27 parcelas até abril de 2022.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendendo: a Lei das
Sociedades por Ações, que incorporam os dispositivos das leis 11.638/07 e 11.941/09; as
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); os pronunciamentos, as orientações e
as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS).
As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal
dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia e de
suas controladas em dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das
demonstrações financeiras. A Administração não identificou nenhuma incerteza relevante
sobre a capacidade da Companhia e de suas controladas em dar continuidade às suas
atividades nos próximos 12 meses.
A Administração declara que todas as informações relevantes apresentadas nestas
demonstrações financeiras e, somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas por ela na sua gestão.
2.2. Aprovação das demonstrações financeiras
Os membros da Administração da Companhia examinaram o conjunto das demonstrações
financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e concluíram que as
referidas demonstrações financeiras traduzem com propriedade sua posição patrimonial e
financeira e as aprovam em 09 de julho de 2020.
2.3. Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no
custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não correntes
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em
troca de bens e serviços.
2.4. Moeda funcional e de apresentação
Essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais,
que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas. Todas as informações
financeiras foram apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra
forma.

191

2W Energia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.5. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
2.6. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
2.6.1. Instrumentos financeiros
O CPC 48 (IFRS 09) Instrumentos Financeiros é vigente para exercícios findos a
partir de 1° de janeiro de 2018. Esta norma contém três categorias principais para
classificação e mensuração de ativos financeiros: (i) Custo Amortizado; (ii) Valor
Justo registrado por meio de Outros Resultados Abrangentes; e (iii) Valor Justo
registrado por meio do Resultado do Exercício (categoria residual). As principais
alterações que o CPC 48 trouxe para aquelas empresas que já possuíam atividades
operacionais anteriormente a 1º de janeiro de 2018, são: (i) novos critérios de
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos
financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo
até então utilizado, de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para
adoção da contabilidade de hedge.
A Companhia realizou uma avaliação de impacto detalhado na adoção da nova
norma e identificou os seguintes aspectos:
Classificação e mensuração
O CPC 48 (IFRS 09) apresenta uma nova abordagem de classificação e
mensuração de ativos financeiros que refletem o modelo de negócios em que os
ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa. Com relação aos
passivos financeiros, a principal alteração relacionada aos requerimentos já
estabelecidos pelo CPC 38 requer que a mudança no valor justo do passivo
financeiro designado ao valor justo contra o resultado, que seja atribuível a
mudanças no risco de crédito daquele passivo, seja apresentada em outros
resultados abrangentes e não na demonstração do resultado, a menos que tal
reconhecimento resulte em uma incompatibilidade na demonstração do resultado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.1. Instrumentos financeiros--Continuação
Classificação e mensuração--Continuação
O pronunciamento simplifica o modelo de mensuração atual para ativos financeiros
e estabelece três categorias de classificação: (i) mensurados ao custo amortizado;
(ii) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; e (iii)
mensurados ao valor justo por meio do resultado. A norma elimina as categorias
existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e
disponíveis para venda.
A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Essa mudança de
nomenclatura não altera a forma de mensuração subsequente dos instrumentos
financeiros e causa impacto apenas nas divulgações dos instrumentos financeiros
por categoria nas demonstrações financeiras.
Em relação à classificação e mensuração dos ativos financeiros, a Companhia
alterou a classificação dos ativos financeiros mantidos como empréstimos e
recebíveis, para ativos financeiros ao custo amortizado, quando da adoção da
norma.
Redução ao valor recuperável
O CPC 48 substituiu o modelo de perdas incorridas por um modelo prospectivo de
perdas esperadas. Esta nova abordagem exige um julgamento relevante sobre
como as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito,
que serão determinadas com base em probabilidades ponderadas.
A Companhia após uma análise de crédito de seus clientes, não reconhece
nenhuma perda esperada no período, pois de acordo com sua avaliação além do
risco associado ser baixo, não há históricos de perda.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.1. Instrumentos financeiros--Continuação
Classificação
Os ativos e passivos financeiros devem inicialmente ser valorados pelo seu valor
justo. Os critérios para determinar o valor justo dos ativos e passivos financeiros
foram (i) o preço cotado em um mercado ativo ou, na ausência deste e (ii) a
utilização de técnicas de avaliação que permitam estimar o valor justo na data da
transação levando-se em consideração o valor que seria negociado entre partes
independentes, conhecedoras da transação e com interesse em realizá-la.
A mensuração posterior de ativos e passivos financeiros segue o método do valor
justo ou do custo amortizado, conforme a categoria. O custo amortizado corresponde:
(i) ao valor reconhecido inicialmente para o ativo ou passivo financeiro; (ii) menos as
amortizações de principal; e (iii) mais/menos juros acumulados pelo método da taxa
de juros efetiva.
Os efeitos da mensuração posterior dos ativos e passivos financeiros são alocados
diretamente ao resultado do período. Ativos e passivos de longo prazo com
características de instrumentos financeiros são registrados inicialmente pelo seu valor
presente.
Mensuração
As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da
negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou
vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são,
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são debitados na
demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo
custo amortizado.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstração do
resultado nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”,
respectivamente, no período em que ocorrem.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.1. Instrumentos financeiros--Continuação
Mensuração--Continuação
Outros passivos financeiros
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros
efetiva é a que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive
honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de
juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida
estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o
reconhecimento inicial do valor contábil líquido.
Avaliação de recuperabilidade de ativos financeiros
Os ativos financeiros são avaliados a cada data do balanço, identificando se são
totalmente recuperáveis ou se há perda de “impairment” para esses instrumentos
financeiros.
Caixa e equivalentes de caixa
O Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da
contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração do valor e são
utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.
Contas a receber
Incluem o fornecimento de energia elétrica faturada aos consumidores livres,
geradores e comercializadores e a receita relativa à energia fornecida e não faturada
até o encerramento do balanço, contabilizado com base no regime de competência.
São registradas ao valor justo e classificadas como clientes, pois representam direitos
fixos e determináveis e não são cotadas em mercado ativo; são mensuradas ao custo
amortizado, para o qual não há impactos de juros; pelo fato das contas a receber ser
liquidado normalmente em um prazo inferior a 90 dias, os valores contábeis
representam substancialmente o valor presente na data do balanço.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.1. Instrumentos financeiros--Continuação
Mensuração--Continuação
Contratos futuros de energia (compra e venda)
A Companhia possui um portifólio de contratos de energia futuros, que
compreendem a compra e venda de energia, visando atender ofertas de consumo
ou fornecimento de energia. A Companhia possui flexibilidade para gerenciar estes
contratos com o objetivo de obter ganhos por variações nos preços de mercado,
considerando suas políticas internas e limites de risco.
Os contratos futuros podem ser liquidados pelo valor líquido a vista ou por outro
instrumento financeiro (como exemplo, celebrando com a contraparte contrato de
compensação).
Tais operações de compra e venda de energia são transacionadas em mercado
ativo e atendem a definição de instrumento financeiro, devido ao fato de serem
liquidados pelo valor líquido a vista e serem prontamente conversíveis em dinheiro.
Tais contratos são contabilizados como derivativos, e são reconhecidos no balanço
da Companhia pelo seu valor justo, na data em que o derivativo é celebrado, e é
reavaliado a valor justo na data do balanço.
O valor justo desses derivativos são estimados com base, em parte, nas cotações
de preços publicadas em mercados ativos, na medida em que tais dados
observáveis de mercado existam, e, em parte, pelo uso de técnicas de avaliação,
que considera premissas internas de análise de submercados e suas respetivas
ofertas e demandas, cenários de estresse para preços de alta e de baixa, entrada
de novos geradores que possam impactar preços de mercado, lastro capturado
pelos últimos doze meses junto a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, entre outros aspectos. Sempre que o valor justo no reconhecimento inicial
para esses contratos for diferente do preço da transação, um ganho de valor justo
ou perda de valor justo é reconhecido na data-base. O efeito do valor justo dos
contratos de compra e venda de energia está divulgado na rubrica de valor justo.
Fornecedores
Incluem a compra de energia elétrica pela Companhia faturada e não faturada até o
encerramento do balanço, contabilizado pelo regime de competência. São
obrigações registradas como passivos financeiros pelo custo amortizado, no qual
não há impactos de juros.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.2. Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a
vida útil estimada dos bens.
O valor contábil dos ativos é ajustado para seu valor recuperável, sempre que os
eventos ou circunstâncias indicarem que seu valor contábil não pode ser
recuperável.
No fim de cada exercício, a Companhia e suas controladas revisam o valor contábil
de seus ativos tangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o
montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante
dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável
de um ativo individualmente, a Companhia e suas controladas calculam o montante
recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma
base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos
corporativos também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou
ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação
razoável e consistente possa ser identificada.
2.6.3. Provisões
Uma provisão é reconhecida quando a Companhia ou suas controladas possuírem
uma obrigação contratual, ou não formalizada, como resultado de um evento
passado, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Os custos financeiros
incorridos são registrados no resultado.
2.6.4. Resultados
Receita: a receita operacional do curso normal das atividades das controladas é
medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita
operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e
benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for
provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que
os custos associados possam ser estimados de maneira confiável, e de que o valor
da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.6. Principais políticas contábeis--Continuação
2.6.4. Resultados--Continuação
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações
financeiras e mútuos com partes relacionadas. A receita de juros é reconhecida no
resultado através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem
basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos.
2.6.5. Imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes
Para a Companhia e suas controladas, o imposto de renda e a contribuição social
do exercício corrente foram calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, limitada a 30% do lucro real.
Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferido são reconhecidos sobre as
diferenças temporárias nas datas de encerramento dos exercícios entre os saldos
de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis,
apenas quando for provável que a empresa apresentará lucro tributável futuro em
montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser
utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas de
encerramento dos exercícios e, quando não for mais provável que lucros tributáveis
futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte
dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera ser recuperado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.7. Novas normas, alterações e interpretações de normas
Novas normas, alterações e interpretações de normas em vigor
As novas normas, alterações e interpretações de normas a seguir foram emitidas com
vigência a partir de 2019:
CPC6 (R2) (IFRS 16) - Arrendamento Mercantil
O CPC 6 (R2) está vigente para exercícios findos a partir de 1° de janeiro de 2019. Esta
nova norma substitui IAS 17 - Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement
contains a Lease, SIC-15 Operating Leases - Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance
of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Os requerimentos de contabilização
para os arrendadores permanecem substancialmente os mesmos em comparação às
normas atualmente vigentes.
Entretanto, há alterações significativas para os arrendatários na medida em que o CPC 6
(R2) determina um modelo único apenas para os arrendatários ao eliminar a distinção entre
arrendamento financeiro e operacional de forma a resultar em um balanço patrimonial
refletindo um “direito de uso” dos ativos e um correspondente passivo financeiro.
O Grupo ao aplicar os expedientes práticos de não aplicar os requisitos do item C8 a
arrendamentos para os quais o prazo se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação
inicial e do item C9 para ativos de baixo valor concluiu que os efeitos pela adoção da nova
norma não gera impactos significativos em suas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
ICPC22 (IFRS 08) - Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC 23) estabelece requisitos de
reconhecimento e mensuração em situações onde o Grupo tenha definido durante o
processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social)
a utilização de tratamentos fiscais que podem se enquadrar como incertos e que, por isso,
podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal. A Interpretação aborda
especificamente se a entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente; as
suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas
autoridades fiscais; como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de
cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de
imposto; e como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.7. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
Novas normas, alterações e interpretações de normas em vigor--Continuação
ICPC22 (IFRS 08) - Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro--Continuação
A Companhia está sujeita a revisão pelas autoridades fiscais, com os cinco exercícios
fiscais geralmente abertos. A adoção da interpretação ICPC 22 (IFRIC 23) Incerteza sobre
tratamentos de imposto de renda afetou as políticas contábeis da Companhia. Na adoção
inicial, a Companhia aplicou a interpretação retrospectiva de acordo com o CPC 23 / IAS 8,
e assim a informação comparativa está sendo reapresentada. A avaliação da Companhia
sobre tratamentos fiscais incertos aplicados estão divulgados na nota 9.
Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
Alterações ao CPC15 (R1) (IFRS 03): Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS3, sendo
essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC15 (R1) para ajudar as
entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em
um negócio.
Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se
os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente, incluem
orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é substantivo,
delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um teste de
concentração de valor justo opcional.
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que
ocorram na data ou após a primeira aplicação, o Grupo não será afetado por essas
alterações na data de transição.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.7. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor-Continuação
Alterações ao CPC26 (R1) (IAS 01): Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS1 e IAS8 Accounting Policies, Changes
in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do
CPC, alterando o CPC26 (R1) e o CPC23 (IAS 08) para alinhar a definição de “omissão
material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e certos aspectos da
definição.
A nova definição declara que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou
obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das
demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações
financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade”.
Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas do Grupo.
2.8. Principios de consolidação
Foram consolidadas as demonstrações financeiras das controladas mencionadas na nota
explicativa nº 1. Os principais procedimentos de consolidação adotados, foram:
x Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as entidades consolidadas;
x Eliminação das participações da controladora no patrimônio líquido das entidades
controlada; e
x Eliminação dos saldos de receitas, despesas e custos entre as Companhias
consolidadas.
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram reapresentadas, em conexão com as previsões legais
aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM às empresas de capital aberto.
Buscando atender tais normas, foram incluídas informações pertinentes a demonstração de
valor adicionado, resultado por ação, informações por segmento, e inclusão de informações
nas notas explicativas, relativas, principalmente, a análise de sensibilidade dos ativos e
passivos financeiros na nota de instrumentos financeiros e riscos de mercado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Adicionalmente, durante a elaboração das demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Administração identificou ajustes (em
decorrência de mudanças de políticas contábeis e erros) e reclassificações que afetam os
balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como as demonstrações
dos resultados e fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017.
Os ajustes e reclassificações no balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2017 não geraram
efeitos materiais nos saldos de abertura que impactem a demonstração do resultado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
a)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018
Controladora

Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Valor justo na compra e venda
de energia
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Outros créditos

Não circulantes
Valor justo na compra e venda
de energia
Impostos a recuperar
Ativo fiscal diferido
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Outros créditos

Total dos ativos

Consolidado

Referência

Originalmente
apresentados

Ajustes

Valores
reapresentados

A
B

27.860
156.443
221.298

68.355
33.572

27.860
224.798
254.870

35.607
156.443
221.298

68.355
33.572

35.607
224.798
254.870

187
393
51.663
457.844

14.381
116.308

14.568
393
51.663
574.153

219
204
51.663
465.434

14.381
1
116.309

14.600
205
51.663
581.743

25.451
1.207
36.206
6.049
618
81
2.970
72.582

25.451
1.207
2.970
700
30.328

36.206
(2.970)
(81)
81
2.970
36.206

25.451
1.207
36.206
619
81
2.970
66.534

646.734

495.762

152.514

648.277

A

B
H
D
D
H

25.451
1.207
9.019
698
36.375
494.219

36.206
(2.970)
(80)
81
2.970
36.207
152.515
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
a)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018-Continuação
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018--Continuação
Controladora
Referência

Passivos
Circulantes
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Impostos diferidos
Valor justo na compra e venda de
energia
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Mútuo
Dividendos a pagar
Outras obrigações
Não circulantes
Valor justo na compra e venda de
energia
Tributos diferidos

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva delucros
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
atribuível a controladora
Participação de não controladores

A
A
B
B

H
H

Originalmente
apresentados

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes

Valores
reapresentados

54.682
15.899
212
585
219.840

178.406
6.822
1
(585)
33.572

233.088
22.721
213
253.412

54.705
17.317
212
585
219.840

178.406
6.822
1
(585)
33.572

233.111
24.139
213
253.412

15.137
13
1.005
666
14.029
-

(666)
666

15.137
13
1.005
14.029
666

15.137
13
1.005
666
14.029
-

(666)
666

15.137
13
1.005
14.029
666

4.902
4.902

4.902
8.241
13.143

(8.241)
(8.241)

B

4.902
8.241
13.143

(8.241)
(8.241)

G
G

145.213
31
13.764
-

(31)
(13.764)
(43.666)

145.213
(43.666)

145.213
31
13.764
-

(31)
(13.764)
(43.666)

145.213
(43.666)

159.008

(57.461)

101.547

159.008

(57.461)

101.547

-

102

-

-

-

4.902
4.902

102

Total do patrimônio líquido

159.008

(57.461)

101.547

159.110

(57.461)

101.649

Total do passivo
e do patrimônio líquido

494.219

152.514

646.733

495.762

152.514

648.277
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
a)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018-Continuação
Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2018
Controladora

Receita líquida
Custos operacionais
Valor justo na compra e venda de
energia
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações
Valor justo na compra e venda de
energia
Pis e Cofins Diferidos contratos
futuros de energia
Outras receitas (despesas),
líquidas
Equivalência patrimonial
Total

Referência

Originalmente
apresentados

Ajustes

AeF
AeF
BeF

1.541.351
(1.339.869)
-

58.856
(164.025)
19.971

201.482

F

Originalmente
apresentados

1.600.207
(1.503.894)
19.971

1.550.058
(1.339.869)
-

76.172

(13.794)
(22.007)

(40.241)
(237)
-

BeF

(26.447)
(237)
22.007

BeF

(2.036)

2.036

-

(2.036)

Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social

288

-

11.150
563

(50.377)
(70.348)

(39.227)
(69.785)

202.045

(155.546)

46.499

203.764

1.283
(19.170)
(17.887)

1.294
(19.171)
(17.877)

185.887

1.283
(19.170)
(17.887)

-

2.951.397
(2.863.523)
(11.702)

(130.017)

(30.609)
(237)
-

F
F

1.401.339
(1.523.654)
(11.702)

Valores
reapresentados

210.189

(22.007)

C

Ajustes

116.284

(30.609)
(237)
22.007

Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e dos impostos sobre o
lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

(85.198)

Consolidado
Valores
reapresentados

288

288
(6.425)

2.036
-

288

(33.765)

(40.191)

(167.782)

35.982

1.079
(14.475)
(13.396)

2.373
(33.646)
(31.27)

(181.178)

4.710

184.158

(155.546)

28.612

-

-

-

(1.627)

(465)

(6.790)
177.368

45.031
(110.515)

38.241
66.853

(6.790)
177.470

71.024
(110.617)

64.234
66.853

Lucro (prejuízo) líquido atribuível a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores

177.368
-

(110.515)
-

66.853
-

177.368
102

(110.515)
(102)

66.853
-

Lucro (prejuízo) por ação atribuível
aos acionistas da
(Expresso em R$ por ação)
Lucro (prejuízo) por ação

-

0,59

0,59

-

0,59

0,59

Imposto de renda e contribuição
social - correntes
Imposto de renda e contribuição
social - diferidos
Lucro (prejuízo) do exercício

A, B e F
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
a)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018-Continuação
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2018
Controladora
Originalmente
apresentados

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado
pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Participação de não controladores
Marcação a mercado dos contratos de energia
Depreciação e amortização
Juros (empréstimos, debêntures, cessão de direitos e partes
relacionadas)
Resultado de equivalência patrimonial
Perda com distribuição de dividendos desproporcionais
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Tributos diferidos
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Contas a pagar
Dividendos a pagar
Partes Relacionadas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários, líquidas de aplicações e resgates
Caixa adquirido por acervo líquido
Baixa de investimento por incorporação
Aumento de capital em investidas
Aquisição de imobilizado
Cessão de direitos - Renova
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Pagamento de debêntures - Principal
Mútuo passivo com partes relacionadas - recebimento
Mútuo passivo com partes relacionadas – pagamento
Mútuo passivo com partes relacionadas - baixa por incorporação
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa

Consolidado
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes

Valores
reapresentados

(110.515)

66.853

177.470

(110.617)

66.853

(19.971)
237
2.501

(2.036)
3.401

(22.007)
237
5.902

(43)
32.865
(1.313)

(43)
12.894
237
3.590

(11.150)
13.512

50.377
-

39.227
13.512

(153.212)
(185)
(393)
12.230

(65.405)
(14.381)
18.874

(218.617)
(14.566)
(393)
31.104

54.682
6.790
14.870
212
13
5.092
103.601

178.406
(6.790)
6.549
1
(5.092)
(55.344)
(38.153)

233.088
21.419
213
13
(55.344)
65.448

(284)
19.368
15.904
(12.115)
(401)
22.472

284
(19.368)
(15.904)
7.960
1
(2.970)
(29.977)

845
(19.899)
666
(62.173)
(17.956)
(98.517)

884
62.173
5.092
68.148

177.368

Ajustes

27.556
305
27.860
27.555

205

-

-

(19.971)
237
4.903
-

-

-

(10.818)
869
(183)
12.230

265.286
(14.381)
2.970

254.468
(13.512)
(183)
15.200

(40.921)
6.790
14.123
(122)
13
5.092
50.724

(102.942)
(6.790)
6.549
(5.092)
(3.492)

(143.863)
20.672
(122)
13
47.232

(4.155)
(400)
(2.970)
(7.535)

111
19.368
(15.904)
(108)
3.467

1.601
(19.368)
15.904
(2.970)
(4.833)

1.712
(108)
(2.970)
(1.366)

845
(19.015)
666
(12.864)
(30.368)

845
(19.899)
666
(17.958)
(36.344)

-

27.555

17.846

-

305
27.860
27.555

17.761
35.607
17.846

884
2.347
5.094
8.325

-

845
(19.015)
666
2.347
(12.864)
(28.021)

-

17.846

-

17.761
35.607
17.846
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017
Controladora
Referência

Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Valor justo na compra e venda
de energia
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Ativos disponíveis para venda

Não circulantes
Títulos em valores
imobiliários
Partes relacionadas
Impostos a recuperar
Valor justo na compra e venda
de energia
Ativo fiscal diferido
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

A
B

B

C
D
D

Originalmente
apresentados

Ajustes

Consolidado
Valores
reapresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes

Valores
reapresentados

305
3.230
-

2.951
-

305
6.181
-

17.761
145.624
-

333.642
235.930

17.761
479.266
235.930

2
66.863
70.400

2.951

2
66.863
73.351

1.088
22
66.863
231.358

569.572

1.088
22
66.863
800.930

-

-

-

1.712

1.207
-

-

1.207
-

3.433
1.207
-

28.486

3.433
1.207
28.486

1.712

20.160
534
21.901

50.378
(22)
22
50.378

70.538
512
22
72.279

829
7.181

(22)
22
28.486

807
22
35.667

92.301

53.329

145.630

238.539

598.058

836.597
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017-Continuação
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017--Continuação
Controladora
Referência

Passivos
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Partes relacionadas
Valor justo na compra e venda de
energia
Debêntures
Contas a pagar
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar

Não circulantes
Tributos diferidos
Valor justo na compra e venda de
energia
Partes relacionadas
Debêntures

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados

Participação de não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo
e do patrimônio líquido

A
A

Originalmente
apresentados

Ajustes

Consolidado

Valores
reapresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes

Valores
reapresentados

1.029
4.000
-

273
-

1.302
4.000
-

95.626
3.194
334
-

281.348
273
213.772

376.974
3.467
334
213.772

E

32.535
8.937
46.501

(17.398)
(17.125)

15.137
8.937
29.376

32.535
99.993
8.937
240.619

(17.398)
477.995

15.137
99.993
8.937
718.613

B
B

-

-

-

-

33.785
15.743

33.785
15.743

E

47.943
47.943

17.398
17.398

47.943
17.398
65.341

-

17.398
66.926

17.398
66.926

144.368
(146.511)
(2.143)

53.056
53.056

144.368
(93.455)
50.913

53.056
53.056

144.368
(93.455)
50.913

B

G

-

-

-

(2.143)

53.056

50.913

92.301

53.329

145.630
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144.368
(146.511)
(2.143)

63
(2.080)

238.539

82

145

53.138

51.058

590.058

836.597
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017-Continuação
Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2017
Controladora
Referência

Originalmente
apresentados

Originalmente
apresentados

Ajustes

86.064

1.624.129

321.710

1.945.839

-

(64.318)

(1.539.785)

(274.484)

(1.814.269)

-

-

-

-

31.673

31.673

19.068

2.678

21.746

84.344

78.899

163.243

(16.617)
(386)
(79)
(221.482)
(18.587)
(257.151)

50.377
50.377

(16.617)
(386)
(79)
(221.482)
31.790
(206.774)

(36.529)
(465)
(159)
(221.482)
(31.223)
(289.858)

231
231

(36.298)
(465)
(159)
(221.482)
(31.223)
(289.627)

(238.083)

53.055

(185.028)

(205.514)

79.130

(126.384)

1.563
(20.149)
(18.586)

-

1.563
(20.149)
(18.586)

1.883
(48.434)
(46.551)

-

1.883
(48.434)
(46.551)

(256.669)

53.055

(203.614)

(252.065)

79.130

(172.935)

-

-

-

(4.291)

-

(4.291)

-

-

Receita líquida

A

83.386

Custos operacionais

A

(64.318)

Resultado de instrumentos financeiros
derivativos
Lucro bruto

B

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Depreciações
Outras receitas (despesas), líquidas
Perda de ativo mantido para venda
Equivalência patrimonial
Total

C

Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e dos impostos sobre o lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total
Resultado antes do imposto de renda e
da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a:
Proprietários da controladora
Participações não controladores
Lucro (prejuízo) por ação atribuível aos
acionistas da
(Expresso em R$ por ação)
Lucro (prejuízo) por ação

B

Consolidado

Ajustes
2.678

Valores
reapresentados

-

Valores
reapresentados

(25.993)

(25.993)

(256.669)

53.055

(203.614)

(256.356)

53.137

(203.219)

(256.669)
-

53.055
-

(203.614)
-

(256.669)
313

53.055
82

(203.614)
395

-

(1,79)

(1,79)

-

(1,79)

(1,79)
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017-Continuação
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2017
Controladora
Originalmente
apresentados

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Participação de não controladores
Marcação a mercado dos contratos de energia
Depreciação e amortização
Juros (empréstimos, debêntures, cessão de direitos e partes
relacionadas)
Resultado de equivalência patrimonial
Perda de ativos mantidos para venda
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes
Impostos a recuperar
Pagamentos antecipados
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e férias a pagar
Contas a pagar
Partes Relacionadas
Juros sobre Empréstimos e debêntures
Outras Obrigações
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários, líquidas de aplicações e resgates
Aumento de capital em investidas
Aquisição de imobilizado
Aporte de capital - Renova
Mútuo ativo com partes relacionadas líquido
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Pagamento de debêntures - Principal
Mútuo passivo com partes relacionadas - recebimento
Mútuo passivo com partes relacionadas - pagamento
Pagamento empréstimos
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa

(256.669)

386
13.671
18.587
221.482
7.216
(2)
310
55
3.928
28.244

Ajustes
53.055

5.769
(50.377)
(2.951)
273
(324)
(27.340)
31
(28.950)

Consolidado
Valores
Originalmente
reapresentados apresentados
(203.614)

(256.356)

386
19.440

465
9.915

(31.790)
221.482
4.265
(2)
310
328
3.928
(324)
(27.340)
31
(706)

31.223
221.482

Ajustes

Valores
reapresentados

53.137

(203.219)

(466)
34.901
6.575

(466)
(34.901)
465
16.490

-

31.223
221.482

(131.963)
(749)
462

(333.642)
-

(465.605)
(749)
462

73.569
(272)
17
(247)
54.625

281.348
273
(27.340)
31
(28.286)

354.917
1
17
(247)
(27.340)
31
(26.339)

(15.565)
(8)
2.359

-

(15.565)
(8)
2.359

(142)
(13)
(10.000)
5.300

(214)

(142)
(13)
(10.000)
5.086

(13.214)

-

(13.214)

(4.855)

(214)

(5.069)

76.195
(42.924)
23.307
(41.472)
(32.311)
(17.205)

41.898
(41.447)
21.414
7.086
28.951

76.195
(42.924)
65.205
(41447)
(20.058)
(25.225)
11.746

76.195
(42.924)
(3.501)
(41.472)
(32.311)
(44.013)

21.414
7.086
28.500

76.195
(42.924)
(3.501)
(20.058)
(25.225)
(15.513)

(2.175)

-

(2.175)

5.757

-

5.757

2.480
305
(2.175)

-

2.480
305
(2.175)

12.004
17.761
5.757

-

12.004
17.761
5.757
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2. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação
2.9. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Abaixo elencamos a natureza dos ajustes efetuados:
(a) Ao longo de 2019, a Administração revisitou os procedimentos adotados para
reconhecimento de suas receitas e despesas para a companhia desde o anocalendário de 2017. Em função da interpretação divergente quanto ao reconhecimento
das receitas e despesas, a Admninistração considerou mais prudente a correção dos
saldos para plena observação ao regime de competência.
(b) Refere-se a ajustes de reconhecimento do Valor justo na compra e venda de energia
em sua controlada e seus respectivos impostos diferidos incidentes.
(c) Refere-se ajustes na equivalência patrimonial da controlada Clime Trading decorrentes
dos ajustes da reapresentação das demonstrações financeiras da companhia.
(d) Refere-se abertura da linha de intangível para melhor divulgação.
(e) Refere-se a segregação de curto e longo prazo do saldo de debêntures decorrentes
dos ajustes de reapresentação das demonstrações financeiras.
(f) Refere-se a consolidação da Clime Trading na data de incorporação.
(g) Refere-se a ajustes nas reservas decorrentes dos ajustes de reapresentação das
demonstrações financeiras.
(h) Refere-se a ajustes de reclassificação entre linhas, para melhor divulgação dos saldos.

3. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
Total

7.784
3.573
11.357

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
-

-

21.248
6.612
27.860

305
305

31/12/2019

8.015
3.573
11.588

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
2
28.993
6.612
35.607

12.338
5.423
17.761

As aplicações financeiras são de curto prazo e de alta liquidez, são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a instrumentos de renda fixa, com
garantias de compromisso de recompra e remunerados a taxas que variam de 85,5% até 100%
do CDI.
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4. Contas a receber
Compostos basicamente por valores a vencer decorrentes de comercialização de energia elétrica
pela Companhia.
31/12/2019
Clientes faturados
Clientes não faturados
Total

93.980
59.761
153.741

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
151.053
73.745
224.798

3.230
2.951
6.181

31/12/2019
93.980
59.761
153.741

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
151.053
73.745
224.798

146.871
332.395
479.266

Os saldos em 31 de dezembro de 2019 são compostos por valores a vencer, para os quais não
são esperadas perdas na sua realização. Até a data de emissão destas demonstrações
financeiras a Companhia já havia recebido a integralidade destes valores, e não houve perdas
com inadimplência de contratos com suprimento até dezembro de 2019.

5. Impostos a recuperar
31/12/2019

Imposto de renda retido
na fonte
Contribuição social
retido na fonte
PIS retido na fonte
COFINS retido na fonte
Imposto de renda
Contribuição social
Outros
Total
Parcela circulante
Parcela não curculante

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

170

70

1

170

70

1

26
1.067
4.852
896
63
7.074

6
2.565
11.816
942
328
48
15.775

1
896
311
1.209

26
1.072
4.875
896
72
7.111

6
2.570
11.839
942
328
52
15.807

1
194
892
896
311
2.295

6.178
896
7.074

14.568
1.207
15.775

2
1.207
1.209

6.215
896
7.111

14.600
1.207
15.807

1.088
1.207
2.295

6. Ativos disponíveis para venda e outros créditos
Em 30 de novembro de 2017 os acionistas da Companhia aprovaram que os seus
administradores iniciassem as providências de venda da referida participação acionária na
Renova Energia S.A. Assim, a partir daquela data, referido investimento foi transferido para a
rubrica ativo disponível para venda, e desde então passou a ser avaliado pelo seu valor justo.
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6. Ativos disponíveis para venda e outros créditos--Continuação
A Companhia classifica um ativo como mantido para venda se o seu valor contábil será
recuperado por meio de transação de venda. Para que este seja o caso, o ativo mantido deve
estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que
sejam habituais e costumeiros para venda de tal ativo. Com isso, a sua venda deve ser altamente
provável.
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Investimento Renova Energia S.A.
Provisão para perdas em ativos mantidos para venda
Total ativos disponíveis para venda

-

288.345
(221.482)
66.863

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
-

288.345
(221.482)
66.863

A Companhia concretizou a venda deste ativo em 23 de março de 2018, para o CGI Fundo de
Investimentos e Participações Multiestrategia (“FIP CGI”) pelo valor de R$66.863, portanto, sem
nenhuma perda ou ganho em relação ao valor anteriormente reconhecido.
Em 31 de julho de 2018 a Companhia teve que reaver parte destas ações vendidas com o intuito
de enquadrar a quantidade de ações escrituradas no custodiante com o quadro de ações
publicado pela Renova Energia S.A. Para a realização deste enquadramento foi realizada a
compra de ações ordinárias da Renova Energia S.A pelo montante de R$2.970, que foi deduzido
do valor a receber pela venda anteriormente realizada. após a reqdequação dos controles de
quantidades de ações junto ao escriturador e a própria Renova Energia S.A. a Companhia
realizou em 29 de abril de 2019 a venda a valor de mercado das três milhões de ações ordinárias
outrora adquiridas.
Em 16 de setembro de 2019 através de Contrato de Compra e Venda de Ações via Assunção de
Dívida e Outras Avenças, esta dívida do FIP CGI passou integralmente para os acionistas à
época; os Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo com a entrega de ativos e
passivos do referido fundo de investimento em participações.
Em movimento subsequente, o Sr. Ricardo Lopes Delneri comprou a integralidade das ações
detidas por Renato do Amaral Figueiredo na 2W Energia através do Contrato de Compra e
Venda de Ações via Assunção de Dívida Pagamento em Dinheiro e Cessão de Ações e Outras
Avenças, assumindo também a dívida do Sr. Renato do Amaral Figueiredo, e portanto, passando
o Sr. Ricardo Lopes Delneri ser o único devedor da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019 o
saldo em aberto é de R$48.422.
Em novembro de 2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri e Companhia assinaram um termo de
renovação desta dívida, postergando o pagamento para dezembro de 2023.
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6. Ativos disponíveis para venda e outros créditos--Continuação
A movimentação dos saldos encontra-se demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Ativo disponível para venda
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Recebimentos
Venda das ações remanescentes
Saldo em 31 de dezembro de 2018*
Recebimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2019*

66.863
66.863
(15.200)
2.970
54.633
(6.211)
48.422

*Movimentação dos saldos registrados na rubrica de outros créditos

7. Investimentos
O quadro abaixo apresenta a composição dos investimentos:
31/12/2019

Clime Trading Com. de Energia Ltda.
Casa de Gestão Ltda**.
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
GASEN Energia S/A
GASEN Holding S/A
Anemus Wind 1*
Total

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

-

4
1.301
4
1
4.739
6.049

99
1
4.835
4.935

65.943
2
621
3.971
1
70.538

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

-

-

-

*Em 11 de novembro de 2018, a Companhia passou a deter participação de 99,9% na Anemus Wind Participações Ltda. A empresa tem por objeto social a geração
de energia elétrica de fontes renováveis, comercialização de energia como agente autorizado, prestação de serviços de consultoria e participação no capital social
de outras sociedades.
**As operações da controlada foram encerradas em 18 de novembro de 2019.

As principais informações sobre as controladas estão apresentadas abaixo:
31/12/2019
Controladora
Consolidado
Quantidade
Quantidade
Participação
total de
total de ações/
Controle
ações/quotas
quotas
(%)

Companhia
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S.A.
Gasen Holding S.A.
Anemus Wind 1 Participações

Companhia
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S/A
Gasen Holding S/A
Anemus Wind 1
Anemus Wind 2
Clime Trading Comercializadora de Energia

Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
31/12/2019
Patrimônio
líquido
Resultado
100
1
4.835
1
-
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6.846
(102)
94
-

990
8.550.000
9.900.010
29.999.999

1.000
10.000.000
10.000.000
30.000.000

31/12/2018
Patrimônio
líquido
Resultado
1.313
4
1
4.739
1
15.904

14.302
(3.162)
(261)
50.038

99,10
85,50
99,00
99,99

31/12/2017
Patrimônio
líquido
Resultado
627
3.971
1
15.584

8.212
(1.301)
56.444
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7. Investimentos--Continuação

Companhia
Clime Trading Com. Energia Ltda.
Casa de Gestão Ltda.
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S.A.
Gasen Holding S.A.
Anemus Wind 1 Participações

Companhia
Clime Trading Com. Energia Ltda.
Casa de Gestão Ltda.
CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.
Gasen Energia S.A.
Gasen Holding S.A.

31/12/2018
Controladora
Consolidado
Quantidade
Quantidade
total de
total de ações/ Participação
Controle
ações/quotas
quotas
(%)
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada

4.999.999
12.300
991
9.899.901
9.900.010
29.999.999

5.000.000
15.000
1.000
10.000.000
10.000.000
30.000.000

99,99
82,00
99,10
99,00
99,00
99,99

31/12/2017
Controladora
Consolidado
Quantidade
Quantidade
total de
total de ações/ Participação
Controle
ações/quotas
quotas
(%)
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada
Controlada

214

4.999.999
12.300
991
9.899.901
9.900.010

5.000.000
15.000
1.000
10.000.000
10.000.000

99,99
82,00
99,10
98,99
99,00
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Clime
Casa de Gestão (v)
CT Consultoria
Gasen Energia (v)
Gasen Holding (v)
Anemus Wind 1
Total

Casa de Gestão
CT Consultoria
Gasen Energia
Gasen Holding
Anemus Wind 1
Total

65.943
2
621
3.971
1
70.538

Saldo em
31/12/2017

5
1.301
4
1
4.738
6.049

Saldo em
31/12/2018

(50.038)
21
14.174
(3.122)
(262)
(39.227)

Equivalência
patrimonial

(5)
6.846
(337)
94
6.598

334
2
336

Aporte de
capital

(4.000)
(4.000)

Perda por
cancelamento de
nota promissória
(iii)

Equivalência
patrimonial

7.1. Movimentação dos investimentos

7. Investimentos--Continuação

(15.904)
(15.904)

Baixa por
incorporação
(ii)

(i) (8.048)
(8.048)

Perda por
distribuição
desproporcional
(i)

3.155
5.000
8.155

Aporte de
capital

-

99
1
3
4.832
4.935

Saldo em
31/12/2019

(18)
(13.494)
(13.512)

-

Perda por
distribuição
desproporcional Recompra
(i)
de ações

Cessão de
diretos de
ações
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2W Energia S.A.

5
1.301
4
1
4.738
6.049

Saldo em
31/12/2018
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325.078
9.504
397
4.252
339.231

(31.223)
56.439
44
8.124
(1.594)
31.790

Equivalência
patrimonial
(288.345)
(288.345)

(15.510)
(15.510)

Disponível
para venda (iv)
10.000
5.565
1
15.566

Aporte de
capital

(439)
(11.755)
(12.194)

Perda por
distribuição
desproporcional (i)

65.943
2
621
3.971
1
70.538

Saldo em
31/12/2017

(v) As empresas em questão encontram-se sem operação.

(iv) Montante referente a variação do valor justo sobre investimento classificado como disponível para venda.

(iii) Em 2017 foi emitida a nota promissória entre as partes relacionadas e em 2018 foi cancelada e a operação não foi relaizada.

(ii) Em agosto de 2018 a empresa Clime foi incorporada pela 2W Energia S.A., valor se refere a baixa do investimento.

(i) De acordo com o autorizado no contrato social, e através de ata de reunião de quotistas, foi deliberada e aprovada a distribuição de dividendos desproporcionais aos quotistas
da CT Consultoria.

Renova
Clime
Casa de Gestão
CT Consultoria
Gasen Energia
Gasen Holding
Total

Saldo em
31/12/2016

Trânsferência
para ativos
mantidos para
venda (nota 6)

7.1. Movimentação dos investimentos--Continuação

7. Investimentos--Continuação
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8. Intangível
31/12/2019
Projeto Queimadas
Outros intangíveis

31
31

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
81
22
81
22

31/12/2019
11.242
31
11.273

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
81
22
81
22

Em 24 de janeiro de 2019, a controlada direta Anemus Wind 1 assinou contrato de aquisição de
dois projetos de geração eólica em estágio inicial de desenvolvimento, detalhados na nota
explicativa n°1.2. O valor total da aquisição foi de R$11.242, sendo pagos durante o período o
valor de R$954. O saldo em aberto está registrado na rubrica de contas a pagar, sendo R$4.970
no curto prazo e R$5.317 no longo prazo, no consolidado.
a) Movimentação do Intangível
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Amortização

Consolidado

22

22

239
(180)

239
(180)

81

81

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aquisições
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2019

4
(54)

11.246
(54)

31

11.273

9. Fornecedores
31/12/2019

Fornecedores faturados
Fornecedores não faturados
Outros
Total

1.031
133.688
134.719

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
77.620
155.468
233.088

-

31/12/2019

1.031
133.688
75
134.794

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
77.643
155.468
233.111

89.397
281.348
6.229
376.974

Em 31 de dezembro de 2019 os principais saldos referem-se a fornecedores de energia elétrica.
Todos os fornecedores em aberto faturados e não faturados em 31 de dezembro de 2019 foram
pagos ate a data de aprovação destas demonstrações financeiras.
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10. Impostos a recolher
31/12/2019

Imposto de renda
Contribuição social sobre
o lucro líquido
PIS e COFINS
Impostos retidos na fonte
ICMS
Parcelamento
Imposto sobre serviços
Total
Parcela circulante
Parcela não curculante

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

5.016

-

-

5.393

724

952

1.814
266
4.054
11.821
22.971

21.007
26
1.688
22.721

1.302
1.302

1.925
266
4.054
11.821
210
23.669

213
21.007
26
1.688
481
24.139

155
1.302
48
748
262
3.467

11.150
11.821
22.971

22.721
22.721

1.302
1.302

11.848
11.821
23.669

24.139
24.139

3.467
3.467

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
A Companhia calcula seu lucro tributável efetuando adições e/ou exclusões ao lucro antes dos
tributos para ajustá-lo ao período no qual foi efetuado o efetivo faturamento das receitas e custos,
uma vez que, na sua demonstração do resultado do exercício, reconhece essas receitas e custos
de acordo com o regime de competência. A Companhia entende que essa prática é aderente ao
mercado no qual opera, onde ajustes de comercialização podem ser efetuados em até 7 dias da
efetiva entrega da energia.
Para efeito dessas demonstrações financeiras, a Companhia reconheceu passivo de imposto de
renda e contribuição social corrente adicional para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
no montante de R$6.830 por conta dessa prática. A Companhia acredita que é possível sustentar
este tratamento fiscal em um potencial questionamento por parte das autoridades fiscais.
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11. Empréstimos e financiamentos
a)

Composição dos empréstimos e financiamentos
Modalidade

Debêntures
CCB
Total

Encargos

CDI+
5,50% a.a
CDI+
4,91% a.a

Vencimento

31/12/2019

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2017
(reapresentado)

dez/19

-

15.137

32.535

-

15.137

32.535

fev/21

5.117
5.117

15.137

32.535

5.117
5.117

15.137

32.535

4.365

15.137
-

15.137
-

4.365

15.137
-

15.137
-

752

-

17.398
-

752

-

17.398
-

Passivo
circulante
Debêntures
CCB
Passivo não
circulante
CCB

Em setembro de 2018, a Companhia repactuou o saldo das debêntures, alongando seu
vencimento, através de parcelas mensais, cujo término se deu em dezembro de 2019.
Em julho de 2019, a 2W Energia contratou uma cédula de crédito bancário (CCB) junto ao
Banco Daycoval. Esta linha de crédito tem o prazo de dezoito meses, sendo seis meses de
carência de principal e doze parcelas de pagamento de juros e principal. A CCB é
remunerada através da variação do CDI acrescida de 4,91% ao ano.
São dados em garantia a esta CCB alguns contratos de energia.
b)

Movimentação
Controladora

Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2016

106.366

106.366

Amortização empréstimo
Encargos financeiros provisionados (empréstimos)
Encargos financeiros provisionados (debêntures)
Amortização da dívida (debêntures)
Saldo em 31 de dezembro de 2017

(47.399)
5.927
10.565
(42.924)
32.535

(47.399)
5.927
10.565
(42.924)
32.535

Encargos financeiros provisionados (debêntures)
Amortização da dívida (debêntures)
Saldo em 31 de dezembro de 2018

2.501
(19.899)
15.137

2.501
(19.899)
15.137

captação de dívidas (empréstimos)
Encargos financeiros provisionados (empréstimos)
Encargos financeiros provisionados (debêntures)
Amortização da dívida
Saldo em 31 de dezembro de 2019

5.089
232
839
(16.180)
5.117

5.089
232
839
(16.180)
5.117
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11. Empréstimos e financiamentos--Continuação
b)

Movimentação--Continuação
A Companhia possui cláusulas restritivas em empréstimos e financiamentos relacionadas à
alteração de controle, o que poderia ensejar o vencimento antecipado de tais contratos.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que
atendeu todas as cláusulas restritivas e covenants financeiros mencionados acima para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

12. Adiantamento de clientes
31/12/2019

Adiantamento
de clientes
Total

1.076
1.076

Controladora
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
(reapresentado) (reapresentado)

1.005
1.005

-

1.076
1.076

1.005
1.005

99.993
99.993

13. Patrimônio líquido
13.1. Capital social e mutações
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a composição do capital social da Companhia
subscrito e integralizado está demonstrada conforme o quadro abaixo:
2019
Quantidade
de ações

% do capital social
total

90.838.727
7.948.388
3.406.452
5.677.520
5.677.520
113.548.607

80%
7%
3%
5%
5%
100%

Composição acionária

Quantidade
de ações

% do capital social
total

Ricardo Lopes Delneri
Renato do Amaral Figueredo
CGI - Fundo de investimentos e participações
Total

52.876.964
28.472.210
32.199.233
113.548.407

46,57%
25,07%
28,36%
100%

Composição acionária
Ricardo Lopes Delneri
N.I.I. Participações S.A.
Mauricio Jose Palmieri Orlandi
Walter Milan Tatoni
Outros minoritários
Total
2018 e 2017
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13. Patrimônio líquido--Continuação
13.1. Capital social e mutações--Continuação
Não há capital social autorizado pelos acionistas. A administração da Companhia e
qualquer aumento de capital deve ser aprovado pelos acionistas. Em 31 de dezembro de
2019, o capital social integralizado da Companhia é de R$145.213 (R$145.213 em 2018 e
R$144.368 em 2017), O saldo a integralizar que estava em aberto no valor de R$845 foi
integralizado pelo FIP CGI em 23 de dezembro de 2018.
13.1.1. Reserva legal
Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do art. 193 da lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Para os
exercícios de 2019, 2018 e 2017 a Companhia não constituiu reserva legal e
utilizou o saldo constituído em anos anteriores, para absorção de prejuízos que
ultrapassem os lucros acumulados.
13.1.2. Reserva de lucros
Refere-se à parcela de lucros não distribuídos para fazer face aos investimentos
futuros.
13.1.3. Dividendos
Aos acionistas será assegurado o direito ao recebimento de dividendo anual
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
diminuído da parcela destinada à constituição da reserva legal (5% do lucro
líquido), não superior a 20% do capital social.
A Companhia distribuiu, ao longo do exercício de 2017, dividendos intercalares no
montante total de R$32.311, com base na expectativa de resultados daquele
exercício. Em 30 de novembro de 2017 os acionistas da Companhia aprovaram
que os seus administradores iniciassem as providências de venda da referida
participação acionária na Renova Energia S.A. (nota 6). Em função da provisão
para ajustar o valor da Renova Energia S.A. ao seu valor de realização, a
Companhia deixou de apurar lucro naquele exercício.
O saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2017 de R$8.937 foi
quitado em março de 2018.
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13. Patrimônio líquido--Continuação
13.1. Capital social e mutações--Continuação
13.1.3. Dividendos--Continuação
Movimentação de dividendos a pagar

Controladora

Consolidado

1.851

3.601

1.190
(1.190)

1.190
(2.940)

1.851

1.851

(1.851)

(1.851)

Provisão de dividendos

8.937

8.937

Saldo em 31 de dezembro de 2017

8.937

8.937

Saldo em 31 de dezembro de 2015
Provisão de dividendos
Dividendos pagos
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Dividendos pagos

A Companhia distribuiu, ao longo do exercício de 2018, dividendos intercalares no
montante total de R$17.958, com base nos resultados apurados naquele exercício.
Em função dos ajustes que demandaram a reapresentação das demonstrações
financeiras daquele exercício (nota 2.9), a Companhia deixou de apurar lucro
naquele exercício.
13.1.4. Lucro por ação
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido
atribuível aos acionistas da Companhia pela média ponderada de ações ordinárias
em circulação durante o exercício:

Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade de ações ao final do exercício (lote de mil)
Lucro (prejuízo) básico por ação

31/12/2019

31/12/2018

11.757
113.549
0,10

66.853
113.549
0,59

31/12/2017
(203.614)
113.549
(1,79)

A Companhia não possui nenhum instrumento que tem efeito diluidor. Desta
forma, o lucro diluído por ações é equivalente ao lucro por ação básico.
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14. Receita líquida
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

31/12/2019

(reapresentado) (reapresentado)
Receita bruta

1.683.274

Cancelamentos

1.775.430

(25.856)

(13.382)

(128.975)

(128.858)

PIS

(28.002)

(27.976)

ICMS

(21.802)

(5.007)

COFINS

ISS
Total

94.836

31/12/2018

31/12/2017

(reapresentado)
1.688.552

-

(reapresentado)

3.303.962

2.134.645

(25.855)

(18.277)

(10.198)

(7.207)

(129.134)

(264.896)

(139.226)

(1.565)

(28.036)

(57.509)

(30.172)

-

(21.802)

(11.883)

(9.209)

(450)

-

-

-

-

-

1.478.639

1.600.207

86.064

1.483.275

2.951.397

1.945.839

15. Informação sobre a natureza das despesas reconhecidas na demonstração do
resultado
31/12/2019

Aquisição de energia
Gastos com pessoal
Serviços de terceiros
Depreciação
Viagens
Telefonia e TI
Material de consumo
Aluguéis
Taxas e contribuições
Perda com distribuição de
dividendos desproporcionais
Outras receitas (despesas)
líquidas
Total
Classificados como:
Custos das operações
Gerais e administrativas
Depreciação
Outras receitas (despesas)
líquidas
Total

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2017
(reapresentado)

(1.436.403)
(3.182)
(12.278)
(184)
(630)
(126)
(136)
(1.137)
(1.706)

(1.503.894)
(1.238)
(14.744)
(237)
(378)
(109)
(49)
(246)
(333)

(64.318)
(208)
(3.951)
(386)
(102)
(41)
(54)
(67)

(1.436.403)
(3.601)
(8.777)
(184)
(631)
(126)
(140)
(1.367)
(1.725)

(2.863.523)
(4.246)
(18.236)
(237)
(1.752)
(160)
(136)
(1.060)
(1.140)

(1.814.269)
(3.984)
(15.924)
(465)
(2.342)
(291)
(9)
(830)
(726)

(8.048)

(13.512)

(12.194)

(8.048)

(13.512)

(12.194)

1.702
(1.462.128)

288
(1.534.452)

(79)
(81.400)

1.702
(1.459.301)

288
(2.903.713)

(159)
(1.851.191)

(1.436.403)
(27.243)
(184)

(1.503.894)
(30.609)
(237)

(64.318)
(16.617)
(386)

(1.436.403)
(24.416)
(184)

(2.863.523)
(40.241)
(237)

(1.814.269)
(36.298)
(465)

1.702
(1.462.128)

288
(1.534.452)

(79)
(81.400)

1.702
(1.459.301)

288
(2.903.713)

(159)
(1.851.191)

16. Valor justo na compra de energia
A Companhia possui contratos de compra e venda de energia com participantes do mercado
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(geradores, consumidores e comercializadores) para suprimento futuro, contabilizados nas
demonstrações financeiras como “Valor justo na compra e venda de energia”.
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16. Valor justo na compra de energia--Continuação
Em 31 de dezembro de 2019, estes contratos contemplam suprimento de energia entre fevereiro
de 2020 até dezembro de 2024 e foram reconhecidos pelo seu valor justo. A realização do valor
justo, por meio da liquidação física dos contratos de compra e venda de energia, no montante
líquido de R$11.431.
Os saldos patrimoniais, referentes à estas transações em aberto, estão demonstradas abaixo:
31/12/2019
Ativo
Circulante
Não circulante
PIS e COFINS diferido
Passivo
Circulante
Não circulante
PIS e COFINS diferido

Imposto de renda e contribuição social diferido (34%)
Total impostos diferidos

Passivo
Circulante
Não circulante
PIS e COFINS diferido

Imposto de renda e contribuição social diferido (34%)
Total impostos diferidos

31/12/2017

114.749
25.225
(12.948)
127.027

254.870
25.451
(25.930)
254.391

-

(106.778)
(20.599)
11.782
(115.595)

(253.412)
(4.902)
23.894
(234.420)

-

(3.887)
(5.052)

(6.790)
(8.826)

-

31/12/2019
Ativo
Circulante
Não circulante
PIS e COFINS diferido

(Controladora)
31/12/2018

(Consolidado)
31/12/2018

31/12/2017

114.749
25.225
(12.948)
127.027

254.870
25.451
(25.930)
254.391

235.930
28.486
(24.458)
239.959

(106.778)
(20.599)
11.782
(115.595)

(253.412)
(4.902)
23.894
(234.420)

(213.772)
(15.743)
21.230
(208.285)

(3.887)
(5.052)

(6.790)
(8.826)

(10.769)
(13.997)

O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros), podem variar substancialmente,
uma vez que as marcações desses contratos foram feitas considerando a data base 31 de dezembro
de cada exercício acima demonstrado.
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17. Resultado financeiro
31/12/2019

Controladora
31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2017
(reapresentado)

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2019

31/12/2017
(reapresentado)

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações
financeiras
Juros
Total das receitas financeiras

232
6.598
6.830

284
999
1.283

15
1.548
1.563

331
6.598
6.929

928
1.445
2.373

335
1.548
1.883

Despesas financeiras
Juros
Juros sobre mútuos
Encargos da dívida
Despesas bancárias
Perda com derivativos
Comissão de contratos
IOF
Multa e juros de mora
Outras despesas financeiras
Total das despesas financeiras

(232)
(133)
(839)
(17)
(196)
(1.061)
(352)
(2.830)

(3.401)
(2.501)
(7)
(13.133)
(128)
(19.170)

(509)
(2.948)
(16.492)
(200)
(20.149)

(232)
(133)
(839)
(17)
(196)
(1.068)
(353)
(2.838)

(1.086)
(2.501)
(8)
(29.339)
(6)
(12)
(678)
(33.646)

(89)
(16.492)
(20)
(30.568)
(1.265)
(48.434)

Resultado financeiro

4.000

(17.887)

(18.586)

4.091

(31.272)

(46.551)

18. Imposto de renda e contribuição social
A reconciliação do imposto de renda e da contribuição social corrente está abaixo demonstrada:

Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social
Base tributável
Alíquota vigente combinada
Expectativa de benefício/receita com imposto
de renda e contribuição social, em relação ao
lucro antes desses impostos, de acordo com a
alíquota vigente combinada
Efeito do imposto de renda sobre diferenças
permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
Efeito das controladas optantes pelo lucro
presumido
(Constituição) reversão de provisão para
desvalorização
Base negativa - prejuízo fiscal
Reversão do cut-off
Resultado de contratos futuros de energia
Comepnsação base negaiva
Outras diferenças permanentes
Total das diferenças permanentes
Imposto de renda e contribuição social Correntes
Imposto de renda e contribuição social Diferidos

31/12/2019

Controladora
31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2017
(reapresentado)

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

18.622
18.622

28.612
28.612

(203.614)
(203.614)

19.578
19.578

4.710
4.710

(172.935)
(172.935)

34%

34%

34%

34%

34%

(6.331)

(9.728)

(1.601)

58.798

-

(803)

(31.223)

-

-

-

2.701

(56.847)
(588)

(2.904)
(961)
(7.821)

56.847
(7.550)
16.777
(1.527)
62.143

(493)

(17.931)

-

-

-

56.847
9.053

34%

69.229

(6.657)

(11.793)
(56.847)
(589)

31/12/2017
(reapresentado)

(41)
(6.865)

38.241

-

(6.831)

-

-

(7.787)

(2.092)

(21.067)

(34)

38.241

-

(34)

64.235

(9.217)
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18. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
A seguir está apresentada a projeção de realização dos créditos fiscais diferidos:
Ano
2024
2023
2022
2021
2020

Controladora
Ativo
Passivo
12.033
9.320
6.569
5.169
3.951
37.042

-

Consolidado
Ativo
Passivo
12.033
9.320
6.569
5.169
3.951
37.042

-

A Companhia, baseada em seu histórico de rentabilidade e na expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, fundamentada em suas projeções internas elaboradas para prazos razoáveis
aos seus negócios de atuação, constitui crédito fiscal diferido sobre as diferenças temporárias
das bases de cálculo dos tributos e sobre prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social.
O prejuízo fiscal e a base negativa de contribuição social são compensáveis com lucros
tributáveis futuros, observado o limite de 30% do lucro tributável no período, não estando sujeitos
a prazo prescricional. A Administração tem expectativa de realização dos saldos apresentados.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são aplicados sobre as diferenças entre os
ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais e os correspondentes valores apropriados nas
demonstrações financeiras, os quais são reconhecidos somente na medida em que seja provável
que exista lucro tributável, para o qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas e os
prejuízos fiscais, compensados.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são divulgados por seu valor líquido caso haja direito legal
de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a tributos lançados pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita a tributação.
Ativo / Passivo fiscal diferido
Resultado de contratos futuros de energia IR e CSLL
Prejuízo fiscal / Base Negativa da CSLL
Resultado de contratos futuros de energia PIS e COFINS diferido
Total

31/12/2019
(3.887)
42.094
(1.165)
37.042

Ativo / Passivo fiscal diferido
Resultado de contratos futuros de energia IR e CSLL
Prejuízo fiscal / Base Negativa da CSLL
IR/CSLL diferido
Resultado de contratos futuros de energia PIS e COFINS diferido
Total

31/12/2019
(3.887)
42.094
(1.165)
37.042
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31/12/2018
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31/12/2017
-

31/12/2017
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19. Segmentos
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios gerenciais
utilizados pelos principais tomadores de decisões estratégicas e operacionais para fins de
avaliação de desempenho de cada segmento e alocação de recursos.
As operações da Companhia e suas controladas são divididas em dois segmentos operacionais:
comercialização de energia elétrica e serviços de consultoria.
O segmento de comercialização de energia é a compra e venda no ambiente de contratação livre
(ACL).
O segmento de serviço de consultoria é a adequação do consumidor para migração no ambiente
de contratação livre (ACL).
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19. Segmentos--Continuação
a)

Demonstração do resultado por segmentos
Comercialização
31/12/2019
31/12/2018
Receita operacional líquida
Custo operacionais
Resultado de instrumentos financeiros derivativos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Depreciação e amortização
Lucro do segmento

b)

1.478.639
(1.436.403)
(8.487)
33.749
(23.993)
1.702
(184)
11.274

2.942.690
(2.863.523)
(67.465)
39.873
(40.440)
288
(237)
27.643

Serviços
31/12/2019
31/12/2018
4.636
-

8.707
-

4.636
(422)
4.214

8.707
(368)
8.339

31/12/2019

Total
31/12/2018

1.483.275
(1.436.403)
(8.487)
38.384
(24.416)
1.702
(184)
15.487

2.951.397
(2.863.523)
(11.702)
76.172
(40.241))
288
(237)
35.982

Principais ativos e passivos por segmentos
Comercialização
31/12/2019
31/12/2018

Serviços
31/12/2019
31/12/2018

31/12/2019

Total
31/12/2018

Contas a receber líquidas
Valor justo na compra e venda de energia
Partes relacionadas
Outros Ativos
Total do Ativo

153.741
139.974
12.105
109.926
415.746

224.798
280.321
141.614
646.733

543
8.041
8.584

1.544
1.544

153.741
139.974
12.648
117.967
418.428

224.798
280.321
143.158
648.277

Fornecedores
Valor justo na compra e venda de energia
Outros Passivos e Patrimônio Líquido
Total do Passivo + PL

134.719
127.378
153.649
415.746

233.088
258.314
155.331
646.733

75
8.509
8.584

24
1.520
1.544

134.794
127.378
162.158
418.428

233.112
258.314
156.851
648.277

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

20. Transações com partes relacionadas
20.1. Ativos e passivos
Vigência
Ativo
CT Consultoria
Mútuo com sócios
Femme
Total

Fim

31/12/2019

01/2019
01/2019
01/2016

12/2021
Indeterminado
Indeterminado

7.068
5.037
12.105

-

-

12.648

-

3.433
3.433

12.105

-

-

12.648

-

3.433

2.476
2.476

-

-

-

47.943
4.000
51.943

-

-

1.447
1.028

-

4.000
47.943

-

-

-

Ativo não circulante
Passivo
Anemus Wind 1
Clime Trading
Gasen Energia
Total

Controladora
31/12/2018

Início

01/2019
09/2015
01/2017

Indeterminado
08/2018
09/2018

Passivo circulante
Passivo não circulante
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20. Transações com partes relacionadas--Continuação
20.1. Ativos e passivos--Continuação
Os saldos de mútuo em aberto em 31 de dezembro de 2019 são remunerados pela taxa de
juros a longo prazo.
Em 31 de agosto de 2018 os acionistas decidiram por incorporar a controlada Clime
Trading Comercializadora de Energia Ltda, zerando os saldos com partes relacionadas
mantidos pela Companhia.
20.2. Demonstração de resultados
Natureza
CT Consultoria
Clime Trading

31/12/2019

Gerais e Administrativas
Despesas financeiras

3.728
-

Controladora
31/12/2018 31/12/2017
8.661
(3.401)

3.028
(2.948)

21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacional e controles
internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. Os resultados obtidos com estas
operações estão de acordo com as práticas adotadas pela Administração da Companhia.
A administração dos riscos associados a estas operações é realizada através da aplicação de
práticas definidas pela Administração e inclui o monitoramento dos níveis de exposição de cada
risco de mercado e previsão de fluxos de caixa futuros. Essas práticas determinam também que
a atualização das informações em sistemas operacionais, assim como a informação e
operacionalização das transações junto com as contrapartes sejam feitas.
21.1. Mensuração do valor justo
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações
sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o
valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.
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21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
21.1. Mensuração do valor justo--Continuação
Consolidado
Valor contábil
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
Mensurado a valor justo por
meio de resultado
Valor justo na compra e
venda de energia - ativo
Valor justo na compra e
venda de energia - passivo

139.974

280.321

(127.378)

(258.314)

Custo amortizado
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Partes relacionadas

8.015
3.573
153.741
12.648

28.993
6.612
224.798
-

Passivos financeiros
Outros passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos
Debêntures
Partes relacionadas

(134.794)
(5.117)
-

(233.111)
(15.137)
-

264.416
(229.515)

12.338
5.423
1.712
479.266
3.433

(376.974)
(32.535)
-

31/12/2019

Valor justo
Mensuração
31/12/2018
31/12/2017
Valor justo
(reapresentado) (reapresentado)

139.974

280.321

(127.378)

(258.314)

264.416

Nível 2

(229.515)

Nível 2

8.015
3.573
153.741
12.648

28.993
6.612
224.798
-

12.338
5.423
1.712
479.266
3.433

Nível 1
Nível 1
Nível 2
Nível 2
Nível 1

(134.794)
(5.117)
-

(233.111)
(15.637)
-

(376.974)
(32.535)
-

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2

Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
Aplicações financeiras - São definidos como ativos mensurados ao valor justo através do
resultado, sendo o valor justo idêntico ao valor contábil em virtude do curto prazo de
vencimento dessas operações;
Instrumentos financeiros - São definidos como ativos e passivos financeiros ao valor justo
através do resultado, sendo o valor justo das operações de compra e venda de energia
futura para entrega e liquidação futura estimada nas cotações de preços publicadas em
mercados ativos, na medida em que tais dados observáveis de mercado existam e, em
parte, pelo uso de técnicas de avaliação, que considera: (i) preços estabelecidos nas
operações de compra e venda, (ii) margem de risco no fornecimento e (iii) preço de
mercado projetado no período de disponibilidade.
Não houve reclassificação de categoria dos Instrumentos financeiros no exercício de 2019.
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21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
21.1. Mensuração do valor justo--Continuação
Hierarquia de valor justo
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
x
x
x

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e
idênticos;
Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
a)

Risco de mercado
O risco de mercado é apresentado como a possibilidade de perdas monetárias em
virtude das oscilações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociados
no mercado. Estas flutuações, positivas ou negativas, geram impacto econômico em
todos os agentes atuantes no mercado livre de energia e são constantemente
monitoradas pela administração da Companhia. A Companhia considera pelo valor já
gerado em seu portfólio, e por isto, utiliza de diversos mecanismos de avaliação de
risco, sejam eles de mercado ou crédito, para depurar e precificar seus negócios e
carteira.

b)

Risco relacionado ao preço nas operações de compra e venda de energia
A Companhia opera no mercado de compra e venda de energia com objetivo de
alcançar resultados com as variações do preço de energia, respeitados os limites de
risco pré-estabelecidos pela Administração. Esta atividade, portanto, expõe a
Companhia ao risco do preço futuro da energia.
As operações de compra e venda de energia futuras são reconhecidas pelo valor justo
por meio do resultado, apurado pela diferença entre o preço contratado e o preço de
mercado futuro estimado pela Companhia.
O valor justo dos contratos de compra e venda de energia estão demonstrados a
seguir:
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21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
21.1. Mensuração do valor justo--Continuação
b)

Risco relacionado ao preço nas operações de compra e venda de energia-Continuação

Valor justo na compra e venda de
energia

Valor justo na compra e venda de
energia

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

(8.487)

19.971

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

(8.487)

(11.702)

31.673

31/12/2017
-

Para os contratos de compra e venda de energia, o valor justo foi estipulado utilizando
os preços definidos internamente pela Companhia na última semana do mês de
dezembro, que representavam a melhor estimativa do preço do mercado futuro. A taxa
de desconto utilizada tem como referência a taxa de retorno da taxa livre de risco de
mercado, ajustada pelo índice de inflação implícito à cada contrato.
c)

Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros, conforme instrução da
CVM nº 475/08
A Companhia e suas controladas efetuaram testes de análises de sensibilidade
conforme requerido pelas práticas contábeis e a Instrução CVM nº 475/08, elaborados
com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos, derivativos e não derivativos, relevantes, em aberto no fim do período deste
relatório, assumindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto
durante todo o período, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário
provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
Análise de sensibilidade sobre as operações de compra e venda de energia
O principal fator de risco é a exposição à variação dos preços de mercado da energia.
A variação da taxa de desconto não impacta de forma relevante o valor justo apurado.
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21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
21.1. Mensuração do valor justo--Continuação
c)

Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros, conforme instrução da
CVM nº 475/08--Continuação
As análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM nº
475/08, considerando, para os cenários 1 e 2, a elevação ou queda de 25% e 50% nos
preços futuros, aplicados sobre os preços de mercado de 31/12/2019. Os resultados
obtidos são estes:
Consolidado
Ganhos (perdas) não realizados em
operações compra e venda de energia em
mercado ativo

Variação
de preço

Base
31/12/2019

Elevação
Queda

12.597
12.597

Cenários projetados
Cenário 1
Cenário 2
12.257
12.937

11.917
13.277

Análise de sensibilidade do risco de taxa de juros e variações monetárias
A Companhia desenvolveu análise de sensibilidade com objetivo de mensurar o
impacto de taxas de juros pós-fixadas e de variações monetárias sobre seus ativos e
passivos financeiros expostos a tais riscos.
Para o cenário base, foram considerados os saldos existentes nas respectivas contas
em 31/12/2019 e para o cenário provável considerou-se os saldos com a variação dos
indicadores (CDI/Selic: 4,25%) previstos na mediana das expectativas de mercado
para 2020 do Relatório Focus do Bacen de 06/03/2020.
Para os cenários 1 e 2, foi considerada uma deterioração de 25% e 50%,
respectivamente, no indicador de risco principal do instrumento financeiro em relação
ao nível utilizado no cenário provável; nos cenários 3 e 4, foi considerada uma
elevação de 25% e 50% sobre a mesma base.
Projeção de receitas (despesas) - 1 ano
Cenário II
Cenário
Cenário III
-25%
provável
+25%

Risco

Posição em
31/12/2019

Cenário I
-50%

ATIVOS
Caixa e equivalentes de caixa

CDI

11.588

246

369

492

616

739

PASSIVOS
Empréstimos e financiamentos

CDI

(5.117)

(109)

(163)

(217)

(272)

(326)

138

206

275

344

413

Base

Exposição líquida
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21. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
21.1. Mensuração do valor justo--Continuação
c) Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da controlada e controladora em liquidar as
obrigações assumidas. Não há risco de solvência da Companhia conforme
demonstrado no item “e” desta mesma nota explicativa.
O fluxo de realização para as obrigações assumidas em suas condições contratuais é
apresentado conforme quadro a seguir.
Instrumentos a taxa de juros
Pós-fixadas
Empréstimos

d)

Total

Até 1 ano

5.117

5.117

Até 2 anos

-

Gestão de capital
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
Dívida de empréstimos e debêntures
(-) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Dívida líquida
Patrimônio liquido consolidado
Índice de alavancagem financeira - %

5.117
(11.588)

15.137
(35.607)

(6.471)

(20.470)

113.305
44,16%

101.547
42,51%

Os objetivos da Companhia e de suas controladas ao administrar seu capital são os de
salvaguardar sua capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal
para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia e suas controladas podem
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda,
emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
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(Valores expressos em milhares de reais - R$ mil, exceto quando de outra forma mencionado)

22. Eventos subsequentes
Captações de dívida
Em 05 de março de 2020, a Companhia contratou junto ao Banco Sofisa uma cédula de crédito
bancário (CCB) no valor de R$5.000 com vencimento para 07 de julho de 2021.
Covid-19
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde ("OMS") anunciou uma emergência
de saúde global devido a um novo surto de Coronavírus originário de Wuhan, China (o "surto de
COVID-19") e os riscos para a comunidade internacional, considerando a capacidade de o vírus se
espalhar globalmente. Em março de 2020, a OMS classificou o surto de COVID-19 como uma
pandemia, com base no rápido aumento da exposição global.
O setor elétrico no Brasil será impactado pelo surto do COVID-19, haja vista a previsão de redução
substancial de carga de energia elétrica para o país no exercício a findar-se em 2020. Não
obstante, os agentes inseridos no ACL (ambiente de contratação livre), principalmente os
consumidores finais, podem eventualmente não cumprir os contratos de compra e venda de
energia celebrados no mercado livre (CCEAL - Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Livre de Energia), com base em teses jurídicas tais como: caso fortuito, responsabilidade
de excludente por força maior, entre outros.
O impacto total do surto de COVID-19 ainda se encontrava em constante evolução na data deste
relatório. Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia terá sobre o setor elétrico, onde a
Companhia atua. A administração está monitorando ativamente a situação global em suas
condições financeiras, liquidez, operações, fornecedores, setor e força de trabalho. Ressalta-se
que o portifólio da companhia em sua quase totalidade está concentrado em Geradores e
Comercializadoras, entre os quais as teses jurídicas mencionadas não prosperam, reforçando o
conceito que os contratos vigentes devem e serão respeitados.
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ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
61.366.936/0001-25
09/03/2018
Os auditores independentes prestaram, para a Companhia, os seguintes serviços nos 3 últimos exercícios sociais e no
exercício social corrente: (i) auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil (BR GAAP) e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); (ii) revisão limitada das Demonstrações
Contábeis Intermediárias e emissão de Relatório de Revisão Especial de informações Trimestrais (ITRs) relativas aos
períodos findos em 31 de março e 30 de junho 2020; e (iii) emissão de cartas “conforto” relacionadas à oferta pública de ações
das Companhia, bem como adequação das demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017 aos requisitos das práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS aplicáveis a companhias com registro de
capital aberto.
Os honorários contratados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram de R$533.959,00 para os
trabalhos relacionados à auditoria das demonstrações financeiras do referido exercício.
Não houve substituição dos auditores independentes.
Não aplicável.

Nome/Razão social

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

29/10/2019
09/03/2018

Adilvo França Junior

Marcos Antonio Quintanilha

Nome responsável técnico

006.840.298-80

740.975.555-53
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, T. Norte 7º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04543-011, e-mail: marcos.a.quintanilha@br.ey.com

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1909, Torre Norte – 7º, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04543-011, e-mail: adilvo.franca@br.ey.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

471-5

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1
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2.3 - Outras Informações Relevantes
2.3 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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113.548.407
1,158508
0,164124
0,16

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

18.241.000,00

Resultado Líquido

317.445.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
59.479.000,00

412.000.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

131.547.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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0,10

0,103542

0,997863

113.548.407

11.757.000,00

38.385.000,00

1.483.275.000,00

424.330.000,00

113.306.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,59

0,588762

0,895204

113.548.407

66.853.000,00

76.172.000,00

2.951.397.000,00

648.277.000,00

101.649.000,00

Exercício social (31/12/2018)

PÁGINA: 6 de 358

-1,79

-1,789712

0,449658

113.548.407

-203.219.000,00

163.243.000,00

1.945.839.000,00

836.597.000,00

51.058.000,00

Exercício social (31/12/2017)

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

3.2 - Medições Não Contábeis
0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D ,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
$:(QHUJLD6$ ³&RPSDQKLD´RX³:(QHUJLD´ GLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmR
FRQWiEHLV (%,7'$ 0DUJHP (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR H 'tYLGD
/tTXLGD &DL[D/tTXLGR 
2 (%,7'$ D 0DUJHP (%,7'$ R (%,7'$ $MXVWDGR D 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR H D 'tYLGD
/tTXLGD &DL[D/tTXLGR QmRVmRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO ³%5 *$$3´  QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR
)LQDQFHLUR ± ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ³,)56´  QmR VHQGR DXGLWDGDV RX
UHYLVDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDHPLWLGDVSHOR ,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUG%RDUG ³,$6%´ HQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRDOWHUQDWLYDVDROXFUROtTXLGRRX
FRPRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDORXOLTXLGH]GHQWUHRXWURV
2 (%,7'$ D 0DUJHP (%,7'$ R (%,7'$ $MXVWDGR D 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR H D 'tYLGD
/tTXLGD &DL[D/tTXLGR QmRSRVVXHPXPDGHILQLomRSDGUmRHDVGHILQLo}HVDTXLXWLOL]DGDVSRGHP
QmRVHUFRPSDUiYHLVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVXWLOL]DGRVSRURXWUDVHPSUHVDV
D (%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGR(%,7'$GD0DUJHP(%,7'$GR(%,7'$$MXVWDGRHGD0DUJHP
(%,7'$$MXVWDGRGD&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
HHSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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2 (%,7'$ /XFURV $QWHV GH -XURV ,PSRVWRV 'HSUHFLDo}HV H $PRUWL]Do}HV QD WUDGXomR DR
SRUWXJXrV  p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO GLYXOJDGD SHOD &RPSDQKLD HP FRQVRQkQFLD FRP D
,QVWUXomRGD&90QGHGHRXWXEURGH ³,QVWUXomR&90´ 2(%,7'$FRQVLVWH
QR /XFUR 3UHMXt]R  OtTXLGR GR H[HUFtFLR DGLFLRQDGR SHOD GHVSHVD GH LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWH H GLIHULGR ³,53-&66/ FRUUHQWH H GLIHULGR´  SHOR 5HVXOWDGR
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)LQDQFHLUR/tTXLGRHSHODVGHVSHVDVFRP'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR$0DUJHP(%,7'$SRUVXD
YH]pFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHOD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
2(%,7'$$MXVWDGRpREWLGRSRUPHLRGRVHJXLQWHFiOFXOR/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR5HVXOWDGR
)LQDQFHLUR/tTXLGR'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR,PSRVWRGH5HQGDGD3HVVRD-XUtGLFD,WHQV
QmR5HFRUUHQWHVFRQIRUPHH[SOLFDGRVQDWDEHODGRLWHP E DEDL[R'HVVDIRUPDD&RPSDQKLD
GHPRQVWUDTXDOIRLDVXDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOSXURHOLPLQDGRGRUHVXOWDGRDVFRQWDV
SURYHQLHQWHV GH HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV WDLV FRPR RXWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  OtTXLGDV QmR
UHFRUUHQWHVIDWXUDPHQWRQmRUHFRUUHQWHFRPVXEVLGLiULDGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQmR
UHFRUUHQWHV SURYLVmR SDUD SHUGDV GH DWLYR PDQWLGR SDUD YHQGD H UHVXOWDGR GH HTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO
$ 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR SRU VXD YH] p FDOFXODGD SHOD GLYLVmR GR (%,7'$ $MXVWDGR SHOD
5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
D 'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR 


(PGHMXQKRGH

(PGHGH]HPEURGH

(P
PLOKDUHVGH
UHDLV 









'tYLGD
/tTXLGD &DL[D
/tTXLGR 



 

 




$'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR pREWLGDDSDUWLUGDVXEWUDomRGRVVDOGRVGH&DL[DH(TXLYDOHQWHV
GH&DL[DGD'tYLGD%UXWD
&XPSUH UHVVDOWDU TXH D 'tYLGD /tTXLGD &DL[D /tTXLGR  QmR p XPD PHGLGD GH GHVHPSHQKR
ILQDQFHLUR OLTXLGH] RX HQGLYLGDPHQWR UHFRQKHFLGD SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO
QHPSHOR,5)6HPLWLGDVSHOR,$6%HQmRSRVVXHPVLJQLILFDGRSDGUmR
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDPHGLomRGD'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR p~WLO
QD DYDOLDomR GR JUDX GH DODYDQFDJHP ILQDQFHLUD HP UHODomR DR IOX[R GH FDL[D RSHUDFLRQDO $
&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDPHGLomRGD'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR p~WLOQDDYDOLDomRGRJUDX
GHHQGLYLGDPHQWRHPUHODomRjVXDSRVLomRFRUUHQWHGHFDL[DHDVXDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGH
FDL[DRSHUDFLRQDO
E  &RQFLOLDomR HQWUH RV YDORUHV GLYXOJDGRV H RV YDORUHV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDXGLWDGDV
$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDFRQFLOLDomRGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVDFLPDQR
LWHP D FRPDVUHVSHFWLYDVOLQKDVFRQWiEHLVTXHDVFRPS}HP
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E (%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR(%,7'$GR(%,7'$$MXVWDGRHGD0DUJHP(%,7'$
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRSDUDRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHH
HSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV


3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH

(P
PLOKDUHV GH
UHDLV 











/XFUR
3UHMXt]R 
OtTXLGRGR
H[HUFtFLR



 





 

 
,53-&66/
FRUUHQWHH
GLIHULGR



 



 



 
5HVXOWDGR
)LQDQFHLUR
/tTXLGR



 

 






'HSUHFLDomRH
$PRUWL]DomR











(%,7'$



 





 

 2XWUDV
UHFHLWDV
GHVSHVDV 
OtTXLGDVQmR
UHFRUUHQWHV  





















 'HVSHVDV
JHUDLVH
DGPLQLVWUDWLYDV
QmR
UHFRUUHQWHV  











 3URYLVmR
SDUDSHUGDVGH
DWLYRPDQWLGR
SDUDYHQGD  











 5HVXOWDGR
GH
HTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO  













 









)DWXUDPHQWR
QmRUHFRUUHQWH
FRP
VXEVLGLiULD  

(%,7'$
$MXVWDGR
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(P
PLOKDUHV GH
UHDLV 

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH











5HFHLWD
RSHUDFLRQDO
OtTXLGD











0DUJHP
(%,7'$



 





 

0DUJHP
(%,7'$
$MXVWDGR



 








3DUDRFiOFXORGR(%,7'$$MXVWDGRQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHVmRLQFOXtGDVSHUGDV
GHFRUUHQWHVP~WXRVVHJXLGRVGHSHUGmR

3DUDRFiOFXORGR(%,7'$$MXVWDGRQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHpLQFOXtGRIDWXUDPHQWR
QmRUHFRUUHQWHFRPVXEVLGLiULD

3DUDRFiOFXORGR(%,7'$$MXVWDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHVmRLQFOXtGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQmRUHFRUUHQWHV
TXHFRUUHVSRQGHPDDGYRJDGRFRQWUDWDGRQRkPELWRGHXPDWHQWDWLYDGH0 $UHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLD

3DUDRFiOFXORGR(%,7'$$MXVWDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHpLQFOXtGD
D3URYLVmRSDUDSHUGDVGHDWLYRPDQWLGRSDUDYHQGDTXHFRUUHVSRQGHjSURYLVmRSDUDSHUGDQDYHQGDGD
SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD 5HQRYD (QHUJLD 6$ FRQFUHWL]DGD HP (P  GH QRYHPEUR GH  RV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDSURYDUDPTXHRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVLQLFLDVVHPDVSURYLGrQFLDVSDUDYHQGDGD
UHIHULGDSDUWLFLSDomRQD5HQRYD(QHUJLD6$$VVLPDSDUWLUGDTXHODGDWDUHIHULGRLQYHVWLPHQWRSDVVRXD
VHUDYDOLDGRSHORVHXYDORUMXVWR

3DUDRFiOFXORGR(%,7'$$MXVWDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHpLQFOXtGR
R UHVXOWDGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO TXH FRUUHVSRQGH j SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GD
&RPSDQKLDQRUHVXOWDGRGRSHUtRGRGDVLQYHVWLGDVQmRFRQVROLGDGDVPDLVHVSHFLILFDPHQWHQRUHVXOWDGRGD
5HQRYD(QHUJLD6$DWpDGDWDGHVXDUHFODVVLILFDomRSDUD³$WLYRGLVSRQtYHOSDUDYHQGD´FRQIRUPHQRWD
DFLPD
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E 'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR 
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGD'tYLGD%UXWDHGD'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR HP
GHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHH

(P PLOKDUHV
GHUHDLV 
 (PSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWH 
 (PSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRV
QmRFLUFXODQWH 
'tYLGD%UXWD
  &DL[D H
HTXLYDOHQWHV GH
FDL[D
'tYLGD
/tTXLGD &DL[D
/tTXLGR 

(PGHMXQKRGH

(PGHGH]HPEURGH

































 

 

 

 



 

 




F  ([SOLFDU R PRWLYR SHOR TXDO HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D
FRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
F (%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
(PUD]mRGRFiOFXORGR(%,7'$QmRFRQVLGHUDURLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDODV
UHFHLWDV GHVSHVDV  ILQDQFHLUDV D GHSUHFLDomR H D DPRUWL]DomR R (%,7'$ IXQFLRQD FRPR XP
LQGLFDGRU GH GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR JHUDO VHQGR XPD PHGLGD JHUHQFLDO TXH SHUPLWH D
FRPSDUDomRGD&RPSDQKLDFRPRXWUDVHPSUHVDVGRVHWRU
(QWHQGHPRVTXHR(%,7'$pDPHGLomRDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGRVUHVXOWDGRV
GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD SRVWR TXH QR VHX FiOFXOR QmR VmR LQFOXtGDV GHVSHVDV GH
GHSUHFLDomR DPRUWL]DomR GHVSHVDV GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO H UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURV6HQGRDVVLPQmRpDIHWDGRSRUIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURV VHMDPHODVDSOLFiYHLV
j GtYLGD RX j UHPXQHUDomR GR FDL[D DSOLFDGR  DOWHUDo}HV GH FDUJDV WULEXWiULDV GH LPSRVWR GH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDODOWHUDo}HVQDIRUPDGHFRQWDELOL]DomRGHLQFHQWLYRVJRYHUQDPHQWDLV
EHPFRPRSHORVQtYHLVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRGRVHXDWLYRLPRELOL]DGR
2(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$QmRVmRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURVHJXQGRDV3UiWLFDV
&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 RXSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR
± ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ
6WDQGDUG%RDUG ,$6% HQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGRHQmR
SRGHUiVHUFRQVLGHUDGRSDUDRFiOFXORGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV$GHPDLVXPDYH]TXHR
(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$QmRFRQVLGHUDPFHUWRVFXVWRVLQWUtQVHFRVDRVQRVVRVQHJyFLRVTXH
SRGHULDPSRUVXDYH]DIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVOXFURVWDLVFRPRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
GLVSrQGLRV GH FDSLWDO H RXWURV HQFDUJRV FRUUHVSRQGHQWHV R (%,7'$ H D 0DUJHP (%,7'$
DSUHVHQWDPOLPLWDo}HVTXHDIHWDPRVHXXVRFRPRLQGLFDGRUHVGDQRVVDUHQWDELOLGDGH
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2(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRSRUVXDYH]IXQFLRQDPFRPRLQGLFDGRUHVQmR
FRQWiEHLVSDUDPHGLURGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOSRLVIDFLOLWDDFRPSDUDELOLGDGHGDVXDHVWUXWXUD
DR ORQJR GRV DQRV XPD YH] TXH FRUUHVSRQGH D LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV XWLOL]DGRV SDUD DYDOLDU
VHXVUHVXOWDGRVVHPDLQIOXrQFLDGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGHHIHLWRVWULEXWiULRVHILQDQFHLURV
HRXWURVLPSDFWRV$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$$MXVWDGRHDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGR
VmRPDLVDSURSULDGRVSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGH
VXDV RSHUDo}HV Mi TXH IXQFLRQDP FRPR IHUUDPHQWDV FRPSDUDWLYDV SDUD PHQVXUDU
SHULRGLFDPHQWH R QRVVR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H SDUD HPEDVDU GHFLV}HV GH QDWXUH]D
DGPLQLVWUDWLYD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(%,7'$$MXVWDGRRIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHV
XPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGHVXDHVWUXWXUDILQDQFHLUDHPWHUPRVGHSHUIRUPDQFH
F 'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR 
7HQGRHPYLVWDTXHD'tYLGD%UXWDFRQVLVWHQDFRQVROLGDomRGRV(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVRUHIHULGRLQGLFDGRUSHUPLWHDDYDOLDomRGRHQGLYLGDPHQWRILQDQFHLUR
WRWDOGD&RPSDQKLD$'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR pXPLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRHFRQ{PLFR
TXHSHUPLWHDDYDOLDomRGH&RYHQDQWV)LQDQFHLURVGRVHQGLYLGDPHQWRVILQDQFHLURVHpFDOFXODGD
SHODVXEWUDomRGRVDOGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHRXWURV
DWLYRV ILQDQFHLURV FLUFXODQWHV H QmR FLUFXODQWHV  GD GtYLGD EUXWD 1HVWH VHQWLGR D DQiOLVH GD
'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR DX[LOLDD&RPSDQKLDQDFRPSUHHQVmRGDVXDDWXDOFDSDFLGDGHHP
DVVXPLUQRYDVGtYLGDVHDKRQUDURVFRPSURPLVVRVH[LVWHQWHV
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3.3 - Eventos Subsequentes às últimas demonstrações financeiras
A emissão das informações trimestrais (ITR) do período de seis meses findo em 30 de junho de
2020, foi autorizada pela administração da Companhia em 16 de julho de 2020. Dessa forma,
considera-se evento subsequente aqueles ocorridos entre 1º de julho de 2020 e 16 de julho de
2020.
A Companhia recomenda a leitura e análise deste item 3.3 em conjunto com o item 10.9 –
Outros Fatores com Influência Relevante – Análise dos impactos da COVID-19 nas Atividades da
Companhia, bem como o item 4.1 – Descrição dos Fatores de Risco deste Formulário de
Referência.
Eventos subsequentes constantes do ITR de 30 de junho de 2020:
“Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) anunciou uma
emergência de saúde global devido a um novo surto de Coronavírus originário de Wuhan, China
(o “surto de COVID-19”) e os riscos para a comunidade internacional, considerando a
capacidade de o vírus se espalhar globalmente. Em março de 2020, a OMS classificou o surto
de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da exposição global.
O setor elétrico no Brasil será impactado pelo surto do COVID-19, haja vista a previsão de
redução substancial de carga de energia elétrica para o país no exercício a findar-se em 2020.
Não obstante, os agentes inseridos no ACL (ambiente de contratação livre), principalmente os
consumidores finais, podem eventualmente não cumprir os contratos de compra e venda de
energia celebrados no mercado livre (CCEAL - Contratos de Comercialização de Energia no
Ambiente Livre de Energia), com base em teses jurídicas tais como: caso fortuito,
responsabilidade de excludente por força maior, entre outros.
O impacto total do surto de COVID-19 ainda se encontrava em constante evolução na data
deste relatório. Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia terá sobre o setor elétrico,
onde a Companhia atua. A administração está monitorando ativamente a situação global em
suas condições financeiras, liquidez, operações, fornecedores, setor e força de
trabalho. Ressalta-se que o portfólio da companhia em sua quase totalidade está concentrado
em Geradores e Comercializadoras, entre os quais as teses jurídicas mencionadas não
prosperam, reforçando o conceito que os contratos vigentes devem e serão respeitados. O
surto de COVID-19 pode até trazer oportunidades para a nossa atividade de comercialização,
acelerando a migração de diversos consumidores para o Mercado Livre.
Apesar dos impactos negativos na economia mundial devido ao surto de COVID-19, as
operações da 2W Energia não sofreram impacto significativo até o momento. Ao contrário, os
resultados do primeiro semestre de 2020 foram positivos. Além disso, diferente do observado
em outros setores, as taxas de inadimplência no Mercado Livre foram próximas de zero, assim
como no caso da Companhia, o que demonstrou a resiliência do segmento de atuação em que
estamos inseridos.”
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Regras sobre
retenção de
lucros

2019

2018

2017

De
acordo
com
as
previsões contidas no
Estatuto
Social
da
Companhia e na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro
de
1976,
conforme
alterada
(“Lei
das
Sociedades
por
Ações”), no mínimo, 5%
do lucro líquido do
exercício social deverá ser
destinado
obrigatoriamente para a
reserva legal até atingir o
montante equivalente à
20% (vinte por cento) do
capital social. No exercício
em que o saldo da
reserva legal acrescido
dos
montantes
das
reservas
de
capital
exceder 30% (trinta por
cento) do capital social,
não será obrigatória a
destinação de parte do
lucro líquido do exercício
para a reserva legal, a
Assembleia Geral poderá
atribuir aos membros do
Conselho
de
Administração
e
da
Diretoria uma participação
nos lucros, não superior a
10% (dez por cento) do
remanescente
do
resultado do exercício,
após
deduzidos
os
prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto
de renda e contribuição
social, nos casos, forma e
limites legais.

De
acordo
com
as
previsões
contidas
no
Estatuto
Social
da
Companhia e na Lei das
Sociedades por Ações, no
mínimo, 5% do lucro
líquido do exercício social
deverá
ser
destinado
obrigatoriamente para a
reserva legal até atingir o
montante equivalente à
20% (vinte por cento) do
capital social. No exercício
em que o saldo da reserva
legal
acrescido
dos
montantes das reservas de
capital exceder 30% (trinta
por cento) do capital
social, não será obrigatória
a destinação de parte do
lucro líquido do exercício
para a reserva legal, a
Assembleia Geral poderá
atribuir aos membros do
Conselho de Administração
e
da
Diretoria
uma
participação nos lucros,
não superior a 10% (dez
por
cento)
do
remanescente do resultado
do
exercício,
após
deduzidos os prejuízos
acumulados e a provisão
para o imposto de renda e
contribuição social, nos
casos, forma e limites
legais.

De
acordo
com
as
previsões contidas no
Estatuto
Social
da
Companhia e na Lei das
Sociedades por Ações, no
mínimo, 5% do lucro
líquido do exercício social
deverá
ser
destinado
obrigatoriamente para a
reserva legal até atingir o
montante equivalente à
20% (vinte por cento) do
capital social. No exercício
em que o saldo da
reserva legal acrescido
dos
montantes
das
reservas
de
capital
exceder 30% (trinta por
cento) do capital social,
não será obrigatória a
destinação de parte do
lucro líquido do exercício
para a reserva legal, a
Assembleia Geral poderá
atribuir aos membros do
Conselho
de
Administração
e
da
Diretoria uma participação
nos lucros, não superior a
10% (dez por cento) do
remanescente
do
resultado do exercício,
após
deduzidos
os
prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto
de renda e contribuição
social, nos casos, forma e
limites legais.

O saldo remanescente dos
lucros, se houver, terá a
destinação
que
a
Assembleia
Geral

O saldo remanescente dos
lucros, se houver, terá a
destinação
que
a
Assembleia
Geral
determinar sendo que
qualquer
retenção
de
lucros do exercício pela
Companhia deverá ser
obrigatoriamente

O saldo remanescente
dos lucros, se houver,
terá a destinação que a
Assembleia
Geral
determinar sendo que
qualquer retenção de
lucros do exercício pela
Companhia deverá ser
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2019

2018

2017

determinar sendo que o
valor do lucro líquido,
observadas as deduções
previstas,
será
integralmente distribuído
na forma de dividendos
para os detentores de
ações
ordinárias
de
emissão da Companhia.

acompanhada de proposta
orçamentária previamente
aprovada pelo Conselho de
Administração. Caso o
saldo das reservas de
lucros ultrapasse o capital
social, a Assembleia Geral
deliberará
sobre
a
aplicação do excesso na
integralização
ou
no
aumento do capital social
ou, ainda, na distribuição
de
dividendos
aos
acionistas.

obrigatoriamente
acompanhada
de
proposta
orçamentária
previamente
aprovada
pelo
Conselho
de
Administração. Caso o
saldo das reservas de
lucros ultrapasse o capital
social, a Assembleia Geral
deliberará
sobre
a
aplicação do excesso na
integralização
ou
no
aumento do capital social
ou, ainda, na distribuição
de
dividendos
aos
acionistas.

Valores das
retenções de
lucros

Em
Assembleia
Geral
Ordinária, realizada em 14
de julho de 2020, os
acionistas aprovaram a
destinação relativa ao
lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de
dezembro
de
2019,
perfazendo um montante
total de R$11.757 mil, o
qual foi utilizado para
amortizar
prejuízos
acumulados.

Conforme demonstrações
financeiras reapresentadas
relativas ao exercício social
encerrado em 31 de
dezembro
de
2018,
aprovada em Assembleia
Geral Ordinária realizada
em 14 de julho de 2020,
os acionistas aprovaram a
destinação
relativa
ao
lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de
dezembro
de
2018,
perfazendo um montante
total de R$66.853 mil, o
qual foi utilizado para
amortizar
prejuízos
acumulados.

Conforme demonstrações
financeiras
reapresentadas relativas
ao
exercício
social
encerrado em 31 de
dezembro
de
2018,
aprovada em Assembleia
Geral Ordinária realizada
em 14 de julho de 2020,
a Companhia apresentou
prejuízo de R$(203.219)
mil no exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2017.

‘Percentuais em
relação aos lucros
totais declarados

Não aplicável, tendo em
vista que não foram
declarados dividendos.

Não aplicável, tendo em
vista que não foram
declarados dividendos.

Não aplicável, tendo em
vista que não foram
declarados dividendos.

Regras sobre
distribuição de
dividendos

Conforme disposto no
parágrafo 2º do artigo 27
do Estatuto Social da
Companhia, os acionistas
terão direito anual não
cumulativo
de,
pelo
menos, 25% (cinquenta
por cento) do lucro líquido
do exercício, nos termos

Conforme
disposto
no
parágrafo 2º do artigo 19
do Estatuto Social da
Companhia, os acionistas
terão direito anual não
cumulativo
de,
pelo
menos, 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido
do exercício, nos termos

Conforme disposto no
parágrafo 2º do artigo 19
do Estatuto Social da
Companhia, os acionistas
terão direito anual não
cumulativo
de,
pelo
menos, 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, nos
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Periodicidade
das distribuições
de dividendos

2019

2018

2017

da Lei das Sociedades por
Ações.

da Lei das Sociedades por
Ações.

termos
da
Lei
das
Sociedades por Ações.

A Companhia poderá, a
qualquer tempo, levantar
balancetes
em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive
para
a
distribuição de dividendos
intermediários
ou
antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

A Companhia poderá, a
qualquer tempo, levantar
balancetes
em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive
para
a
distribuição de dividendos
intermediários
ou
antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

A Companhia poderá, a
qualquer tempo, levantar
balancetes
em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive
para
a
distribuição de dividendos
intermediários
ou
antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

Por fim, observadas as
disposições
legais
pertinentes, a Companhia
poderá pagar a seus
acionistas,
mediante
deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre capital
próprio, os quais poderão
ser
imputados
ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

Por fim, observadas as
disposições
legais
pertinentes, a Companhia
poderá pagar a seus
acionistas,
mediante
deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre capital
próprio, os quais poderão
ser
imputados
ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

Por fim, observadas as
disposições
legais
pertinentes, a Companhia
poderá pagar a seus
acionistas,
mediante
deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre capital
próprio, os quais poderão
ser
imputados
ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

A política de distribuição
de dividendos segue a
regra
da
Lei
das
Sociedades por Ações, ou
seja,
de
distribuição
anual, podendo também a
Companhia, poderá, a
qualquer tempo, levantar
balancetes
em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive
para
a
distribuição de dividendos
intermediários
ou
antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

A política de distribuição
de dividendos segue a
regra
da
Lei
das
Sociedades por Ações, ou
seja, de distribuição anual,
podendo
também
a
Companhia, poderá, a
qualquer tempo, levantar
balancetes
em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive
para
a
distribuição de dividendos
intermediários
ou
antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

A política de distribuição
de dividendos segue a
regra
da
Lei
das
Sociedades por Ações, ou
seja,
de
distribuição
anual, podendo também a
Companhia, poderá, a
qualquer tempo, levantar
balancetes
em
cumprimento a requisitos
legais ou para atender a
interesses
societários,
inclusive
para
a
distribuição de dividendos
intermediários
ou
antecipados, que, caso
distribuídos, poderão ser
imputados ao dividendo
mínimo obrigatório.

Por fim, observadas as
disposições
legais
pertinentes, a Companhia
poderá pagar a seus

Por fim, observadas as
disposições
legais
pertinentes, a Companhia
poderá pagar a seus

Por fim, observadas as
disposições
legais
pertinentes, a Companhia
poderá pagar a seus
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Restrições
distribuição
dividendos

à
de

2019

2018

2017

acionistas,
mediante
deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre capital
próprio, os quais poderão
ser
imputados
ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

acionistas,
mediante
deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre capital
próprio, os quais poderão
ser
imputados
ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

acionistas,
mediante
deliberação da Assembleia
Geral, juros sobre capital
próprio, os quais poderão
ser
imputados
ao
dividendo
mínimo
obrigatório.

Salvo pelo disposto na Lei
das
Sociedades
por
Ações, não há restrições
quanto à distribuição de
dividendos
pela
Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei
das Sociedades por Ações,
não há restrições quanto à
distribuição de dividendos
pela Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei
das
Sociedades
por
Ações, não há restrições
quanto à distribuição de
dividendos
pela
Companhia.

Ademais, a Companhia
não
está
sujeita
a
restrições à distribuição
de dividendos impostas
por
legislação
ou
regulamentação especial
aplicável à Companhia,
nem
por
contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais.
Política
de
destinação
de
resultados
formalmente
aprovada

Não aplicável, dado que a
Companhia não possui
uma
política
de
destinação de resultados
formalmente aprovada.

Ademais, a Companhia não
está sujeita a restrições à
distribuição de dividendos
impostas por legislação ou
regulamentação especial
aplicável à Companhia,
nem
por
contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais.

Não aplicável, dado que a
Companhia não possui
uma política de destinação
de resultados formalmente
aprovada.

Ademais, a Companhia
não
está
sujeita
a
restrições à distribuição
de dividendos impostas
por
legislação
ou
regulamentação especial
aplicável à Companhia,
nem
por
contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais.
Não aplicável, dado que a
Companhia não possui
uma
política
de
destinação de resultados
formalmente aprovada.
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0,00

50.000,00
1.018.000,00
50.000,00
1.018.000,00
50.000,00
50.000,00
1.018.000,00
50.000,00
1.018.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
50.000,00
1.018.000,00
100.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
5.092.000,00

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Montante

2.035.000,00

0,00

Pagamento dividendo

1.118.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.050.000,00

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

1.068.000,00

Montante

Versão : 1
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22/06/2017

08/05/2017

25/04/2017

10/04/2017

31/03/2017

28/02/2017

Pagamento dividendo

0,00

32.311.000,00

-3,980000

15,899596

-203.219.000,00

Exercício social 31/12/2017

Ordinária

31/12/2018

14/12/2018

16/11/2018

26/10/2018

03/10/2018

17/09/2018

14/09/2018

23/08/2018

19/07/2018

11/07/2018

01/06/2018

18/05/2018

17/05/2018

27/04/2018

19/04/2018

13/04/2018

02/04/2018

23/03/2018

02/03/2018

23/02/2018

26/01/2018

12/01/2018

Pagamento dividendo

0,00

17.956.000,00

0,660000

26,858929

66.853.000,00

Exercício social 31/12/2018

Ordinária

Montante

0,00

0,00

0,100000

0,000000

11.757.000,00

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Ordinária

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

18.241.000,00
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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50.000,00
1.018.000,00
50.000,00
1.018.000,00
1.018.000,00
50.000,00
100.000,00
1.000.000,00
50.000,00
13.500.000,00
2.036.000,00
50.000,00
50.000,00
8.937.000,00

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária
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31/12/2017

15/12/2017

24/11/2017

10/11/2017

08/11/2017

27/10/2017

09/10/2017

03/10/2017

28/09/2017

14/09/2017

24/08/2017

21/08/2017

20/07/2017

27/06/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas
3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Exercício social
(31/12/2019)

Exercício social
(31/12/2018)

Exercício social
(31/12/2017)

Dividendo Declarado a
Conta de Lucros Retidos
(em R$)

-

-

-

Dividendo Declarado a
Conta de Reservas
Constituídas

-

-

32.311.000,00

(Em Reais)
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280.453.000,00
311.025.000,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

2,74500026

2,13196044

PÁGINA: 21 de 358

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
8.597.000,00

8.597.000,00

Inferior a um ano

417.000,00

417.000,00
0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

9.014.000,00

9.014.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
4.365.000,00

4.365.000,00

Inferior a um ano

752.000,00

752.000,00
0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

5.117.000,00

5.117.000,00

Total
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Observação: As informações financeiras desse item referem-se ao montante de suas obrigações (empréstimos e financiamentos – circulante e não circulante) informado nas Demonstrações Financeiras consolidadas
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

Observação: As informações financeiras desse item referem-se ao montante de suas obrigações (empréstimos e financiamentos – circulante e não circulante) informado nas informações trimestrais consolidadas da
Companhia referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes
3.9 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
)DWRUHVGHULVFR
'HVFULo}HVGRVIDWRUHVGHULVFR
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD : (QHUJLD 6$ ³&RPSDQKLD´ RX
³:(QHUJLD´ HQYROYHDH[SRVLomRDGHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGH
LQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHV
GHYHPDQDOLVDUFXLGDGRVDPHQWHWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
RVULVFRVPHQFLRQDGRVDEDL[REHPFRPRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV
HUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVGD&RPSDQKLD2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVLWXDomRILQDQFHLUD
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]QHJyFLRVIXWXURVHRXVXDUHSXWDomRSRGHUmRVHU
DIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVDVHJXLULQFOXVLYHPDV
QmROLPLWDGRDRVLPSDFWRVGRQRYR&RURQDYtUXV RX&29,' QRVQHJyFLRVRSHUDo}HVIOX[R
GH FDL[D SHUVSHFWLYDV OLTXLGH] H FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD H j DQiOLVH SRVWHULRU GD
DGPLQLVWUDomR2SUHoRGHPHUFDGRGRV YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUi
GLPLQXLUHPUD]mRGDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVHVHRXGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHV
HPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVSRGHUmRSHUGHUWRGRRXSDUWHVXEVWDQFLDOGHVHXLQYHVWLPHQWR
QRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRDTXHOHVTXHD
&RPSDQKLD FRQKHFH H DFUHGLWD TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWHRVVHXVQHJyFLRV$OpPGLVVRGHYHVHUHVVDOWDUTXHULVFRV
DGLFLRQDLV QmR FRQKHFLGRV DWXDOPHQWH RX FRQVLGHUDGRV LUUHOHYDQWHV WDPEpP SRGHUmR DIHWDU
DGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
3DUDRVILQVGHVWHLWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH0HUFDGR´H[FHWRVH
H[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVDRXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWR
GHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDURXWHURXFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´
RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLDRXH[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]D
RXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUD
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]QHJyFLRVIXWXURVHRXUHSXWDomRGD&RPSDQKLD
EHP FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV
LQFOXtGDV QHVWH LWHP ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ H QR LWHP ³ 5LVFRV GH 0HUFDGR´ GHYHP VHU
FRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWHLWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH0HUFDGR´
GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV
GHVWHLWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH0HUFDGR´
D

FRPUHODomRj&RPSDQKLD

2 FUHVFLPHQWR GRV QHJyFLRV H RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD SRGH VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRQRFDVRGHQmRREWHQomRGHQRYRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
QR$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUH
2SODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWHPFRPRXPGRVPHLRVGHFUHVFLPHQWRDREWHQomRGHQRYRV
FRQWUDWRVQR$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUH ³$&/´ QRTXDOTXDOTXHUSDUWLFLSDQWHVHMDJHUDGRU
DXWRSURGXWRUFRPHUFLDOL]DGRURXFRQVXPLGRUTXDQGRDWHQGLGRVRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVSDUDVXD
SDUWLFLSDomR QR $&/ SRGH SURJUDPDU H FRQWUDWDU PRQWDQWHV GH HQHUJLD HOpWULFD D TXDOTXHU
PRPHQWRSDUDTXDOTXHUSHUtRGRGHIRUQHFLPHQWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDomRJRYHUQDPHQWDO
&DVRD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRREWHQKDPQRYRVFRQWUDWRVQR$&/RFUHVFLPHQWR
HRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHLPSDFWDGRVPDUFDGRSHODUHGXomRQD
VXDUHFHLWDHVWLPDGD
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
2VIXWXURVHPSUHHQGLPHQWRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDIHWDGRVSRUGLYHUVRVIDWRUHV
SULQFLSDOPHQWH DTXHOHV IRUD GH VHX FRQWUROH R TXH SRGHUi JHUDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHSDUDRVHXFUHVFLPHQWR
$&RPSDQKLDSUHWHQGHHPDQRVGHVHQYROYHUSURMHWRVQRVHWRUGHHQHUJLDVUHQRYiYHLVHyOLFD
HVRODURVTXDLVGHPDQGDPVLJQLILFDWLYRVLQYHVWLPHQWRVGHWHPSRHFDSLWDO3RUHVVDUD]mRD
FDSDFLGDGH GH FUHVFLPHQWR H IRUWDOHFLPHQWR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GD VXD
FDSDFLGDGHHPHVWUXWXUDUHGHVHQYROYHUDGHTXDGDPHQWHWDLVSURMHWRV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDpDFLRQLVWDGDVVRFLHGDGHV$QHPXV:LQG
 3DUWLFLSDo}HV /WGD H $QHPXV :LQG  3DUWLFLSDo}HV /WGD DV TXDLV SRVVXHP UHJLVWURV GH
UHFHELPHQWRGRVUHTXHULPHQWRVGHRXWRUJDSDUDGHVHQYROYHUSURMHWRGHJHUDomRGHHQHUJLDHyOLFD
QRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWHGHQRPLQDGR3URMHWR$QHPXVRTXDOWHUiDSyVDFRQFOXVmR
GR SURFHVVR GH UHPRGHODJHP HP FXUVR FDSDFLGDGH LQVWDODGD WRWDO HVWLPDGD GH  0:
FRQVLGHUDQGR WRGR R FRPSOH[R $QHPXV $GLFLRQDOPHQWH R SODQR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
HQYROYH R LQYHVWLPHQWR HP DWLYRV GH JHUDomR EDVHDGRV HP IRQWHV UHQRYiYHLV GH HQHUJLD
HVSHFLDOPHQWH HyOLFDV H VRODUHV RV TXDLV DLQGD QmR VmR GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD 7DLV
LQYHVWLPHQWRVVXVWHQWDUmRDFRQVWUXomRGHPDLVVHLVSURMHWRVGHJHUDomRHyOLFRVHVRODUHVQRV
HVWDGRVGR5LR*UDQGHGR1RUWH&HDUiH3HUQDPEXFRSRVVXLQGRXPDFDSDFLGDGHLQVWDODGDWRWDO
HVWLPDGDGH0: FRQVLGHUDQGR0:SSDUDRSURMHWR0:SSDUDRSURMHWRH
0:SSDUDRSURMHWR $&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVGHRSomRFHOHEUDGRVHPMXQKRGH
SDUDDTXLVLomRGHWDLVSURMHWRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVGHRSomRYLGH
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1HVWHVHQWLGRD&RPSDQKLDSRGHUiQmRWHUVXFHVVR
QDDTXLVLomRGHWDLVSURMHWRVRXSRGHUiDGTXLULUWDLVSURMHWRVSRUXPFXVWRPDLVHOHYDGRGRTXH
RLQLFLDOPHQWHSUHYLVWR$GLFLRQDOPHQWHGXUDQWHDLPSODQWDomRGHQRYRVSURMHWRVGHJHUDomRGH
HQHUJLDHOpWULFDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRHQIUHQWDUGLYHUVRVREVWiFXORVGHQWUH
RV TXDLV L  IDOKDV HRX DWUDVRV QD DTXLVLomR GH HTXLSDPHQWRV RX VHUYLoRV QHFHVViULRV LL 
DXPHQWRGRVFXVWRVLQLFLDOPHQWHHVWLPDGRV LLL GLILFXOGDGHVQDREWHQomRGHOLFHQoDVDPELHQWDLV
HJRYHUQDPHQWDLVQHFHVViULDV LY PXGDQoDVQDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRTXHWRUQHPRVSURMHWRV
PHQRVUHQWiYHLVGRTXHRSUHYLVWRLQLFLDOPHQWH Y LPSRVVLELOLGDGHRXGHPRUDSDUDDGTXLULURX
DUUHQGDU WHUUDV D SUHoRV DWUDWLYRV RX R DXPHQWR GR SUHoR GDV WHUUDV YL LPSRVVLELOLGDGH H
GHPRUDGHHQFRQWUDUHDGTXLULUWHUUDVTXHDSUHVHQWHPVLWXDomRUHJXODUHHPFXPSULPHQWRFRP
DV OHLV DPELHQWDLV H LPRELOLiULDV EUDVLOHLUDV YLL  LQFDSDFLGDGH GH GHVHQYROYHU LQIUDHVWUXWXUD H
DWUDLUPmRGHREUDTXDOLILFDGDHPWHPSRKiELOHGHPRGRHILFD] YLLL RIDWRGHHVWDUH[SRVWDD
HYHQWXDLVTXHVWLRQDPHQWRVHOLWtJLRVTXHSRGHPVXUJLUDUHVSHLWRGRVSURMHWRVDGTXLULGRVSHOD
&RPSDQKLDH L[ GLILFXOGDGHVQDREWHQomRGHILQDQFLDPHQWRVRXREWHQomRGHILQDQFLDPHQWRVD
FXVWRPDLVHOHYDGRVGRTXHRTXHRRULJLQDOPHQWHSUHYLVWR7RGRVHVWHVIDWRUHVSRGHPLPSOLFDU
HPFXVWRVHGHVSHVDVDGLFLRQDLVTXHQmRHVWDYDPRULJLQDOPHQWHSUHYLVWRVSDUDDLPSOHPHQWDomR
GRVQRYRVSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDSHOD&RPSDQKLDRXPHVPRDWUDVRQDHQWUDGD
HPRSHUDomRFRPHUFLDOGHVVHVSURMHWRVTXHSRGHPLPSDFWDUDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDRXGH
VXDVFRQWURODGDVGHDWHQGHUHPjGHPDQGDSRUHQHUJLDHOpWULFDFRQWUDWDGDMXQWRDRVVHXVFOLHQWHV
LQFOXVLYHSRGHQGRREULJDUD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVDDGTXLULUHPHQHUJLDHOpWULFDDFXVWRV
PDLVHOHYDGRV QR 0HUFDGRGH&XUWR3UD]R ³0&3´ RX$&/RTXHFDXVDUiXP HIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$LQGD DSyV RV UHIHULGRV SURMHWRV HQWUDUHP HP RSHUDomR FRPHUFLDO QD KLSyWHVH GH JHUDUHP
UHWRUQRV DEDL[R GR HVSHUDGR RX D HVWUXWXUDomR HRX R GHVHQYROYLPHQWR GHVVHV SURMHWRV
GHPDQGDUHPWHPSRRXLQYHVWLPHQWRVPDLRUHVTXHRVLQLFLDOPHQWHSURMHWDGRVRVUHVXOWDGRVGD
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&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVRTXHJHUDUiXPHIHLWRDGYHUVRQRUHVXOWDGR
GD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH VH D GLVSRQLELOLGDGH PpGLD HIHWLYD GRV DHURJHUDGRUHV PyGXORV IRWRYROWDLFRV
LQYHUVRUHV HOpWULFRV H UHVSHFWLYRV VLVWHPDV GH WUDQVPLVVmR DVVRFLDGRV IRU PHQRU GR TXH D
HVWLPDGDSHOD&RPSDQKLD UHVXOWDQGRHPJHUDomRD PHQRUTXHDTXHODXWLOL]DGDSDUDHODERUDU
VHXSODQRGHQHJyFLRHWRPDUGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRVKDYHUiLPSDFWRDGYHUVRVREUHRVVHXV
UHVXOWDGRV

2VSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVDVHUHPLPSODQWDGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRVD
ULVFRVILQDQFHLURVGHYLGRDYDULDomRQRVSUHoRVGHORQJRSUD]RGHHQHUJLDHOpWULFD
$ LPSOHPHQWDomR SHOD &RPSDQKLD GH SDUTXHV HyOLFRV H VRODUHV HVWi H[SRVWD DRV ULVFRV
ILQDQFHLURVDVVRFLDGRVDDOWHUDo}HVQRSUHoRGHORQJRSUD]RGHHQHUJLDRTXHSRGHYLUDLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDVPDUJHQVGD&RPSDQKLD
$ SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HOpWULFD GHSHQGHP GR DXPHQWR GD GHPDQGD GH
FRQVXPLGRUHV QRV SUy[LPRV DQRV VHQGR TXH WDO DXPHQWR SRGHUi QmR RFRUUHU RX SRGHUi VHU
LQIHULRUDRLQLFLDOPHQWHHVWLPDGRSHOD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR FDVR KDMD XP HYHQWXDO DXPHQWR GD GHPDQGD HP SDWDPDU LJXDO RX VXSHULRU DR
HVWLPDGRSHOD&RPSDQKLDHDLPSOHPHQWDomRGRVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVQmRHVWHMDFRQFOXtGD
j pSRFD GR DWHQGLPHQWR GD GHPDQGD RX VH DSyV VHUHP FRQFOXtGDV VXD JHUDomR HIHWLYD VHMD
LQIHULRUjTXHODHVWLPDGDSHOD&RPSDQKLDDGHPDQGDGHHQHUJLDHOpWULFDSRGHUiVHUDWHQGLGDSRU
FRQFRUUHQWHV HRX SRU RXWURV SURMHWRV GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD TXH QmR DTXHOHV
GHVHQYROYLGRV SHOD &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV WDLV FRPR JHUDomR WpUPLFD H JUDQGHV
KLGUHOpWULFDVGHQWUHRXWURVTXHMiHVWHMDPHPRSHUDomRRXYHQKDPDHQWUDUHPRSHUDomRQR
IXWXUR
'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHXV SDUTXHV HyOLFRV H VRODUHV TXH VH
HQFRQWUDPHPIDVHGHLPSOHPHQWDomRVHUmRFDSD]HVGHJHUDUHFRPHUFLDOL]DUDWRWDOLGDGHGD
HQHUJLDGHPDQGDGDRXDLQGDTXHPHVPRFRPHUFLDOL]DQGRDWRWDOLGDGHGDHQHUJLDJHUDGDD
&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHDWLQJLURVSUHoRVSODQHMDGRVRTXHLPSOLFDUiQDUHGXomRGH
VXDUHFHLWDHVWLPDGDJHUDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVHXVUHVXOWDGRV

$ LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR VHX
FUHVFLPHQWRIXWXURH[LJLUiFDSLWDODGLFLRQDOTXHWDOYH]QmRHVWHMDGLVSRQtYHORXFDVR
GLVSRQtYHOSRGHUiQmRHVWDUHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLVSDUDD&RPSDQKLD
$ LPSOHPHQWDomR GD HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HVSHFLDOPHQWH YLVDQGR VHX
FUHVFLPHQWR IXWXUR WHUi FRPR DOLFHUFH R LQYHVWLPHQWR VLJQLILFDWLYR HP QRYRV SURMHWRV 6HUi
QHFHVViULR TXH D &RPSDQKLD EXVTXH DOpP GH VHX FDL[D RSHUDFLRQDO FDSLWDO DGLFLRQDO TXHU
PHGLDQWHDHPLVVmRGHWtWXORVGHGtYLGDYDORUHVPRELOLiULRVFRQWUDWDomRGHHPSUpVWLPRVRXDLQGD
PHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDVDo}HV$FDSDFLGDGHIXWXUDGHFDSWDomRGHFDSLWDOSHOD&RPSDQKLD
GHSHQGHUiGHVXDUHQWDELOLGDGHIXWXUDEHPFRPRGDFRQMXQWXUDSROtWLFDHHFRQ{PLFDPXQGLDOH
EUDVLOHLUDTXHVmRDIHWDGDVSRUIDWRUHVIRUDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLDeSRVVtYHOTXHFDSLWDO
DGLFLRQDOQmRHVWHMDGLVSRQtYHORXFDVRGLVSRQtYHOSRVVDQmRHVWDUHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLVSDUD
D&RPSDQKLD$UHVWULomRjFDSWDomRHPFRQGLo}HVDFHLWiYHLVj&RPSDQKLDSRGHUiWHUXPHIHLWR
DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH VHXV UHVXOWDGRV H QHJyFLRV $GHPDLV FDVR D &RPSDQKLD LQFRUUD HP
HQGLYLGDPHQWRDGLFLRQDORVULVFRVDVVRFLDGRVjVXDDODYDQFDJHPILQDQFHLUDSRGHUmRDXPHQWDU
WDLV FRPR D SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD QmR FRQVHJXLU JHUDU FDL[D VXILFLHQWH SDUD SDJDU R
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SULQFLSDOMXURVHRXWURVHQFDUJRVUHODWLYRVjGtYLGDFDXVDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUH
VHXVUHVXOWDGRVHQHJyFLRV

$&RPSDQKLDHUDPHPEURGREORFRGHFRQWUROHGD5HQRYD(QHUJLD6$HVLJQDWiULD
GRVVHXVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVRTXHSRGHUHVXOWDUHPTXHVWLRQDPHQWRVIXWXURV
$&RPSDQKLD QRYDGHQRPLQDomRGD553DUWLFLSDo}HV6$ HUDPHPEURGREORFRGHFRQWUROHGD
5HQRYD(QHUJLD6$ ³5HQRYD´ QDpSRFDFRPSRVWRSHOD&RPSDQKLDSHOD/LJKW(QHUJLD6$
³/LJKW´ HSHOD&HPLJ*HUDomRH7UDQVPLVVmR6$ ³&HPLJ´ RTXHSRGHVXMHLWiODDSURFHVVRV
MXGLFLDLVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHSURFHGLPHQWRVDUELWUDLVGHFRUUHQWHVGDVXDDWXDomRFRPR
DFLRQLVWDPHPEURGREORFRGHFRQWUROHGD5HQRYD
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD IRL VLJQDWiULD GH DFRUGR GH DFLRQLVWD GD 5HQRYD FHOHEUDGR FRP
/LJKWH&HPLJHPGHGH]HPEURGH ³$$5HQRYD´ EHPFRPRGHDFRUGRGHDFLRQLVWDV
FHOHEUDGRFRPR%1'(63DUWLFLSDo}HV6$±%1'(63$5HRXWURVDFLRQLVWDVGD5HQRYDHPGH
QRYHPEURGH$&RPSDQKLDWUDQVIHULXVXDSDUWLFLSDomRQD5HQRYDHPGHPDUoRGH
DR&*,)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³&*,´ FRQIRUPH,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODUGH&HVVmR2QHURVDGH$o}HVFHOHEUDGRHPGHIHYHUHLURGHHDGLWDGRHP
GH PDUoR GH  WHQGR SHUPDQHFLGR VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO FRP R &* , RX VHXV
VXFHVVRUHV SHORFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVSHFXQLiULDVHGHQmRID]HUSUHYLVWDVQR$$5HQRYD
QRVWHUPRVGRUHIHULGRGRFXPHQWR2HYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRRXHQWHQGLPHQWRGHVLJQDWiULRV
GR $$ 5HQRYD GH TXH KRXYH GHVFXPSULPHQWR GH REULJDo}HV GDV TXDLV D &RPSDQKLD VHMD
VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRGHUi YLU D VHU TXHVWLRQDGR HRX REMHWR GH SURFHVVRV RX
SURFHGLPHQWRVQRIXWXUR
(YHQWXDLVGHFLV}HVHPWDLVSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVRXRVTXHVWLRQDPHQWRVUHIHULGRVDFLPD
FRQWUiULRV DRV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD TXH HYHQWXDOPHQWH DOFDQFHP YDORUHV VXEVWDQFLDLV RX
LPSHoDPDUHDOL]DomRGRVVHXVQHJyFLRVSRGHUmRDIHWiODDGYHUVDPHQWH

3DQGHPLDV RX SRWHQFLDLV VXUWRV GH GRHQoDV FRPR D SDQGHPLD GD GRHQoD FDXVDGD
SHOD&29,'SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
6XUWRV RX SRWHQFLDLV VXUWRV GH GRHQoDV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR QDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGD
SHOR]LNDYtUXVDSURYRFDGDSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPR
JULSHDYLiULD DIHEUHDIWRVDSHORYtUXV+1 LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSH
VXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGRRULHQWHPpGLR 0(56 HDVtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYH
6$56  DIHWDUDP GHWHUPLQDGRV VHWRUHV GD HFRQRPLD GRV SDtVHV HP TXH HVVDV GRHQoDV VH
SURSDJDUDP
(PPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXDSDQGHPLDGD&29,'
GRHQoD FDXVDGDSHOR QRYR&RURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXR
UHFRQKHFLPHQWRSHOD206GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHV
FRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV
$GHFODUDomRGDSDQGHPLDGD&29,'GHVHQFDGHRXVHYHUDVPHGLGDVUHVWULWLYDVSRUSDUWHGH
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWR UHVXOWDQGRHP
PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQUHVWULo}HV
DYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQD
FDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDO
SHODSRSXODomR1R%UDVLODOJXQVHVWDGRVHPXQLFtSLRVVHJXLUDPHVVDVSURYLGrQFLDVDGRWDQGR
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PHGLGDV SDUD LPSHGLU RX UHWDUGDU D SURSDJDomR GD GRHQoD FRPR UHVWULomR j FLUFXODomR H R
LVRODPHQWR VRFLDO TXH UHVXOWDUDP QR IHFKDPHQWR GH VKRSSLQJV iUHDV GH JUDQGH FLUFXODomR
SDUTXHVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV$OpPGLVVRHVVDVPHGLGDVLQIOXHQFLDUDPRFRPSRUWDPHQWR
GD SRSXODomR HP JHUDO UHVXOWDQGR QD DFHQWXDGD TXHGD RX DWp PHVPR QD SDUDOLVDomR GDV
DWLYLGDGHVGHFRPSDQKLDVGHGLYHUVRVVHWRUHVEHPFRPRQDUHGXomRGUiVWLFDGHFRQVXPR
6HJXLQGR DV QRUPDV RX UHFRPHQGDo}HV HGLWDGDV SHODV DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV D
&RPSDQKLDWDPEpPDGRWRXXPDSROtWLFDGHKRPHRIILFHSDUDVHXVIXQFLRQiULRVRVTXDLVHPVXD
JUDQGHPDLRULDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDLQGDRSHUDPGHIRUPDUHPRWD(VVD
SROtWLFDSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDSURGXWLYLGDGHHFDXVDURXWUDVLQWHUUXSo}HVQRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLD1mRpSRVVtYHOSUHYHUDVFRQVHTXrQFLDVTXHLVVRSRGHULDJHUDUQHPVHD&RPSDQKLD
SRGHUiVHUREULJDGDDDGRWDUPHGLGDVDGLFLRQDLVHPUD]mRGDPHQFLRQDGDSDQGHPLD
$GLFLRQDOPHQWH XPD UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO QRWDGDPHQWH QR %UDVLO
LQFOXLQGRDXPHQWRGRGHVHPSUHJRSRGHUHVXOWDUHP L PHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPR
WDQWR GXUDQWH D SDQGHPLD GD &29,' TXDQWR GHSRLV TXH R VXUWR GLPLQXLU LL UHFHLR GRV
FRQVXPLGRUHV GH DGRHFHUHP H LLL  DXPHQWR GD LQDGLPSOrQFLD GHYLGR DR LPSDFWR QD FRQGLomR
ILQDQFHLUDGDSRSXODomRFRPRFRQVHTXrQFLDGDSDQGHPLD
1HVWHVHQWLGRRHIHLWRGD&29,'OHYRXDUHQHJRFLDo}HVGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHVTXHWLYHUDP
VXDVGHPDQGDVUHGX]LGDVRTXHSRGHUiRFRUUHUQRYDPHQWH
$&RPSDQKLDSRGHWDPEpPHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVSDUDREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVMXQWR
DLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRXHYHQWXDLVRXWUDVUHVWULo}HVGHFDL[D8PDHYHQWXDOUHVWULomRGHFDL[D
SRGHUiWDPEpPDIHWDUDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHRFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HVFRP
WHUFHLURV
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD DLQGD TXH D H[WHQVmR GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GHSHQGHUi GH
GHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLVLQFOXLQGRGHQWUHRXWURV
DGXUDomRHDGLVWULEXLomRJHRJUiILFDGRVXUWRVXDJUDYLGDGHDVDo}HVSDUDFRQWHURYtUXVRX
WUDWDUVHXLPSDFWRHFRPTXHUDSLGH]HDWpTXHSRQWRDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHRSHUDFLRQDLV
XVXDLVSRGHPVHUUHWRPDGDV
4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVRXTXHGHPDQGHSROtWLFDV
S~EOLFDVGHUHVWULomRjFLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
$SyVDGLPLQXLomRGRVXUWRGD&29,'D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRFRQWLQXDUD
WHULPSDFWRVPDWHULDOPHQWHDGYHUVRVHPVHXVQHJyFLRVFRPRUHVXOWDGRGRLPSDFWRHFRQ{PLFR
QDFLRQDOHJOREDOLQFOXLQGRTXDOTXHUUHFHVVmRGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDRXDXPHQWRQRVQtYHLV
GHGHVHPSUHJRQR%UDVLOTXHMiRFRUUHUDPRXSRVVDPYLUDRFRUUHU1mRWHPRVFRQKHFLPHQWR
GH HYHQWRV FRPSDUiYHLV TXH SRVVDP QRV IRUQHFHU XPD RULHQWDomR TXDQWR DR HIHLWR GD
GLVVHPLQDomRGD&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDOGRVXUWR
GD&29,'pDOWDPHQWHLQFHUWR
2VLPSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHPSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRV
LQIRUPDGRVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomR
VHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVSUHMXt]RVWDPSRXFRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmRKDYHUi
LQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV1mR
FRQVHJXLPRV JDUDQWLU TXH RXWURV VXUWRV UHJLRQDLV HRX JOREDLV QmR DFRQWHFHUmR ( FDVR
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DFRQWHoDPQmRFRQVHJXLPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHWRPDUDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDV
SDUDLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

2 QtYHO GH HQGLYLGDPHQWR H D HVWUXWXUD GH ILQDQFLDPHQWR GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDVSRGHUmRDIHWiODDGYHUVDPHQWH
3DUDDFRQVWUXomRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDpQHFHVViULRDOWRYROXPH
GH LQYHVWLPHQWR R TXH SRGHUi OHYDU D &RPSDQKLD HRX VXDV FRQWURODGDV D XP DOWR QtYHO GH
HQGLYLGDPHQWR$OpPGLVVRRVUHWRUQRVREWLGRVFRPDLPSOHPHQWDomRGHXPSURMHWRGHSHQGHP
GHQWUH RXWURV IDWRUHV GR YROXPH GH HQGLYLGDPHQWR SDVVtYHO GH FRQWUDWDomR QR kPELWR GHVVH
SURMHWR H RV FXVWRV HIHWLYRV GRV UHVSHFWLYRV ILQDQFLDPHQWRV $VVLP YDULDo}HV DGYHUVDV
VLJQLILFDWLYDVQRVLQGH[DGRUHVGRVILQDQFLDPHQWRVIXWXURVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
LQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGHDXPHQWRGHLQIODomRRXWD[DGHMXURVSRGHUmRFDXVDUXPDXPHQWR
GH GHVSHVDV FRP HQFDUJRV GH GtYLGD H SRGHUmR UHGX]LU R OXFUR OtTXLGR GD &RPSDQKLD R TXH
FRQVHTXHQWHPHQWH SRGHUi ID]HU FRP TXH RV YDORUHV GLVSRQtYHLV SDUD GLVWULEXLomR DRV VHXV
DFLRQLVWDV QD IRUPD GH GLYLGHQGRV HRX RXWURV SURYHQWRV VHMDP UHGX]LGRV H TXH R YDORU GH
PHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRVHMDPDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
$OpPGLVVRDHVWUXWXUDGHILQDQFLDPHQWRGRVSURMHWRVTXHD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDV
GHVHQYROYHPLQFOXLXVXDOPHQWHDFULDomRGH{QXVVREUH L UHFHEtYHLVGRSURMHWR LL GDVDo}HV
GHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGHSURSyVLWRHVSHFtILFRTXHGHVHQYROYHPRUHVSHFWLYRSURMHWRH LLL 
GRV LPyYHLV RQGH HOHV VH ORFDOL]DP GHQWUH RXWUDV JDUDQWLDV (P FDVR GH LQDGLPSOHPHQWR GH
REULJDo}HV ILQDQFHLUDV WDLV JDUDQWLDV SRGHUmR VHU H[HFXWDGDV R TXH SRGH FDXVDU XP HIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHSDUDD&RPSDQKLDVHXVUHVXOWDGRVHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHVXDHPLVVmR
3RUILPDOJXQVGRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRSRGHPLQFOXLUUHVWULo}HVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLD
HRXjVVXDVFRQWURODGDVTXDQWRDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRR
TXHSRGHFRPSURPHWHUDKDELOLGDGHGD&RPSDQKLDGHID]HUGLVWULEXLo}HVSDUDVHXVDFLRQLVWDV

$FRQVWUXomRH[SDQVmRHRSHUDomRGHLQVWDODo}HVGHVWLQDGDVjJHUDomRGHHQHUJLD
HOpWULFDHQYROYHPULVFRVVLJQLILFDWLYRV
$ FRQVWUXomR H[SDQVmR H RSHUDomR GH LQVWDODo}HV H HTXLSDPHQWRV GHVWLQDGRV j JHUDomR GH
HQHUJLDHOpWULFDHQYROYHPULVFRVVLJQLILFDWLYRVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRD
•

,QGLVSRQLELOLGDGHTXHEUDHSHUGDGHHTXLSDPHQWRV

•

,QGLVSRQLELOLGDGHGRVVLVWHPDVGHGLVWULEXLomRHRXWUDQVPLVVmR

•

,QGLVSRQLELOLGDGHGHILQDQFLDPHQWR

•

1tYHLVGHJHUDomR

•

,QWHUUXSomRGRIRUQHFLPHQWR

•

*UHYHVHRXWUDVGLVSXWDVWUDEDOKLVWDV

•

2FRUUrQFLDGHH[SORV}HVHLQFrQGLRV

•

,QGLVSRQLELOLGDGHGHPmRGHREUDRXGHHPSUHLWHLUDV

•

,QVROYrQFLDGHHPSUHLWHLUDVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR

•

$WUDVRRXLQGLVSRQLELOLGDGHGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRV
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•

$JLWDo}HVVRFLDLVYDQGDOLVPRHIXUWRV

•

5LVFRVDPELHQWDLV

•

3UREOHPDVLQHVSHUDGRVGHHQJHQKDULDHGHQDWXUH]DDPELHQWDO

•

$FHVVRVLQGHYLGRVDRVVLVWHPDVRSHUDFLRQDLV

•

$o}HVMXGLFLDLVTXHLPSHoDPRXDWUDVHPDVREUDV

•

,QWHUIHUrQFLDVKLGUROyJLFDVHPHWHRUROyJLFDV

•

$WUDVRVSURYRFDGRVSRUHQWUDYHVDUTXHROyJLFRVDPELHQWDLVHIXQGLiULRV

•

3RVVLELOLGDGHGHDFLGHQWHVFRPIXQFLRQiULRVWHUFHLURVHFRPXQLGDGH

•

0XGDQoDVUHJXODWyULDVFRPLPSDFWRQDRSHUDomR

•

1mRREWHQomRGDVFRQFHVV}HVHSHUPLVV}HVQHFHVViULDVSDUDDFRQGXomRGDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLD

•

1mRREWHQomRGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVQHFHVViULDVRXDWUDVRQRSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDOGRVHPSUHHQGLPHQWRV

•

1mR REWHQomR GDV DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV QHFHVViULDV SDUD D FRQGXomR GDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

•

$WUDVRVQDFRQVWUXomRHQDRSHUDomRRXFXVWRVH[FHGHQWHVQmRSUHYLVWRV

•

&XVWRVFRPFRPSUDGHHQHUJLDHOpWULFD

•

0XGDQoDVQRVVXEVtGLRVDWXDOPHQWHH[LVWHQWHV

•

$XPHQWRQDVSHUGDVGHHQHUJLDHOpWULFD

•

5HWLUDGDGHRSHUDomRFRPHUFLDOSHORyUJmRUHJXODGRUH

•

(OHYDGRVFXVWRVGHRSHUDomRHPDQXWHQomR

$ RFRUUrQFLD GH XP RX PDLV GHVWHV HYHQWRV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH D FDSDFLGDGH GD
&RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV GH FRQVWUXLU H[SDQGLU PDQWHU H RSHUDU DV LQVWDODo}HV H
HTXLSDPHQWRVGHVWLQDGRVjJHUDomRGHHQHUJLDHGHVVDIRUPDDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFDSDFLGDGH
GDVPHVPDVGHJHUDUHHQWUHJDUHQHUJLDHPTXDQWLGDGHFRPSDWtYHOFRPVXDVREULJDo}HVSHUDQWH
VHXVFOLHQWHVRXRVyUJmRVUHJXODGRUHVRTXHSRGHWHUXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRQDVLWXDomR
ILQDQFHLUDHQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
$VLQVWDODo}HVGHHQHUJLDHOpWULFDHQYROYHPGLYHUVRVULVFRVWDLVFRPRGLILFXOGDGHVRSHUDFLRQDLV
HLQWHUUXSo}HVQmRSUHYLVWDVRFDVLRQDGDVSRUHYHQWRVTXHQmRHVWmRVREFRQWUROHGDVFRQWURODGDV
GD&RPSDQKLDFRPRDTXHOHVFDXVDGRVSRUIHQ{PHQRVQDWXUDLVRXLQWHPSpULHV$VUHFHLWDVTXH
DV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD DXIHUHP HP GHFRUUrQFLD GD LPSOHPHQWDomR RSHUDomR H
PDQXWHQomRGDVVXDVLQVWDODo}HVHVWmRUHODFLRQDGDVjGLVSRQLELOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVH
TXDOTXHUGLILFXOGDGHRSHUDFLRQDORXLQWHUUXSomRQmRSUHYLVWDSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHD
UHFHLWDGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHRVSDUWLFLSDQWHVGRVHWRUSRGHPHQIUHQWDURULVFRGHLQGHQL]Do}HVQmRSUHYLVWDV
HRXRXWUDVSHUGDVUHODFLRQDGDVjTXHVWmRIXQGLiULDYLVWRTXHDUHJXODUL]DomRGDVWHUUDVpXP
SURFHVVRPRURVRHVSHFLDOPHQWHHPUHJL}HVRQGHKiIRUWHDWXDomRGHPRYLPHQWRVVRFLDLV
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2V DWLYRV GH JHUDomR GH HQHUJLD HyOLFRV H VRODUHV SRGHP QmR WHU R GHVHPSHQKR
HVSHUDGRHRXQmRVHUHPLPSOHPHQWDGRVGHQWURGRFURQRJUDPDHVSHUDGR
$&RPSDQKLDHVWiHPIDVHGHLPSOHPHQWDomRGHQRYRVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVGHJHUDomRGH
HQHUJLDHOpWULFDTXHWHUmRVXDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDEDVHDGDHPFULWpULRV
WpFQLFRV TXH OHYDP HP FRQWD GLYHUVDV YDULiYHLV LQFOXLQGR FDSDFLGDGH GRV HTXLSDPHQWRV
LQFLGrQFLD GR YHQWR H GR VRO IDWRUHV PHWHRUROyJLFRV LQGLVSRQLELOLGDGH GH DHURJHUDGRUHV RX
SDLQpLVVRODUHVFDSDFLGDGHGHFRQH[mRDRVLVWHPDHOpWULFRQDFLRQDO
$OpP GLVVR FRUUHQWHV GH YHQWR SRGHP VHU DIHWDGDV SRU XPD VpULH GH IDWRUHV WDLV FRPR
WHPSHUDWXUDGRDUQtYHLVGHHYDSRUDomRXUEDQL]DomRHRXWURVIDWRUHVUHODFLRQDGRVjDomRGR
KRPHP&DVRDVHVWLPDWLYDVGD&RPSDQKLDDFHUFDGRUHJLPHGHYHQWRVQmRVHFRQFUHWL]HPQR
IXWXUR DV XVLQDV HyOLFDV GD &RPSDQKLD HRX GH VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR RSHUDU DEDL[R GDV
SURMHo}HVHVSHUDGDVSRWHQFLDOPHQWHUHGX]LQGRDTXDQWLGDGHGHHQHUJLDHOpWULFDYHQGLGDFRP
LPSDFWRDGYHUVRVREUHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
3RUWDQWR TXDQGR HP RSHUDomR HVVHV DWLYRV SRGHP QmR JHUDU R YROXPH GH HQHUJLD HOpWULFD
HVSHUDGRVHMDSRUPRWLYRVWpFQLFRVRXPHWHRUROyJLFRVeSRVVtYHOTXHRVDWLYRVVRIUDPUHVWULo}HV
GHFDSDFLGDGHGHHVFRDPHQWRGRVLVWHPDGHWUDQVPLVVmRLPSOLFDQGRQRLPSHGLPHQWRGRVDWLYRV
GHHQWUHJDUHPDHQHUJLDHOpWULFDHPPRQWDQWHVXILFLHQWHSDUDFXPSULUDVREULJDo}HVDVVXPLGDV
RTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRIOX[RGHFDL[DHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHGH
VXDVFRQWURODGDV
3RU ILP UHIHULGRV SURMHWRV GHYHP VHU LPSOHPHQWDGRV GHQWUR GH XP FURQRJUDPD FRQIRUPH
GHILQLGRQRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRHVWDEHOHFLGRSHORV
yUJmRVUHJXODGRUHV$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHPVRIUHUSHUGDVILQDQFHLUDVFDVRRV
DWLYRVQmRJHUHPRYROXPHGHHQHUJLDHVSHUDGRGHQWURGRSUD]RLQLFLDOPHQWHHVWLSXODGR

$ DTXLVLomR GRV SURMHWRV SRGH WUD]HU ULVFRV j &RPSDQKLD XPD YH] TXH HVWD SRGH
SRVVXLUFRQKHFLPHQWROLPLWDGRDFHUFDGHWRGDVDVFRQWLQJrQFLDVGRVSURMHWRV
1R kPELWR GD DTXLVLomR GH QRYRV SURMHWRV D &RPSDQKLD GHYHUi FRQGX]LU SURFHGLPHQWRV GH
DXGLWRULDFRQWiELOHMXUtGLFDQDVVRFLHGDGHVGHWHQWRUDVGRVUHVSHFWLYRVSURMHWRV ³63(V´ RXQRV
SURMHWRV HP VL 7DLV SURFHGLPHQWRV SRGHUmR VHU IHLWRV FRP HVFRSR OLPLWDGR QmR DEDUFDQGR D
LQWHJUDOLGDGH GD SRWHQFLDO H[SRVLomR SURFHVVXDO H[LVWHQWH GH PRGR TXH D PDWHULDOL]DomR GH
FRQWLQJrQFLDVTXHQmRYHQKDPDVHUPDSHDGDVGXUDQWHDDTXLVLomRSRGHUiLPSDFWDUDVLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDEHPFRPRSRGHUiJHUDUGDQRVUHSXWDFLRQDLVDGHSHQGHUGDPDWpULD
WUDWDGD$GLFLRQDOPHQWHDV63(VSRGHUmRQmRHVWDUWRWDOPHQWHDGLPSOHQWHVFRPOLFHQoDVDOYDUiV
HDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVQHFHVViULDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRVSURMHWRVRTXHSRGHUi
LPSDFWDUDLPSOHPHQWDomRGRVSURMHWRV

$VJHUDGRUDVHyOLFDVGD&RPSDQKLDHGDVVXDVFRQWURODGDVSRGHPWHUVXDJDUDQWLD
ItVLFDUHYLVDGD
&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD3RUWDULDQGHGHVHWHPEURGH ³3RUWDULD´ 
DVXVLQDVHyOLFDVSRGHUmRWHUVXDJDUDQWLDItVLFDUHYLVDGDHPIXQomRGDJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFD
YHULILFDGD'DPHVPDIRUPDDJDUDQWLDItVLFDGHXVLQDVVRODUHVIRWRYROWDLFDVWDPEpPSRGHUiVHU
UHYLVDGDHPIXQomRGDJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDYHULILFDGDFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD3RUWDULD
QGHGHIHYHUHLURGH ³3RUWDULDQ´ 
7HQGRHPYLVWDTXHRVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHVWmRHP
IDVHGHLPSOHPHQWDomRGHQRYRVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDQmRp
SRVVtYHOHVWLPDURLPSDFWRQRUHVXOWDGRTXHDVIXWXUDVUHYLV}HVGHJDUDQWLDItVLFDGDVJHUDGRUDV
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HyOLFDVHVRODUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVTXHSRGHUmRDFDUUHWDUQDQHFHVVLGDGHGH
FRPSUD GH HQHUJLD DGLFLRQDO SDUD KRQUDU FRP DV VXDV REULJDo}HV FRQWUDWXDLV H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH H[HFXWDU LQWHJUDOPHQWH VXD HVWUDWpJLD GH
QHJyFLRV
$&RPSDQKLDFRQWDDWXDOPHQWHFRPGLYHUVRVSURMHWRVHPHVWXGRHVWDQGRVXMHLWDSRUWDQWRD
ULVFRV H LQFHUWH]DV UHODWLYRV j LPSOHPHQWDomR GH VXD HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV SRLV D FRQGXomR
GHVVHVSURMHWRVGHSHQGHUiGRVHXSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGDFRUUHWDDGRomRGHHVWUDWpJLDV
FRPHUFLDLVILQDQFHLUDVDPELHQWDLVHORJtVWLFDVWRGDVLJXDOPHQWHQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGH
VXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUEHPVXFHGLGDQDH[HFXomRGDVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGHYLGRD
LPSRVVLELOLGDGH GH GHQWUH RXWURV L  FRQFOXLU VHXV IXWXURV SURMHWRV VHP DWUDVRV RX FXVWRV
DGLFLRQDLV LL  H[SDQGLU VXDV RSHUDo}HV FRP GLVFLSOLQD ILQDQFHLUD LLL  OHYDQWDU UHFXUVRV
ILQDQFHLURVDGLFLRQDLVGHQWURGRVWHUPRVSUHYLVWRVH LY PDQWHUQtYHLVGHVHMDGRVGHHILFLrQFLD
RSHUDFLRQDO 1HVVH FHQiULR D HIHWLYD SURGXWLYLGDGH LQYHVWLPHQWRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H
HVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUHYHODUVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRVIDYRUiYHLVGR
TXHDTXHOHVHVWLPDGRV&DVRD&RPSDQKLDQmRH[HFXWHDVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVQRVWHUPRV
RULJLQDOPHQWHHVSHUDGRVDVXDFDSDFLGDGHHFRQ{PLFDHILQDQFHLUDSRGHUiVHUDIHWDGDGHIRUPD
DGYHUVD

$ HYHQWXDO DOWHUDomR GR FRQWUROH GD &RPSDQKLD DSyV D 2IHUWD VHP D REWHQomR GH
GHWHUPLQDGDV DXWRUL]Do}HV FRQWUDWXDLV SUpYLDV SRGHUi DFDUUHWDU R YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR GH GHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVILQDQFHLURV HGH GHWHUPLQDGRDFRUGR RTXH
SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHHPFRQWUDWRVILQDQFHLURVFXMRVWHUPRVSUHYHHP
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHPFDVRGHDOWHUDomRQRFRQWUROHGLUHWRRXLQGLUHWRGD&RPSDQKLDHRX
VXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHDSOLFiYHO
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHQHJRFLDUFRPVHXVFUHGRUHVDVFRQILUPDo}HV
SRUHVFULWRGHTXHUHQXQFLDUmRjGHFODUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHPWHUPRVDFHLWiYHLVSDUD
D &RPSDQKLD 2 YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GHVWHV FRQWUDWRV FRQVXPLULD XPD SDUFHOD GR FDL[D GD
&RPSDQKLD
2VFRQWUDWRVILQDQFHLURVQHVVDVLWXDomRHVWmROLVWDGRVDEDL[R
•

&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR 'D\FRYDO6$ HPLWLGDHPGHDEULOGH QR
YDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHIHYHUHLURGH$UHPXQHUDomR
pGHGR&',DFUHVFLGRGHDP

•

&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR6RILVD6$ HPLWLGDHPGHPDUoRGHQRYDORU
GH5PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHMXOKRGH$UHPXQHUDomRpGH
GR&',DFUHVFLGRGHDPH

•

&RQWUDWR*OREDOGH'HULYDWLYRVFHOHEUDGRHPGHMXQKRGHHQWUHD&RPSDQKLD
H&*,,)XQGRGH,QYHVWLPHQWR0XOWLPHUFDGR&UpGLWR3ULYDGR

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDpSDUWHHPXPDFRUGRQRkPELWRGRSURFHVVRMXGLFLDOQD9DUD
(PSUHVDULDOH&RQIOLWRVGH$UELWUDJHPGR)RUR&HQWUDOGD&RPDUFDGH6mR3DXOROLVWDGRQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDKRPRORJDGRHPGHPDUoRGHFXMDYDOLGDGHHVWi
FRQGLFLRQDGD D QmR RFRUUrQFLD GH XPD DOWHUDomR GH FRQWUROH DFLRQiULR GD &RPSDQKLD VHP R
FRQVHQWLPHQWR SUpYLR GDV SDUWHV $ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHUi FDSD] GH REWHU
UHIHULGDDQXrQFLDHPWHUPRVDFHLWiYHLVSDUDD&RPSDQKLD(PFDVRGHDOWHUDomRGHFRQWUROHD
&RPSDQKLDSRGHUiVHUREULJDGDDSDJDUGHIRUPDDQWHFLSDGDRVYDORUHVGHYLGRV

$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRVmRSURSULHWiULDVGRVLPyYHLVQRVTXDLVVHUmR
LQVWDODGRVVHXVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVHVLPDUUHQGDWiULDV$VVLPD&RPSDQKLD
SRGHQmRVHUFDSD]GHUHQRYDURXPDQWHUHPYLJRURFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRDSyV
RGHFXUVRGRSUD]RGHVXDYLJrQFLD
$&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVQmRGHWrPLPyYHLVSUySULRVPDVRFXSDPLPyYHLVORFDOL]DGRV
QD GLYLVD GRV 0XQLFtSLRV GH 6mR 9LFHQWH H &XUUDLV 1RYRV51 SRU PHLR GH FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWR FHOHEUDGR FRP RV SURSULHWiULRV HRX OHJtWLPRV SRVVXLGRUHV GHVVHV LPyYHLV QRV
TXDLV HVWi LQVWDODGR VHX SDUTXH HyOLFR TXH DLQGD VH HQFRQWUD HP GHVHQYROYLPHQWR $VVLP D
&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHQRYDURFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRVHQmRHQWUDUPRVHP
DFRUGRFRPRVDUUHQGDGRUHVILQGRSUD]RFRQWUDWXDO$SHUGDGHVWDiUHDHVWUDWpJLFDSRGHDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH UHDOL]DU DV RSHUDo}HV GH QHJRFLDomR H
FRPHUFLDOL]DomRGDHQHUJLDGHIRUPDUHQWiYHO
$ SULQFLSDO DWLYLGDGH GD &RPSDQKLD QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD FRQVLVWH QD
QHJRFLDomRDTXLVLomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDQR$&/7DLVDWLYLGDGHVVmRUHDOL]DGDV
HPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRSRUPHLRGD
DQiOLVH GD HVWLPDWLYD GD PRYLPHQWDomR GR PHUFDGR GH HQHUJLD HOpWULFD GH DFRUGR FRP R
FRPSRUWDPHQWRGDRIHUWDHGHPDQGDGHHQHUJLDHPGLYHUVRVVXEPHUFDGRVEHPFRPRSRUPHLR
GDDQiOLVHGRVSUHoRVSUDWLFDGRV
$DWLYLGDGHGHFRPHUFLDOL]DomRHVWiVXMHLWDDLQGDDGLYHUVRVULVFRVUHODFLRQDGRVDRVHWRUFRPR
ULVFRGHDFRQWUDSDUWHGRVFRQWUDWRVQmRDUFDUFRPRVYDORUHVGHYLGRVULVFRGHGHVFDVDPHQWRV
GHSUD]RHYROXPHGRVFRQWUDWRVULVFRGHGHVFRODPHQWRHQWUHVXEPHUFDGRVGRVIRUQHFHGRUHV
GHHQHUJLDHFRQVXPLGRUHV JHUDOPHQWHPDLRUFHQWURFRQVXPLGRUp6XGHVWH ULVFRGHIOH[LELOLGDGH
TXHVmRRVFLODo}HVQRFRQVXPRPHQVDOIUHQWHDTXDQWLGDGHFRQWUDWDGDHULVFRGHVD]RQDOL]DomR
TXHVHUHIHUHDRVFLODo}HVGDFXUYDGHFRQVXPRPHQVDO
1HVVHFRQWH[WRD&RPSDQKLDWDPEpPFRUUHUiRULVFRGHQmRFRQWDELOL]DomRGDHQHUJLDFRQWUDWDGD
RX H[SRVLomR DR PHUFDGR GH FXUWR SUD]R TXH p SUHFLILFDGR SHULRGLFDPHQWH SHOR 3UHoR GH
/LTXLGDomRGH'LIHUHQoDVIL[DGRSHOD&kPDUDGH&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD ³&&((´ 
FDVRGHWHUPLQDGDIRUQHFHGRUDGHVFXPSUDDOJXPDREULJDomRGRFRQWUDWRGHFRPSUDGHHQHUJLD
ILTXHLQDGLPSOHQWHSHUDQWHD&&((RXWHQKDVXDOLFHQoDGHFRPHUFLDOL]DomR FDQFHODGDFRPD
FRQVHTXHQWH SHUGD GD DXWRUL]DomR UHVXOWDQGR QR SRVWHULRU FDQFHODPHQWR WRWDO RX SDUFLDO GRV
FRQWUDWRVGHHQHUJLDFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDFRPWDLVIRUQHFHGRUDV
$HVWUDWpJLDGHFRQVWUXomRGHVHXVSUySULRVSDUTXHVGHJHUDomRWHPFRPREDVHRVSUHDGKLVWyULFR
REVHUYDGRHQWUHRSUHoRSUDWLFDGRQR$&/HQR$PELHQWHGH&RQWUDWDomR5HJXODGR $&5 &DVR
DVH[SHFWDWLYDVGD&RPSDQKLDQmRVHUHDOL]HPRXKDMDPRYLPHQWRVLQHVSHUDGRVGHPHUFDGRH
YRODWLOLGDGHQRSUHoRGDHQHUJLDD&RPSDQKLDSRGHWHUXPDUHGXomRGHVXDUHFHLWDHVWLPDGDR
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TXHSRGHJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVHXVUHVXOWDGRVLQFOXVLYHQDVXDFDSDFLGDGH
GHYLDELOL]DUSURMHWRVGHJHUDomRDGLFLRQDLV

$ SHUGD GH PHPEURV GD DOWD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR GH
IXQFLRQiULRV TXDOLILFDGRV HRX D LQFDSDFLGDGH GH DWUDLU H PDQWHU GLUHWRUHV H
IXQFLRQiULRVTXDOLILFDGRVSRGHPFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHDVVXDVDWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
2 FUHVFLPHQWR H GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD GHSHQGH HP JUDQGH SDUWH GH HVIRUoRV H GD
FDSDFLGDGHGDVXDDOWDDGPLQLVWUDomRHGHIXQFLRQiULRVTXDOLILFDGRV'HVVDIRUPDDSHUGDGRV
PHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHGHSURILVVLRQDLVWpFQLFRVQDH[HFXomRGHVXDVDWLYLGDGHVSRGHUi
DIHWDUGHPRGRDGYHUVRHUHOHYDQWHRVVHXVQHJyFLRVHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
&XPSUHVDOLHQWDUTXHD&RPSDQKLDGHYHDWUDLUWUHLQDUHUHWHUXPJUDQGHHFUHVFHQWHQ~PHURGH
IXQFLRQiULRVTXDOLILFDGRVDRPHVPRWHPSRHPTXHFRQWURODRVJDVWRVWUDEDOKLVWDV
1mRKiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GHDWUDLUFRQWUDWDUWUHLQDUUHWHUPRWLYDURX
JHUHQFLDU HPSUHJDGRV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV QR IXWXUR R TXH SRGHULD SURYRFDU XP HIHLWR
PDWHULDODGYHUVRHPVHXVQHJyFLRVQDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$HVWUDWpJLDGHQHJyFLRVHDRSHUDomRGRVDWLYRVGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDIHWDGD
SRU IDWRUHV DGYHUVRV R TXH SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH RV
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFUHVFHUHGHDSUHVHQWDUUHVXOWDGRVDWUDWLYRVHVWiFRQGLFLRQDGDj
HILFLHQWH RSHUDomR GR VHX QHJyFLR GH FRPHUFLDOL]DomR H GH VHXV SURMHWRV GH JHUDomR TXH VH
WRUQDUmR RSHUDFLRQDLV D SDUWLU GH  $GLFLRQDOPHQWH R FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD HVWi
DWUHODGRDVXDFDSDFLGDGHGHDGTXLULUSDUDVHXSRUWIROLRQRYRVSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDH
LPSOHPHQWiORVGHPDQHLUDHILFLHQWH
2VXFHVVRGDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDGHSHQGHWDPEpPGDHQWUHJDGDHQHUJLDRULXQGDGHVHXV
DWLYRVDSUHoRVHFRQGLo}HVFRQWUDWDGRVHHYHQWXDOYHQGDGHHQHUJLDFRQWUDWDGDQRVWHUPRVGH
VHXSODQRGH QHJyFLRV R TXHSRGHQmR RFRUUHU$LQGDVHDGLVSRQLELOLGDGHPpGLDHIHWLYDGRV
SDUTXHVJHUDGRUHVHUHVSHFWLYRVVLVWHPDVGHWUDQVPLVVmRDVVRFLDGRVIRUPHQRUGRTXHDHVWLPDGD
SHOD&RPSDQKLDSDUDWRPDUGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRVHPQRYRVDWLYRVSRGHUiKDYHUXPLPSDFWR
DGYHUVRVREUHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
2QHJyFLRGD&RPSDQKLDHVWiWDPEpPVXMHLWRDVXDFDSDFLGDGHGHPDQWHUYLJHQWHVDVOLFHQoDV
H DV DXWRUL]Do}HV UHODWLYDV jV &HQWUDLV GH *HUDomR (yOLFD ³&*(V´  H 8VLQDV )RWRYROWDLFDV
³8)9V´ LQFOXLQGRVXDVDXWRUL]Do}HVMXQWRj$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD ³$1((/´ H
DR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD ³00(´ HVXDVOLFHQoDVDPELHQWDLVMXQWRDRVyUJmRVDPELHQWDLV
PXQLFLSDLV HVWDGXDLV H IHGHUDLV R TXH SRGH QmR RFRUUHU $ QmR REWHQomR RX QmR UHQRYDomR
GHVVDVOLFHQoDVRXDXWRUL]Do}HVSRGHDFDUUHWDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDDVFRQGLo}HV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWRVDHSRGHPVHU
DIHWDGRVGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHSRULQFHUWH]DVFRQWLQJrQFLDVHULVFRVVLJQLILFDWLYRVHP
UHODomRjFRQVWUXomRRSHUDomRHPDQXWHQomRGDV&*(VH8)9VSRGHQGRGHFRUUHUGHXPDVpULH
GHIDWRUHVQRWDGDPHQWH L LQFLGrQFLDGHUHFXUVRHyOLFRRXVRODUHPLQWHQVLGDGHGLYHUVDGDTXHOD
FRQVLGHUDGDHPHVWXGRVUHDOL]DGRVQDIDVHGHSURMHWRRX LL LQGLVSRQLELOLGDGHGHHTXLSDPHQWRV
HP QtYHO VXSHULRU DRV tQGLFHV GH GHVHPSHQKR GH UHIHUrQFLD RX FRQVLGHUDGRV QRV UHVSHFWLYRV
SODQRVGHQHJyFLRVGHQWUHRXWURVULVFRVDSRQWDGRVQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$ &RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH FRPHUFLDOL]DU WRGD VXD HQHUJLD DRV SUHoRV
SODQHMDGRV
2VSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDTXHYLHUHPDVHURXWRUJDGRVSDUDD&RPSDQKLDSHOD
$1((/ H SHOR 00( QmR OKH FRQIHUHP TXDOTXHU JDUDQWLD SUHVHQWH RX IXWXUD GH PHUFDGR
FRQVXPLGRU IDYRUiYHO SDUD D HQHUJLD HOpWULFD SURGX]LGD 2V SUHoRV GH HQHUJLD HOpWULFD HVWmR
VXMHLWRV j YDULDomR GH RIHUWD H GHPDQGD XVXDLV GR PHUFDGR GH HQHUJLD TXH WHP HQWUH VHXV
SULQFLSDLVFRPSRQHQWHVDFRQGLomRIDYRUiYHOGHYHQWRRXGHLUUDGLDomRVRODU
$ H[SDQVmR GD SURGXomR GH HQHUJLD HOpWULFD QR VLVWHPD EUDVLOHLUR GHSHQGH GD GHPDQGD GH
FRQVXPLGRUHV QRV SUy[LPRV DQRV VHQGR TXH WDO DXPHQWR SRGHUi QmR RFRUUHU RX SRGHUi VHU
LQIHULRUDRLQLFLDOPHQWHHVWLPDGRSHOD&RPSDQKLD$OpPGLVVRFDVRKDMDXPHYHQWXDODXPHQWR
GHGHPDQGDHPSDWDPDULJXDORXVXSHULRUDRHVWLPDGRSHOD&RPSDQKLDWDOGHPDQGDSRGHUi
VHUDWHQGLGDSRUFRQFRUUHQWHVHRXSRURXWURVSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDTXHQmR
DTXHOHVGHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVWDLVFRPRJHUDomRWpUPLFDHJUDQGHV
KLGUHOpWULFDVGHQWUHRXWURVTXHMiHVWHMDPHPRSHUDomRRXYHQKDPDHQWUDUHPRSHUDomRQR
IXWXUR
&RQVHTXHQWHPHQWH DV YHQGDV GH HQHUJLD HOpWULFD QRV YDORUHV SODQHMDGRV HVWmR VXMHLWDV j
H[LVWrQFLD GH GHPDQGD FRUUHVSRQGHQWH GR PHUFDGR FRQVXPLGRU TXH p UHSUHVHQWDGR
SULQFLSDOPHQWHSRUFRQVXPLGRUHVGHHQHUJLDHOpWULFDQR$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUHDJHQWHV
FRPHUFLDOL]DGRUHV GH HQHUJLD HOpWULFD H GLVWULEXLGRUDV GH HQHUJLD &DVR QmR VHMD FDSD] GH
FRPHUFLDOL]DU D WRWDOLGDGH GD HQHUJLD JHUDGD RX DLQGD TXH FRPHUFLDOL]DQGR D WRWDOLGDGH GD
HQHUJLDJHUDGDD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHDWLQJLURVSUHoRVSODQHMDGRVD&RPSDQKLDSRGH
WHUXPDUHGXomRGHVXDUHFHLWDHVWLPDGDRTXHSRGHJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUH
VHXVUHVXOWDGRV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GRV FRQWUDWRV
FHOHEUDGRVQR$&/VHUmRREVHUYDGDV
$&RPSDQKLDFHOHEUDQRFXUVRGHVHXVQHJyFLRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDFRP
VHXV FOLHQWHV QR $&/ 1mR Ki JDUDQWLD TXH RV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD KRQUDUmR FRP VHXV
FRPSURPLVVRVGHSDJDPHQWRQRkPELWRGHWDLVFRQWUDWRV
$HYHQWXDOLQDGLPSOrQFLDGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVHXIOX[RGH
FDL[DHVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHUHVXOWDUHPXPLPSDFWRQHJDWLYRUHOHYDQWHQDVXD
VLWXDomRILQDQFHLUDHHPVHXVUHVXOWDGRV

$&RPSDQKLDSRGHSUHFLVDUGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURSRUPHLRGHHPLVVmRGH
Do}HV RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP Do}HV R TXH
SRGHUHVXOWDUHPXPDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGHVHXVDFLRQLVWDVQRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLD
$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD HQYROYH D EXVFD SRU PHFDQLVPRV GH REWHQomR GH
FDSLWDODGLFLRQDOTXHSRVVLELOLWHPRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVDWLYRVRSHUDFLRQDLVGHQWUHRVTXDLV
DUHDOL]DomRGHQRYDVHPLVV}HVGHYDORUHVPRELOLiULRVLQFOXVLYHDo}HV
3RUWDQWR D &RPSDQKLD SRGH SUHFLVDU FDSWDU UHFXUVRV DGLFLRQDLV QR IXWXUR D VHUHP REWLGRV
LQFOXVLYH SRU PHLR GH HPLVV}HV S~EOLFDV RX SULYDGDV GH Do}HV LQFOXVLYH QD IRUPD GH YDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD4XDOTXHUHPLVVmR
GH Do}HV RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDSRGHPGLOXLUDSDUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDHPVHXFDSLWDOVRFLDO
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$GLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHVHUUHDOL]DGDLQFOXVLYHFRPDH[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
GRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHQGRUHVXOWDUQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVVHXVDFLRQLVWDV
QRFDSLWDOVRFLDOHFDVRDHPLVVmRVHMDUHDOL]DGDDEDL[RGRYDORUFRQWiELOSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPXPDGLOXLomRGRYDORUFRQWiELO$GLFLRQDOPHQWHDLQGDTXHD&RPSDQKLDHPLWDDo}HVRXYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVXMHLWRV
DR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD RV LQYHVWLGRUHV TXH RSWDUHP SRU QmR SDUWLFLSDU GH TXDOTXHU RIHUWD
SULRULWiULDSRGHUmRVRIUHUXPDGLOXLomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV SRGHP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD p H SRGH YLU D VHU Up RX DXWRUD HP SURFHVVRV MXGLFLDLV VHMD QDV HVIHUDV FtYHO
WULEXWiULD WUDEDOKLVWD SUHYLGHQFLiULD DPELHQWDO HRX FULPLQDO LQFOXVLYH GHFRUUHQWH GH SUiWLFDV
WULEXWiULDV WUDEDOKLVWDV RX SUHYLGHQFLiULDV DVVLP FRPR HP SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV SHUDQWH
DXWRULGDGHV GDV PHVPDV iUHDV PHQFLRQDGDV DFLPD DOpP GH VHWRULDLV FRQFRUUHQFLDLV GH
]RQHDPHQWRGHQWUHRXWUDV HSURFHGLPHQWRVDUELWUDLVRXGHFRUUHQWHVGHHYHQWXDLVOLWtJLRVFRP
D 5HQRYD 3DUD LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV D UHVSHLWR GR DVVXQWR YHU VHo}HV  H  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVVHVSURFHVVRVH
SURFHGLPHQWRV VHUmR IDYRUiYHLV RX DLQGD TXH WHUi SURYLVLRQDPHQWR SDUFLDO RX WRWDO FRP
UHODomR D WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVVHV SURFHVVRV 'HFLV}HV FRQWUiULDV
DRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDTXHHYHQWXDOPHQWHDOFDQFHPYDORUHVVXEVWDQFLDLVRXLPSHoDPD
UHDOL]DomRGRVVHXVQHJyFLRVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHLQFOXVLYHHPDVSHFWRVUHSXWDFLRQDLV
HHFRQ{PLFRVD&RPSDQKLD
'D PHVPD IRUPD XP RX PDLV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHP YLU D VHU SDUWHV HP
SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV FXMD LQVWDXUDomR HRX UHVXOWDGRV SRGHP DIHWiORV
QHJDWLYDPHQWH HVSHFLDOPHQWH VH IRUHP SURFHVVRV GH QDWXUH]D FULPLQDO HYHQWXDOPHQWH
LPSRVVLELOLWDQGRRVDRH[HUFtFLRGH VXDV IXQo}HVQD&RPSDQKLDHRXDIHWDQGRDUHSXWDomRGD
&RPSDQKLDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
$HVVHUHVSHLWRR6U5LFDUGR/RSHV'HOQHULDFLRQLVWDFRQWURODGRUHSUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpXPGRVLQYHVWLJDGRVQRLQTXpULWRSROLFLDOGHQ
FRQGX]LGR SHOD 'HOHJDFLD GH 5HSUHVVmR D &RUUXSomR H &ULPHV )LQDQFHLURV GD 3ROtFLD )HGHUDO 
6XSHULQWHQGrQFLD 5HJLRQDO HP 6mR 3DXOR GHFRUUHQWH GD  IDVH GD 2SHUDomR 'HVFDUWH
GHQRPLQDGD³(RYHQWROHYRX´EHPFRPRHPLQYHVWLJDomRUHJLVWUDGDVRERQ
DWXDOPHQWHFRQGX]LGDSHOD3ROtFLD&LYLOGH0LQDV*HUDLVVREUHIDWRVFRUUHODWRV&DVRR6U5LFDUGR
YHQKDDVHUGHQXQFLDGRHRXFRQGHQDGRRPHVPRSRGHUiWHUTXHVHGHGLFDUDVXDGHIHVDEHP
FRPRILFDULPSRVVLELOLWDGRGHH[HUFHUVXDIXQomRFRPRDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLD$SRWHQFLDO
LQDELOLGDGHGR6U5LFDUGRUHDOL]DUVXDVIXQo}HVGHIRUPDSOHQDSRGHJHUDULPSDFWRVHFRQ{PLFRV
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DGYHUVRV QDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD H D VXD HYHQWXDO GHQ~QFLD HRX FRQGHQDomR SRGHUi
UHVXOWDUHPGDQRVUHSXWDFLRQDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHHFRQ{PLFRVj&RPSDQKLD
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GH SURFHVVRV MXGLFLDLV HQYROYHQGR DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1RVVDVDSyOLFHVGHVHJXURSRGHPVHULQVXILFLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVH
SHUGDVEHPFRPRSRGHPQmRDEUDQJHUWRGRVRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVHXV
DWLYRVHVWHMDPVXMHLWRV
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVXDVDSyOLFHVGHVHJXURFRQWUDWDGDVVHUmRVXILFLHQWHVHP
WRGDVDVFLUFXQVWkQFLDVRXFRQWUDWRGRVRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVHXVDWLYRVHVWmR
VXMHLWRV&HUWRVWLSRVGHULVFRVQmRVmRJDUDQWLGRVSHODVVHJXUDGRUDVTXHDWXDPQRPHUFDGRWDLV
FRPRJXHUUDFDVRIRUWXLWRHGHIRUoDPDLRURXLQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHV1DHYHQWXDOLGDGH
GDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUXPGHVVHVHYHQWRVQmRFREHUWRVRXGHLQVXILFLrQFLDGHFREHUWXUDQDV
DSyOLFHVFRQWUDWDGDVD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPUHYpVILQDQFHLURSDUDUHFRPSRUHRXUHIRUPDU
RVDWLYRVTXHWHQKDPVRIULGRSUHMXt]RRTXHSRGHUiFRPSURPHWHURLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGR
(P FDVR GH RFRUUrQFLD GH VLQLVWURV FREHUWRV SRU WDLV DSyOLFHV GH VHJXUR DV LQGHQL]Do}HV GDV
VHJXUDGRUDV SRGHP QmR VHU UHFHELGDV WHPSHVWLYDPHQWH HRX SRGHP VHU LQVXILFLHQWHV RX
LQDGHTXDGDVSDUDFREULUWRGDVDVSHUGDVHGDQRVGHFRUUHQWHVGHWDLVVLQLVWURV$GLFLRQDOPHQWHD
&RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD j RFRUUrQFLD GH XP VLQLVWUR VLJQLILFDWLYR QmR VHJXUDGR RX
LQGHQL]iYHOSDUFLDORXLQWHJUDOPHQWHRXjQmRREVHUYkQFLDGRVVXEFRQWUDWDGRVGD&RPSDQKLD
HPFXPSULUREULJDo}HVLQGHQL]DWyULDVDVVXPLGDVSHUDQWHD&RPSDQKLDRXHPFRQWUDWDUVHJXURV
FDVRV HP TXH D &RPSDQKLD QmR WHUi GLUHLWR D TXDOTXHU LQGHQL]DomR SDUD DX[LOLDU QRV FXVWRV
GHFRUUHQWHVGHVLQLVWURVQmRFREHUWRVRXLQGHQL]iYHLV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHVHUiFDSD]GHPDQWHURXUHQRYDUVXDVDSyOLFHV
GHVHJXURDWD[DVFRPHUFLDLVUD]RiYHLVHRXQDVFRQGLo}HVHYDORUHVTXHFRQVLGHUDDGHTXDGDV
RX DLQGD TXH FRQVHJXLUi UHQRYDU VXDV DSyOLFHV FRP DV PHVPDV FRPSDQKLDV VHJXUDGRUDV RX
FRPFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVVLPLODUHV
3RU ILP FXPSUH VDOLHQWDU TXH D &RPSDQKLD SRGHUi VHU UHVSRQVDELOL]DGD MXGLFLDOPHQWH SHOR
SDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDWHUFHLURVHPGHFRUUrQFLDGHXPHYHQWXDODFLGHQWHRXRFRUUrQFLDMi
TXH D &RPSDQKLD QmR FRQWUDWD DSyOLFH GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO JHUDO SDUD D FREHUWXUD GH
SUHMXt]RVGHFRUUHQWHVGHWDOVLWXDomR

2VGHWHQWRUHVGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRX
MXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
'HDFRUGRFRPRVHXHVWDWXWRVRFLDOD&RPSDQKLDGHYHSDJDUDRVVHXVDFLRQLVWDVQRPtQLPR
GROXFUROtTXLGRDQXDOGD&RPSDQKLDFDOFXODGRHDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR$GHPDLVHPGHMXQKR
GHD&RPSDQKLDSRVVXtDSUHMXt]RVDFXPXODGRVGH5PLOVHQGRTXHD&RPSDQKLD
VRPHQWHSRGHUiSDJDUGLYLGHQGRVDSyVDFRPSHQVDomRLQWHJUDOGRVSUHMXt]RVDFXPXODGRV
2OXFURSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RFRQVWLWXLUUHVHUYDVRXVHUUHWLGR
QRV WHUPRV SUHYLVWRV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SRGH QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR SDUD R
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV SHUPLWH TXH XPD FRPSDQKLD DEHUWD FRPR D &RPSDQKLD QmR UHDOL]H D GLVWULEXLomR
REULJDWyULD GH GLYLGHQGRV HP GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR VRFLDO FDVR D $GPLQLVWUDomR LQIRUPH DRV
DFLRQLVWDVTXHDGLVWULEXLomRVHULDLQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD1HVVHV
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FDVRVRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDGHYHUmRHQFDPLQKDUj&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
GHQWURGHFLQFRGLDVGDUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDH[SRVLomRMXVWLILFDGDGDQmRGLVWULEXLomRGRV
GLYLGHQGRVREULJDWyULRV'HWDOIRUPDRVGHWHQWRUHVGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHP
QmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
3RU ILP D LVHQomR GH LPSRVWR GH UHQGD VREUH D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV H D WULEXWDomR
DWXDOPHQWHLQFLGHQWHVRERSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDO
SRGHUiVHUUHYLVWDHWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUDVHU
WULEXWDGRVHRXQRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXUR
LPSDFWDQGR R YDORU OtTXLGR D VHU UHFHELGR SHORV QRVVRV DFLRQLVWDV D WtWXOR GH SDUWLFLSDomR QRV
UHVXOWDGRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDULVFRVUHODWLYRVDRQmRFXPSULPHQWRGDQRYD/HL*HUDO
GH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLVSRGHQGRVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWHSHODDSOLFDomRGH
VDQo}HVLQFOXVLYHSHFXQLiULDV
(PGHDJRVWRGHIRLSURPXOJDGDD/HLQ ³/HL*HUDOGH3URWHomRGH
'DGRV3HVVRDLV´ DLQGDQmRHPYLJRUTXHWUDUiJUDQGHVDOWHUDo}HVQRVLVWHPDGHSURWHomRGH
GDGRV SHVVRDLV QR %UDVLO &XPSUH VDOLHQWDU TXH HP GHFRUUrQFLD GD SDQGHPLD FDXVDGD SHOD
&29,'DHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'RULJLQDOPHQWHSUHYLVWDSDUDGHDJRVWRGHWHYH
VXD YLJrQFLD DGLDGD SDUD  GH PDLR GH  HP GHFRUUrQFLD GD 0HGLGD 3URYLVyULD 
HPLWLGD HP  GH DEULO GH  SRGHQGR R SUD]R RULJLQDO VHU UHHVWDEHOHFLGR FDVR D 0HGLGD
3URYLVyULD QmR VHMD FRQYHUWLGD HP OHL QR SUD]R Pi[LPR GH  GLDV ,QGHSHQGHQWHPHQWH GR
UHVXOWDGR GD WUDPLWDomR GD 0HGLGD 3URYLVyULD D DSOLFDomR GDV SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
SUHYLVWDVQDOHLWHYHVXDYLJrQFLDDGLDGDSDUDGHDJRVWRGHFRQIRUPH/HLQ
SXEOLFDGDHPGHMXQKRGH
$/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLVHVWDEHOHFHQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRSHODV
HPSUHVDV QR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV FROHWD FODVVLILFDomR XWLOL]DomR SURFHVVDPHQWR
DUPD]HQDPHQWR WUDQVIHUrQFLD HOLPLQDomR HQWUH RXWUDV RSHUDo}HV UHDOL]DGDV FRP GDGRV
SHVVRDLV  H SUHYr HQWUH RXWURV RV GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV DV EDVHV OHJDLV
DSOLFiYHLV j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV RV UHTXLVLWRV SDUD REWHQomR GH FRQVHQWLPHQWR DV
REULJDo}HVHSHQDOLGDGHV
6HQmRVHDGHTXDUjQRYDQRUPDD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYD
jVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLVSHOD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV $13' GH
DGYHUWrQFLDREULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHEORTXHLRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLV
PXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GHVHXIDWXUDPHQWR RXGHVHXJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR
%UDVLO  QR ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH 5
FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomRHPXOWDGLiULDREVHUYDGROLPLWHJOREDOPHQFLRQDGR
'HVVD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomR j OHJLVODomR DSOLFiYHO SRGHP DFDUUHWDU HP PXOWDV HOHYDGDV SDUD D &RPSDQKLD
GLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDRPHUFDGREORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLV
GDEDVHVHPSUHMXt]RGHHYHQWXDLVVDQo}HVFLYLVHFULPLQDLVSRGHQGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD
UHSXWDomRHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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2VFRQWUROHVLQWHUQRVDWXDOPHQWH H[LVWHQWHV SRGHPQmRVHUVXILFLHQWHV SDUD HYLWDU
YLRODo}HV GH OHLV GH FRPEDWH j FRUUXSomR SDU SDUWH GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD
2VFRQWUROHVLQWHUQRVDWXDOPHQWHH[LVWHQWHVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDDVVHJXUDUTXHWRGRV
RVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRIXQFLRQiULRVHWHUFHLURVTXHDJHPHPQRPHGD&RPSDQKLDHRX
RV UHSUHVHQWDQWHV GRV IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD DWXHP HP FRQIRUPLGDGH DV OHLV H
UHJXODPHQWRVYROWDGRVDSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRVHQGRH[HPSORVGHVVDVQRUPDVQR
%UDVLO D /HL Q D /HL Q  R 'HFUHWR Q  R 'HFUHWR Q
R'HFUHWRQ
$H[LVWrQFLDGHTXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVLQTXpULWRVRXSURFHVVRVGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYDRX
MXGLFLDOUHODFLRQDGRVjYLRODomRGHTXDOTXHUGHVWDVOHLVQR%UDVLORXQRH[WHULRUHQYROYHQGRD
DGPLQLVWUDomRIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURVTXHDJHPHPQRPHGD&RPSDQKLDSRGHPUHVXOWDUHP
L PXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFLYLOHSHQDO LL SURLELomRRXVXVSHQVmRGH
QRVVDV DWLYLGDGHV HRX LLL  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GH UHFHEHU
LQFHQWLYRVRXEHQHItFLRVILVFDLVRXTXDLVTXHUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
3RUFRQVHJXLQWHWRGDVHVVDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHUmRRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRV
QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD EHP FRPR SRGHP DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHVXDUHSXWDomR

,QFLGHQWHV GH VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD LQFOXLQGR DWDTXHV j LQIUDHVWUXWXUD QHFHVViULD
SDUDPDQWHURVVLVWHPDVGH7,GD&RPSDQKLDSRGHPUHVXOWDUHPGDQRVjUHSXWDomR
HjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
,QFLGHQWHV GH VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD SRGHP UHVXOWDU HP DSURSULDomR LQGHYLGD GDV LQIRUPDo}HV
HRXGDVLQIRUPDo}HVGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDRXHPWHPSRGHLQDWLYLGDGHHPVHXVVHUYLGRUHV
RXRSHUDo}HVRTXHSRGHDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD(YHQWXDO
SHUGDGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOVHJUHGRVFRPHUFLDLVGDGRVSHVVRDLVRXGHRXWUDVLQIRUPDo}HV
FRPHUFLDLV VHQVtYHLV RX D LQWHUUXSomR GDV RSHUDo}HV SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRLQWHUUXSo}HVRXIDOKDVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRFRPRSRUH[HPSOR
QDDSXUDomRHFRQWDELOL]DomRGRIDWXUDPHQWRFDXVDGDVSRUDFLGHQWHVPDXIXQFLRQDPHQWRRX
DWRVPDOLQWHQFLRQDGRVSRGHPRFDVLRQDULPSDFWRVQRIXQFLRQDPHQWR FRUSRUDWLYRFRPHUFLDOH
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHIRUPD
QHJDWLYD DOpP GH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D QRVVD LPDJHP H FRQILDELOLGDGH MXQWR DR PHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWH UHIHULGDV LQWHUUXSo}HV RX IDOKDV SRGHP QmR HVWDU FREHUWDV SHODV DSyOLFHV GH
VHJXURVFRQWUDWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDDFREHUWXUDGRVVHXVDWLYRV3HUGDVQmRFREHUWDVSRU
HVWHVVHJXURVSRGHPUHVXOWDUHPSUHMXt]RVRTXHSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDVXDVLWXDomR
ILQDQFHLUDHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

,QWHUUXSo}HVGDVRSHUDo}HVRXGHJUDGDomRGDTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLD
RX GH VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR WHU HIHLWR DGYHUVR VREUH VHXV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$RSHUDomRGHFRPSOH[RVVLVWHPDVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDHQYROYHGLYHUVRVULVFRVWDLV
FRPRGLILFXOGDGHVRSHUDFLRQDLVHLQWHUUXSo}HVLQHVSHUDGDVFDXVDGDVSRUDFLGHQWHVTXHEUDVRX
IDOKDV GH HTXLSDPHQWRV RX SURFHVVRV GHVHPSHQKR DEDL[R GRV QtYHLV HVSHUDGRV GH
GLVSRQLELOLGDGH H HILFLrQFLD GRV DWLYRV FDWiVWURIHV FRPR H[SORV}HV LQFrQGLRV IHQ{PHQRV
QDWXUDLV GHVOL]DPHQWRV VDERWDJHP YDQGDOLVPR HQWUH RXWURV HYHQWRV VLPLODUHV $OpP GLVVR
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GHFLV}HVRSHUDWLYDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVUHVSRQViYHLVSHODUHGHGHHQHUJLDHOpWULFDRPHLR
DPELHQWHDVRSHUDo}HVHRXWUDVTXHVW}HVTXHDIHWHPDJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDSRGHPWHU
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRIXQFLRQDPHQWRHUHQWDELOLGDGHGDVRSHUDo}HVGRVVLVWHPDVGH
JHUDomRGD&RPSDQKLDDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV

2VUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHULPSDFWDGRVSRUDOWHUDo}HVQD
OHJLVODomR WULEXWiULD EUDVLOHLUD RX SRU UHVXOWDGRV GHVIDYRUiYHLV GH FRQWLQJrQFLDV
WULEXWiULDV
$ OHJLVODomR WULEXWiULD EUDVLOHLUD p DOWHUDGD UHJXODUPHQWH SHORV *RYHUQRV )HGHUDO (VWDGXDO H
0XQLFLSDO7DLVDOWHUDo}HVLQFOXHPFULDomRGHQRYRVWULEXWRVDOWHUDo}HVQDVDOtTXRWDVHSRUYH]HV
FULDomR GH WULEXWRV WHPSRUiULRV GHVWLQDGRV D GHWHUPLQDGRV SURSyVLWRV JRYHUQDPHQWDLV
HVSHFtILFRV$OJXPDVGHVVDVPHGLGDVSRGHUmRUHVXOWDUHPDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULDRTXH
FRQVHTXHQWHPHQWHWHUiLPSDFWRVQDOXFUDWLYLGDGHGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD D ILVFDOL]Do}HV GD 5HFHLWD )HGHUDO GH WHPSRV HP
WHPSRV,QFOXVLYHDVDXWRULGDGHVILVFDLVEUDVLOHLUDVLQWHQVLILFDUDPUHFHQWHPHQWHRQ~PHURGH
ILVFDOL]Do}HV H FRVWXPDP DQDOLVDU TXHVW}HV HQYROYHQGR GHVSHVDV GH DPRUWL]DomR GH iJLR
UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD H SODQHMDPHQWR WULEXWiULR GHQWUH RXWURV &RPR UHVXOWDGR GH WDLV
ILVFDOL]Do}HVDVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUTXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV
(PUD]mRGRPHQFLRQDGRDFLPDD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHQmRKDYHUiDXPHQWRGD
FDUJD WULEXWiULD TXH RV SURYLVLRQDPHQWRV SDUD WDLV SURFHVVRV VHUmR FRUUHWRV TXH QmR KDYHUi
LGHQWLILFDomR GH H[SRVLomR ILVFDO DGLFLRQDO H TXH QmR VHUi QHFHVViULD FRQVWLWXLomR GH UHVHUYDV
ILVFDLVDGLFLRQDLVSDUDTXDOTXHUH[SRVLomRILVFDOHTXHQmRHVWDUiVXMHLWDDSURFHVVRVUHODFLRQDGRV
D DVVXQWRV ILVFDLV LQFOXLQGR SHUDQWH R &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV )LVFDLV &$5) 
4XDOTXHU GHVVHV HYHQWRV SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV QHJyFLRV RV VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
E

FRPUHODomRDRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD

2VLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHPHQWUDUHPFRQIOLWR
FRPRVLQWHUHVVHVGRVLQYHVWLGRUHV
2VDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDWrPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWURVHOHJHUDPDLRULDGRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDOTXHUGHOLEHUDomRTXH
H[LMDDSURYDomRGHDFLRQLVWDVLQFOXVLYHQDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDV DOLHQDo}HV SDUFHULDV H GLVWULEXLomR GH TXDLVTXHU GLYLGHQGRV H SURYHQWRV IXWXURV
REVHUYDGDVDVH[LJrQFLDVHDVUHVWULo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRHDSURYDomRGHWDLVPDWpULDVEHPFRPRRSDJDPHQWRGRGLYLGHQGRREULJDWyULRQRVWHUPRV
SUHYLVWRV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV 1mR VH SRGH DVVHJXUDU TXH RV LQWHUHVVHV GRV
DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD HVWDUmR DOLQKDGRV FRP RV LQWHUHVVHV GRV GHPDLV
LQYHVWLGRUHVQDVGHOLEHUDo}HVVXEPHWLGDVjDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

$SyVDFRQFOXVmRGDQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVD&RPSDQKLDSRGHUiQmR
WHU PDLV XP DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX JUXSR GH FRQWUROH TXH GHWHQKD D PDLRULD
DEVROXWDGHVXDVDo}HVRTXHSRGHUiGHL[iODVXVFHWtYHODDOLDQoDVHQWUHDFLRQLVWDV
FRQIOLWRVHQWUHDFLRQLVWDVHRXWURVHYHQWRVGHFRUUHQWHVGDDXVrQFLDGHXPDFLRQLVWD
FRQWURODGRURXJUXSRGHFRQWUROH
&DVR D RIHUWD VHMD EHPVXFHGLGD SRGHUHPRV QmR WHU XP DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX JUXSR GH
FRQWUROHYLQFXODGRSRUDFRUGRGHYRWRWLWXODUGHPDLVGHPDLVXPDDomRGRFDSLWDOYRWDQWH
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1HVWHVHQWLGRRDWXDO$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVROYLGRHDV
VXDVGLVSRVLo}HVUHVWDUmRH[WLQWDVFDVRD&RPSDQKLDUHDOL]HXPDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV
³,32´ 1RVWHUPRVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUHDOL]DomRGR,32VHUiFRQVLGHUDGDDSDUWLUGD
GDWDGHVXDSUHFLILFDomRRXVHMDGDGDWDHPTXHIRUGHILQLGRRSUHoRSRUDomRGR,32
$DXVrQFLDGHXPJUXSRGHFRQWUROHTXHGHWHQKDDo}HVGD&RPSDQKLDTXHDVVHJXUHPDPDLRULD
GRVGLUHLWRVGHYRWRSRGHUiGLILFXOWDUFHUWRVSURFHVVRVGHWRPDGDGHGHFLVmRSRLVSRGHUiQmR
VHUDWLQJLGRRTXyUXPPtQLPRH[LJLGRSRUOHLSDUDGHWHUPLQDGDVGHOLEHUDo}HV&DVRD&RPSDQKLD
QmR WHQKD DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LGHQWLILFDGR FRPR FRQWURODGRU D &RPSDQKLD H RV
DFLRQLVWDVPLQRULWiULRVSRGHUmRQmRJR]DUGDPHVPDSURWHomRFRQIHULGDSHOD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVFRQWUDDEXVRVSUDWLFDGRVSRURXWURVDFLRQLVWDVHHPFRQVHTXrQFLDD&RPSDQKLDSRGH
WHU GLILFXOGDGH HP REWHU D UHSDUDomR GRV GDQRV FDXVDGRV 4XDOTXHU PXGDQoD UHSHQWLQD RX
LQHVSHUDGDQDHTXLSHGHDGPLQLVWUDGRUHVQDSROtWLFDHPSUHVDULDORXGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFR
RX TXDOTXHU GLVSXWD HQWUH DFLRQLVWDV FRQFHUQHQWHV DRV VHXV UHVSHFWLYRV GLUHLWRV SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
F

FRPUHODomRDRVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDQmRHVWDUH[SRVWDDWXDOPHQWHDTXDLVTXHUULVFRVTXHDIRQWHVHMDTXDOTXHU
GHVHXVDFLRQLVWDV
G

FRPUHODomRjVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH H[WUDLU DV VLQHUJLDV TXH SODQHMRX HQWUH VXDV
FRQWURODGDV
2ERPGHVHQYROYLPHQWRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDVVLQHUJLDVFRPDV
VXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVTXHYLVDPDRDXPHQWRGRYROXPHGHYHQGDVUHDOL]DGDVEHPFRPR
D UHGXomR GH FXVWRV H GHVSHVDV $V VLQHUJLDV HQWUH D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV LQFOXHP
GHQWUH RXWURV DVSHFWRV L  D XQLILFDomR GRV HVIRUoRV FRPHUFLDLV GH YHQGD GH HQHUJLD LL  D
XQLILFDomR GRV HVIRUoRV FRPHUFLDLV GH FRPSUD GH HQHUJLD LLL  D XQLILFDomR GRV HVIRUoRV GH
FRQWUDWDomR GH FRODERUDGRUHV H LY  D XQLILFDomR GRV FXVWRV H LQYHVWLPHQWRV UHODWLYRV jV
DWLYLGDGHVGHDSRLR EDFNRIILFH $&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHH[WUDLUDGHTXDGDPHQWHDV
VLQHUJLDV QHFHVViULDV SDUD GLPLQXLU VHXV FXVWRV UHVXOWDQGR HP FXVWRV H[WUDRUGLQiULRV SDUD D
&RPSDQKLDRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD

3DUWLFLSDo}HV HP VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR ³63(V´  SRGHUmR UHVXOWDU HP
ULVFRVGHQDWXUH]DILVFDO
2V LQYHVWLPHQWRV HP 63(V LQFOXHP GHQWUH RXWURV R ULVFR GDV 63(V WHUHP VHX UHJLPH GH
WULEXWDomRSHOROXFURSUHVXPLGRTXHVWLRQDGRSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV(YHQWXDODXWXDomRILVFDO
QHVVHVHQWLGRSRGHUiLPSDFWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

$V FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD SRGHP LQFRUUHU HP SHUGDV RX FXVWRV DGLFLRQDLV HP
IXQomRGHQmRUHJXODUL]DomRIXQGLiULD
$V FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD GHWrP R GLUHWR GH H[SORUDomR QR FDVR GH FRQFHVVLRQiULDV GH
GLVWULEXLomR WUDQVPLVVmR H JHUDomR DWUHODGR jUHVSHFWLYD GHFODUDomR GH XWLOLGDGH S~EOLFD SDUD
GHVDSURSULDomR GRV WHUUHQRV QHFHVViULRV jV VXDV DWLYLGDGHV H LQVWLWXLomR GH IDL[D GH VHUYLGmR
DGPLQLVWUDWLYD
1R FDVR GDV DXWRUL]DGDV GH JHUDomR D UHJXODUL]DomR IXQGLiULD ILFD D FDUJR GR HPSUHHQGHGRU
SRGHQGR FRQVWLWXLU XPD REULJDomR SDUD D FRPSURYDomR GD FRQFOXVmR ItVLFRILQDQFHLUD QRV
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SURFHVVRVGHILQDQFLDPHQWRGRVSURMHWRV$GLFLRQDOPHQWHFXPSUHVDOLHQWDUTXHRVSDUWLFLSDQWHV
GRVHWRUSRGHPHQIUHQWDURULVFRGHLQGHQL]Do}HVQmRSUHYLVWDVHRXRXWUDVSHUGDVUHODFLRQDGDV
jTXHVWmRIXQGLiULDYLVWRTXHDUHJXODUL]DomRGDVWHUUDVpXPSURFHVVRPRURVRHVSHFLDOPHQWH
HPUHJL}HVRQGHKiIRUWHDWXDomRGHPRYLPHQWRVVRFLDLV
'HVVD IRUPD GLDQWH GDV GLILFXOGDGHV HQIUHQWDGDV QR %UDVLO SDUD D UHJXODUL]DomR IXQGLiULD GD
SURSULHGDGH H FHVVmR GH XVR GRV WHUUHQRV DV FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD SRGHP LQFRUUHU HP
SHUGDVRXFXVWRVDGLFLRQDLVDRVRULJLQDOPHQWHSUHYLVWRV
H

FRPUHODomRDRVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDGHSHQGHUiGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVSDUDDWLYLGDGHVGH
RSHUDomRHPDQXWHQomR 2 0 GHVXDVFHQWUDLVJHUDGRUDVGHHQHUJLDHOpWULFDHFDVR
HVVHVVHUYLoRVQmRVHMDPDGHTXDGDPHQWHH[HFXWDGRVD&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHUXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
$&RPSDQKLDGHSHQGHUiGDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHRSHUDomRH
PDQXWHQomR 2 0  GH VXDV FHQWUDLV JHUDGRUDV GH HQHUJLD HOpWULFD $ LQFDSDFLGDGH RX
LQGLVSRVLomRGHVVHVWHUFHLURVHPSUHVWDUWDLVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVFRPDTXDOLGDGHSUHYLVWDQRV
UHVSHFWLYRVFRQWUDWRVDUHVFLVmRGHVVHVFRQWUDWRVGHVHUYLoRGH2 0RXDLQGDDLQFDSDFLGDGH
GD&RPSDQKLDGHUHQRYiORVRXGHQHJRFLDUQRYRVFRQWUDWRVFRPRXWURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
TXDOLILFDGRVWHPSHVWLYDPHQWHHFRPSUHoRVDGHTXDGRVSRGHUi L SURYRFDULQDGLPSOHPHQWRGH
VXDVREULJDo}HVUHJXODWyULDV LL FRORFDUHPULVFRDSUHVHUYDomRGHVXDVFHQWUDLVJHUDGRUDVH
LLL UHGX]LU WHPSRUDULDPHQWH D GLVSRQLELOLGDGHFDSDFLGDGH GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD GDV
VXDV FHQWUDLV JHUDGRUDV VXMHLWDQGR VXDV FRQWURODGDV D XPD PHQRU UHFHLWD GH YHQGDV H
SRWHQFLDOPHQWH RFDVLRQDQGR DV SHQDOLGDGHV LQFOXVLYH R SDJDPHQWR GH PXOWDV  SUHYLVWDV HP
VHXV FRQWUDWRV GH FRPSUD H YHQGD GH HQHUJLD HOpWULFD &RQVHTXHQWHPHQWH RV QHJyFLRV H DV
FDSDFLGDGHV RSHUDFLRQDO H ILQDQFHLUD SRGHUmR VRIUHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH $GHPDLV D
&RPSDQKLDSRGHVHUTXHVWLRQDGDHPMXt]RRXyUJmRVDGPLQLVWUDWLYRVVREUHRUHFRQKHFLPHQWRGH
YtQFXORHPSUHJDWtFLRGRVHPSUHJDGRVGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRWHUFHLUL]DGRVFRQWUDWDGRVSHOD
&RPSDQKLD RX FRQVLGHUDGD VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRU REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H
SUHYLGHQFLiULDVQmRGHYLGDPHQWHTXLWDGDVSRUVHXVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVRTXH
SRGHUiUHVXOWDUHPXPDXPHQWRVXEVWDQFLDOGRSDVVLYRGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHWHU
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVXDFDSDFLGDGHHFRQ{PLFDHVHXUHVXOWDGRILQDQFHLUR

&XVWRVGHFRQWUDWDomRGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRGHPYDULDUGHDFRUGRFRPD
GHPDQGDGHPHUFDGRGHYLGRjOLPLWDomRGRQ~PHURGHIRUQHFHGRUHV
2VFXVWRVGHFRQWUDWDomRGHIRUQHFHGRUHVSRGHPYDULDUGHDFRUGRFRPRJUDXGHULVFRLPSXWDGR
jVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRUPHLRGRVHXKLVWyULFRGHSDJDPHQWRV
$VQHFHVVLGDGHVGHPDQXWHQomRHDVGHPDQGDVGHFRQVWUXomRGHQRYDVREUDVGDVFRQWURODGDV
GD &RPSDQKLD VmR DWHQGLGDV SRU SRXFRV IRUQHFHGRUHV HP YLUWXGH GD DOWD FRQFHQWUDomR QR
PHUFDGRGHVHUYLoRVWpFQLFRVUHODFLRQDGRVjDWLYLGDGHILPGDRUJDQL]DomR$VVLPDVFRQWURODGDV
GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV j RIHUWD H GHPDQGD GHVVH PHUFDGR SULQFLSDOPHQWH HP
FLUFXQVWkQFLDVHPTXHVmRUHDOL]DGRVJUDQGHVLQYHVWLPHQWRVQRVHWRUHOpWULFRTXHSRGHPJHUDU
GLVWRUomRQRVSUHoRVGRVVHUYLoRVSUHYLDPHQWHFRQVLGHUDGRVQR3ODQRGH1HJyFLRVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH RV SUHoRV GH DOJXQV PDWHULDLV H HTXLSDPHQWRV XWLOL]DGRV QD FRQVWUXomR H
PDQXWHQomRGRVDWLYRVVmRLQIOXHQFLDGRVSHODFRWDomRGHPRHGDVHVWUDQJHLUDVSDUDFHUWRVJUXSRV
GH PHUFDGRULDV SRGHQGR YDULDU VLJQLILFDWLYDPHQWH R TXH SRGHUi JHUDU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHQDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
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,QFDSDFLGDGHHRXLQGLVSRQLELOLGDGHGRVIRUQHFHGRUHVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
SRGHUi mR LPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
$LQFDSDFLGDGHHRXLQGLVSRQLELOLGDGHGRVIRUQHFHGRUHVHPSUHVWDURVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVSHODV
FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD FRP D TXDOLGDGH SUHYLVWD HP FRQWUDWR SRGHUi mR  L  RFDVLRQDU R
LQDGLPSOHPHQWRGDVREULJDo}HVUHJXODWyULDVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD LL FRORFDUHPULVFR
D SUHVHUYDomR GH VXDV REUDV H HTXLSDPHQWRV H LLL  UHGX]LU WHPSRUDULDPHQWH D
GLVSRQLELOLGDGHFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDGDVFHQWUDLVJHUDGRUDVDVHUHPGHWLGDV
SHOD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDV
$LQGD D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR HVWDU VXMHLWDV DR SDJDPHQWR GH PXOWDV H
SHQDOLGDGHV HP GHFRUUrQFLD GR GHVFXPSULPHQWR SRU VHXV IRUQHFHGRUHV GH VXDV REULJDo}HV
IDOrQFLDRXGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHRIRUQHFLPHQWRHDSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPTXDOLGDGHDEDL[RGDTXHODSUHYLVWD
SRGHUmRJHUDURQmRFXPSULPHQWRGHFRQGLo}HVLPSRVWDVj&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVSHOD
DXWRULGDGHUHVSRQViYHOHSURYRFDUSRUH[HPSORGHVJDVWHDFHOHUDGRGHDWLYRVGHJHUDomRHOpWULFD
DFDUUHWDQGR FXVWRV DGLFLRQDLV H LQWHUIHULQGR QR IOX[R GH FDL[D GRV SURMHWRV H GD &RPSDQKLD
SRGHQGRFDXVDUXPLPSDFWRDGYHUVRHPVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
2 PHVPR SRGHUi DFRQWHFHU QR FDVR GH VXVSHQVmR RX UXSWXUD LPSUHYLVWD GRV FRQWUDWRV GH
IRUQHFLPHQWRGHHTXLSDPHQWRVRXGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
I

FRPUHODomRDRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DR ULVFR GH UHVFLVmR FRQWUDWXDO H LQDGLPSOrQFLD GH VHXV
FOLHQWHV R TXH SRGH LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH D VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H R VHX
UHVXOWDGR
$&RPSDQKLDFHOHEUDQRFXUVRGHVHXVQHJyFLRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDFRP
VHXVFOLHQWHV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHXVFOLHQWHVKRQUDUmRFRPVHXVFRPSURPLVVRV
GHSDJDPHQWRQRkPELWRGHWDLVFRQWUDWRV1RFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGRVWHUPRVGRVFRQWUDWRV
SRU DOJXP FOLHQWH UHOHYDQWH D &RPSDQKLD SRGH WHU VHX IOX[R GH FDL[D H VXDV RSHUDo}HV
FRPSURPHWLGRV H FRQVHTXHQWHPHQWH VRIUHU XP LPSDFWR QHJDWLYR UHOHYDQWH HP VXD VLWXDomR
ILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRV
$OpPGLVVRDHYHQWXDOLQDGLPSOrQFLDGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHUiUHVXOWDUHPFRQWLQJrQFLDV
H HYHQWXDLV SHUGDV DGYLQGDV SULQFLSDOPHQWH GD GLIHUHQoD HQWUH RV SUHoRV FRQWUDWDGRV SHOD
FRPSDQKLDHRVSUHoRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRGHFXUWRSUD]RTXDQGRGRHYHQWRGHTXHEUDGH
FRQWUDWRDILPGHVXSULUDVREULJDo}HVGHHQWUHJDGHHQHUJLDHOpWULFDMXQWRDRVVHXVFOLHQWHV
J

FRPUHODomRDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDHPTXHD&RPSDQKLDDWXD

&UHVFLPHQWRGDFRQFRUUrQFLDQRVHJPHQWRGHFRQVXPLGRUHVOLYUHVSRGHUiLPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
*HUDGRUDVHFRPHUFLDOL]DGRUDVFRQFRUUHPGLUHWDPHQWHHQWUHVLQRVHJPHQWRGHIRUQHFLPHQWRGH
HQHUJLDHOpWULFDDFRQVXPLGRUHVOLYUHV(VVDFRQFRUUrQFLDSRGHUiGLILFXOWDURFUHVFLPHQWRHRXD
UHQRYDomR GH FRQWUDWRV H[LVWHQWHV GD &RPSDQKLD QR PHUFDGR GH YHQGD GH HQHUJLD SDUD
FRQVXPLGRUHV OLYUHV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH VXD UHFHLWD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWR
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$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD SHOD FUHVFHQWH
FRQFRUUrQFLDQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDEUDVLOHLUR
$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SDQVmR GH VHXV QHJyFLRV HP QRYRV
HPSUHHQGLPHQWRV GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD VXEPHWLGRV DR SURFHVVR GH DXWRUL]DomR
RXWRUJDGD SHOD $1((/ (VWD DWLYLGDGH SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD SHOD FUHVFHQWH FRQFRUUrQFLD QD
UHDOL]DomR GH HVWXGRV H VROLFLWDomR GH DXWRUL]DomR SDUD H[HFXomR GH SURMHWRV GH JHUDomR GH
HQHUJLDHOpWULFDSRUIRQWHVUHQRYiYHLV$OpPGLVVRQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHD&RPSDQKLD
WHUiVXFHVVRHPDSURYHLWDUTXDLVTXHUGHVVDVRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRXPDYH]TXHHODV
HQIUHQWDPXPDFUHVFHQWHFRQFRUUrQFLDQDLQG~VWULDGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDSRUSDUWHGH
HPSUHVDVHVWDWDLVHSULYDGDV&RQVLGHUDQGRTXHDREWHQomRGHVVHVQRYRVQHJyFLRVGHSHQGHGH
IDWRUHV DOKHLRV DR FRQWUROH GD &RPSDQKLD p LPSRVVtYHO DVVHJXUDU R VXFHVVR HP WRGDV DV
RSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSURFXUDUmRH[SORUDUQHVWH
VHJPHQWR$HYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPLPSODQWDUVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
SRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHHVWDVHXVUHVXOWDGRVHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHV
PRELOLiULRV GH VXD HPLVVmR SRGHQGR YLU D FDXVDU XP LPSDFWR QHJDWLYR QRV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD

$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD SRU IDWRUHV GH
PHUFDGRSHODUHJXODomRHSHODFUHVFHQWHFRQFRUUrQFLDQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFD
EUDVLOHLUR
$HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDHQYROYHDH[SDQVmRGHVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomR
GHHQHUJLDHOpWULFDSRUPHLRGDDTXLVLomRGHDWLYRVHPRSHUDomR$H[LVWrQFLDGHQRYRVSURMHWRV
SDUDDTXLVLomRHHYHQWXDOFRQVWUXomRSRGHVHULPSDFWDGDSRUIDWRUHVGHPHUFDGRHUHJXODomR
LQFOXLQGR SURFHVVRV GH DXWRUL]DomR FRQFHVVmR OLFHQFLDPHQWRV H OLFLWDo}HV SURPRYLGRV SHORV
UHJXODGRUHV (VWD DWLYLGDGH WDPEpP SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD SHOD FUHVFHQWH FRQFRUUrQFLD QD
DTXLVLomR GH SURMHWRV SRU WHUFHLURV (YHQWXDO LQFDSDFLGDGH GH LPSOHPHQWDU VXD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWRSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD
2XWUDVLQFHUWH]DVGHFRUUHPGHQWUHRXWURVIDWRUHVGRFDUiWHUFtFOLFRGHSUHoRVGHFRUUHQWH L GH
RIHUWDHGHPDQGDGHHQHUJLDDIHWDGDSRURXWUDVIRQWHVGHHQHUJLDH LL GDYDULDomRGHFXVWRV
GRVLQVXPRVWtSLFRVGDDWLYLGDGHGHRSHUDomRHPDQXWHQomRGHXQLGDGHVGH&*(VH8)9VVHQGR
FHUWRTXHWDLVYDULDo}HVSRGHPJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHSDUDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD

$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD SHOR ULWPR GH
FUHVFLPHQWRGR0HUFDGR/LYUH
$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD HVWi IRUWHPHQWH EDVHDGD QD H[SHFWDWLYD GH TXH R
Q~PHUR GH SDUWLFLSDQWHV GR $PELHQWH GH &RQWUDWDomR /LYUH ³0HUFDGR /LYUH´ RX ³$&/´  QR
%UDVLO HP HVSHFLDO FRQVXPLGRUHV GH YDUHMR FRP FRQVXPR PHQRU TXH 0:PpG  FUHVFHUi
VXEVWDQFLDOPHQWH QRV SUy[LPRV DQRV $ H[SHFWDWLYD GD &RPSDQKLD p GH TXH FRP EDVH QDV
SURMHo}HVGLYXOJDGDVSHOR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLDRFRUUDXPDPLJUDomRGH*:KGH
YROXPHGHHQHUJLDHOpWULFDSDUDRPHUFDGROLYUHDWp
$GHPDLVD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHVHUiFDSD]GHDWUDLUDRPHQRVQRYRVFRQVXPLGRUHVDWp
 FRP XPD YHQGD PpGLD WRWDO GH 0ZPpG GH IRUPD D FREULU D YHQGD GH FDSDFLGDGH
LQVWDODGDHPVHXVSURMHWRVHVSHUDGRV
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&DVR D FXUYD GH H[SDQVmR GH FRQVXPR D FDSDFLGDGH RX DWUDWLYLGDGH GH PLJUDomR GRV
FRQVXPLGRUHVGRPHUFDGRFDWLYRSDUDR0HUFDGR/LYUHVHMDQHJDWLYDPHQWHDIHWDGDDHVWUDWpJLD
GHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD
$GLFLRQDOPHQWHDFRQFOXVmRGRSURFHVVRGHPLJUDomRGRVFOLHQWHVSDUDR0HUFDGR/LYUHGHSHQGH
GDDWXDomRGDVGLVWULEXLGRUDVFRPDVTXDLVpQHFHVViULRUHDOL]DUDVWUDWDWLYDVSDUDGHVFRQWUDWDomR
GDHQHUJLDQRDPELHQWHUHJXODGRHDGHTXDomRGRVVLVWHPDVGHPHGLomRTXHSRGHPDWUDVDURX
VHUHFXVDUDFRQFOXLURUHIHULGRSURFHVVR2ULWPRGHPLJUDomRRXHYHQWXDLVDWUDVRVQRSURFHVVR
GHPLJUDomRSRGHPLPSDFWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHVXDJHUDomRGHFDL[D
3RU ILP FRQIRUPH SODQR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD R FUHVFLPHQWR GD VXD EDVH GH FOLHQWHV
GHSHQGH GR VXFHVVR GD SURVSHFomR GH QRYRV FOLHQWHV SRU PHLR GD VXD SODWDIRUPD GLJLWDO $
LQDELOLGDGH GH DWXDU SRU PHLR GRV FDQDLV GLJLWDLV RX D QmR UHFHSWLYLGDGH GRV FOLHQWHV jV
FDPSDQKDVGHPDUNHWLQJGLJLWDLVSRGHPOHYDUDRQmRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVGHFUHVFLPHQWRR
TXHSRGHLPSDFWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHVXDJHUDomRGHFDL[D

$DWLYLGDGHFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDDWXDomRGHDJHQWHVDXW{QRPRVH
SUREOHPDV GH UHODFLRQDPHQWR FRP WDLV DJHQWHV DXW{QRPRV RX D LQFDSDFLGDGH GH
VHOHFLRQDU UHWHU H FDSDFLWDU WDLV DJHQWHV DXW{QRPRV SRGHUi LPSDFWDU GH IRUPD
DGYHUVDD&RPSDQKLD
2V DJHQWHV DXW{QRPRV VmR UHSUHVHQWDQWHV GD &RPSDQKLD H VRE D UHVSRQVDELOLGDGH GHVWD
FRQWUDWDGRVSDUDUHDOL]DUDWLYLGDGHV L GHSURVSHFomRHFDSWDomRGHFOLHQWHV LL GHUHFHSomRH
UHJLVWURGHRUGHQVHWUDQVPLVVmRGHVVDVRUGHQVSDUDRVVLVWHPDVUHOHYDQWHVGHQHJRFLDomRRXGH
UHJLVWURFDEtYHLVQDIRUPDGDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUH LLL GHSUHVWDomRGHLQIRUPDo}HVVREUH
RVSURGXWRVRIHUHFLGRVHVREUHRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD p GLUHWDPHQWH UHVSRQViYHO SHORV DWRV GHVVHV DJHQWHV DXW{QRPRV SHUDQWH RV
FOLHQWHVSRUHOHVDWHQGLGRVHSHUDQWHWHUFHLURV1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHRVDJHQWHVDXW{QRPRV
FRQWLQXDUmR DOLQKDGRV FRP D &RPSDQKLD TXH QmR KDYHUi GHVHQWHQGLPHQWRV FRPHUFLDLV HQWUH
HOHVHD&RPSDQKLDRXPHVPRTXHQmRSRGHUmRDVVRFLDUVHHRXFRQFRUUHUFRPD&RPSDQKLDGH
DOJXPDIRUPD4XDOTXHUSUREOHPDGHUHODFLRQDPHQWRFRPHUFLDOFRPQRVVRVDJHQWHVDXW{QRPRV
SRGHUiUHVXOWDUHPSHUGDVGHFOLHQWHVHILQDQFHLUDVSDUDD&RPSDQKLDHDIHWiODGHIRUPDDGYHUVD
$LQGD HP FDVR GH TXDOTXHU HUUR IUDXGH RX LUUHJXODULGDGHV FRPHWLGDV SRU TXDOTXHU GHVVHV
DJHQWHVDXW{QRPRVD&RPSDQKLDSRGHUiVHUGLUHWDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGRRTXHSRGHFDXVDU
SUHMXt]RVILQDQFHLURVHGDQRjLPDJHPGD&RPSDQKLDSHUDQWHVHXVFOLHQWHV
2XWURVULVFRVTXHPHUHFHPGHVWDTXHVmRRVFtYHLVUHODFLRQDGRVDRDWHQGLPHQWRGHFOLHQWHVIHLWR
SRUDJHQWHVDXW{QRPRVWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUDWRV
SUDWLFDGRVSRUVHXVDJHQWHVDXW{QRPRVRTXHSRGHLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDRUHVXOWDGRGD
&RPSDQKLD(PDOJXQVFDVRVDWRVSUDWLFDGRVSRUDJHQWHVDXW{QRPRVSRGHPID]HUFRPTXHD
&RPSDQKLDWHQKDTXHVXSRUWDULQGHQL]Do}HVHFHOHEUDUWHUPRVGHFRPSURPLVVRV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLVFXVV}HVHQYROYHQGRRGHVHQYROYLPHQWRGDVVXDV
DWLYLGDGHVSRUPHLRGHDJHQWHVDXW{QRPRV
3RU ILP FRQIRUPH SODQR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD R FUHVFLPHQWR GD VXD EDVH GH FOLHQWHV
GHSHQGHGRVXFHVVRGDDWXDomRGRVDJHQWHVDXW{QRPRVHGDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDWUDLU
UHWHU PRWLYDU H WUHLQDU WDLV DJHQWHV DXW{QRPRV $ LQHIHWLYLGDGH GD DWXDomR GRV DJHQWHV
DXW{QRPRV RX D LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH DWUDLU UHWHU WUHLQDU H PRWLYDU WDLV DJHQWHV
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DXW{QRPRVSRGHPOHYDUDRQmRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVGHFUHVFLPHQWRRTXHSRGHUiLPSDFWDU
RVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHVXDJHUDomRGHFDL[D

K

FRPUHODomRjUHJXODomRGRVHWRUGHDWXDomR

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDXPDDEUDQJHQWHOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRLPSRVWDV
SHOR JRYHUQR IHGHUDO H SHOD $1((/ H QmR WHP FRPR SUHYHU R HIHLWR GH HYHQWXDLV
DOWHUDo}HVQDOHJLVODomRRXQDUHJXODPHQWDomRRUDHPYLJRUVREUHVHXVQHJyFLRVH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$VSULQFLSDLVDWLYLGDGHVFRPHUFLDLVDLPSOHPHQWDomRGDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRDFRQGXomR
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHRUHVXOWDGRILQDOGHVXDVRXWRUJDVSRGHP
VHUDIHWDGDVGHIRUPDDGYHUVDSRUDo}HVJRYHUQDPHQWDLVGHQWUHDVTXDLVSRGHPVHUFLWDGDV
•

DOWHUDomR QD OHJLVODomR DSOLFiYHO DRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV
LQFOXLQGRQDOHJLVODomRUHIHUHQWHDR$&/

•

GHVFRQWLQXLGDGHHRXPXGDQoDVQRVFULWpULRVSDUDRXWRUJDGHDXWRUL]Do}HVSDUDH[SORUDomR
GHSRWHQFLDLVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVH

•

GHVFRQWLQXLGDGHHRXPXGDQoDVQRVFULWpULRVSDUDFRQFHVVmRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVSRU
SDUWHGRVJRYHUQRVIHGHUDORXHVWDGXDOFRQIRUPHRFDVR

$LQFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVGLVSRVLo}HVGHOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDWXDOPHQWHRX
TXHYHQKDPDVHUDSOLFiYHLVQRIXWXURjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVSRGHUi
VXMHLWiODjLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHVGHVGHDGYHUWrQFLDVDWpRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVHP
YDORUHV VLJQLILFDWLYRV j UHYRJDomR GH OLFHQoDV UHJXODWyULDV RX DPELHQWDLV RX VXVSHQVmR GD
DWLYLGDGHFRPHUFLDOGHXVLQDVJHUDGRUDVVREVHXFRQWUROHRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV$OpPGLVVRTXDLVTXHUDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVj
UHJXODomRH[LVWHQWHSRGHPJHUDUFXVWRVVLJQLILFDWLYRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGHRXWUDQDWXUH]D
SDUD FXPSULU FRP DV QRYDV UHJUDV R TXH SRGH FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH D
&RPSDQKLD
4XDOTXHUPHGLGDUHJXODWyULDVLJQLILFDWLYDSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGHUiLPSRU
XP{QXVUHOHYDQWHVREUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRHYHQWXDOPHQWHUHVWULQJLUVXD
H[SDQVmR 1D PHGLGD HP TXH D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH UHSDVVDU DRV VHXV FOLHQWHV RV
FXVWRVGHFRUUHQWHVGDHGLomRGHQRYDVOHLVHUHJXODPHQWRVRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHRYDORU
GHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

$ 8QLmR )HGHUDO SRVVXL GLVFULFLRQDULHGDGH SDUD GHWHUPLQDU RV WHUPRV H FRQGLo}HV
DSOLFiYHLVjVDXWRUL]Do}HVGHXVRGHSRWHQFLDLVHQHUJpWLFRV$VVLPpSRVVtYHOTXHD
&RPSDQKLDWHQKDTXHVHVXMHLWDUDDXPHQWRVQmRSUHYLVWRVHPVHXVFXVWRV
$H[SORUDomRGHFHQWUDLVJHUDGRUDVGHIRQWHVDOWHUQDWLYDVGHHQHUJLDLQFOXLQGRDVIRQWHVHyOLFDH
VRODUpRXWRUJDGDSRUPHLRGHDXWRUL]Do}HV$VDXWRUL]Do}HVVmRRXWRUJDGDVDWtWXORSUHFiULRSHOD
8QLmR)HGHUDO ³3RGHU&RQFHGHQWH´ HPFDUiWHUQmRRQHURVR$WXDOPHQWHHVVDVDXWRUL]Do}HV
FRQFHGHPRGLUHLWRGHH[SORUDomRGHSRWHQFLDLVHQHUJpWLFRVSRUSUD]RVLQLFLDLVGHWHUPLQDGRVGH
DWpDQRVEHPFRPRHVWDEHOHFHPGLUHLWRVHREULJDo}HVGRDXWRUL]DWiULRDH[HPSORGRGHYHU
GHREVHUYDomRGRVSUD]RVSDUDREWHQomRGDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHRSHUDomRGHXVLQDV
$OpPGLVVRDDXWRUL]DomRHVWDEHOHFHDREULJDomRGRDXWRUL]DWiULRGHVHVXMHLWDUjILVFDOL]DomRGD
$1((/ SDJDQGR WD[D SRU WDO ILVFDOL]DomR H RXWURV SRVVtYHLV HQFDUJRV VHWRULDLV GHILQLGRV HP
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UHJXODPHQWDomR HVSHFtILFD DOpP GH VH VXMHLWDU D UHJXODPHQWDo}HV GD $1((/ 00( H RXWUDV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVGRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDEHPFRPRGHDXWRULGDGHVUHVSRQViYHLV
SHORVOLFHQFLDPHQWRVDPELHQWDLV(VVDVFDUDFWHUtVWLFDVGRDWRGHRXWRUJDSHUPLWHPDOJXPQtYHO
GHGLVFULFLRQDULHGDGHGHVVDVDXWRULGDGHVSDUDDOWHUDUFHUWDVFRQGLo}HVJHUDLVTXHVHDSOLFDPjV
DXWRUL]Do}HVFRQFHGLGDVWDLVFRPRFXVWRVGHILVFDOL]DomRUHJUDVSDUDFRPHUFLDOL]DomRIXWXUDGD
HQHUJLD HOpWULFD DSOLFDomR GH FXVWRV H HQFDUJRV GHVSHVDV UHODFLRQDGDV D WHPDV DPELHQWDLV
LQFOXVLYH R YDORU GDV WDULIDV TXH SRGHUmR VHU FREUDGRV SHOD &RPSDQKLD VH DSOLFiYHO  &RPR
UHVXOWDGRGHVVDVDOWHUDo}HVSURPRYLGDVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVRVFXVWRVSDUDUHDOL]DomR
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRDXPHQWDUDIHWDQGRDDGYHUVDPHQWH
GHIRUPDUHOHYDQWH
$UHYRJDomRDQWHVGRSUD]RILQDOGHTXDLVTXHUDXWRUL]Do}HVEHPFRPRDLPSRVLomRGHPXOWDV
RXTXDLVTXHURXWUDVSHQDOLGDGHVSHOD$1((/00(HRXWUDVDXWRULGDGHVUHJXODWyULDVHDPELHQWDLV
SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD H R YDORU GH PHUFDGR GRV YDORUHV
PRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRSRGHQGRYLUDDIHWDUWDPEpPRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDGHIRUPD
QHJDWLYD

(YHQWXDLVDOWHUDo}HVQDUHJXODPHQWDomRGRVHWRUHOpWULFRSRGHUmRDIHWDUGHPDQHLUD
DGYHUVDDVHPSUHVDVVXMHLWDVjVVXDVUHJUDVFRPRD&RPSDQKLD
$VSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVTXHDWXDPQRVHWRUHOpWULFRVmR
UHJXODGDV H VXSHUYLVLRQDGDV SHOR *RYHUQR )HGHUDO SRU LQWHUPpGLR GR 0LQLVWpULR GH 0LQDV H
(QHUJLD00(GD$1((/HGR2SHUDGRU1DFLRQDOGR6LVWHPD(OpWULFR200(D$1((/&&((
HR216WrPSRGHUHVGLVFULFLRQiULRVSDUDLPSOHPHQWDUHDOWHUDUSROtWLFDVLQWHUSUHWDo}HVHQRUPDV
DSOLFiYHLVDGLYHUVRVDVSHFWRVGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHVSHFLDOPHQWH
DVSHFWRV RSHUDFLRQDLV GH PDQXWHQomR GH VHJXUDQoD EHP FRPR DVSHFWRV UHODFLRQDGRV j
UHPXQHUDomRHILVFDOL]DomRGHVVDVDWLYLGDGHVVHQGRTXHTXDOTXHUPRGLILFDomRSRGHUiYLUDWHU
LPSDFWRQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
$VSULQFLSDLVDWLYLGDGHVFRPHUFLDLVDLPSOHPHQWDomRGDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRDFRQGXomR
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHRUHVXOWDGRDRILQDOGHVXDVDXWRUL]Do}HV
SRGHPVHUDIHWDGRVGHIRUPDDGYHUVDSRUDo}HVJRYHUQDPHQWDLVGHQWUHDVTXDLV


DOWHUDomRQDOHJLVODomRDSOLFiYHODRVQHJyFLRVGDV&RQWURODGDVGD&RPSDQKLDH



LPSRVLomRGHFULWpULRVPDLVULJRURVRVSDUDDTXDOLILFDomRHPOLFLWDo}HVIXWXUDV

2*RYHUQR)HGHUDOLPSOHPHQWRXPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDOHJLVODomRGRVHWRUHOpWULFREUDVLOHLUR
GXUDQWHRV~OWLPRVDQRVHVSHFLDOPHQWHSRUPHLRGD/HLGH&RQFHVV}HVGD/HLQGH
GHPDLRGH RXD/HLGR6HWRU(OpWULFR GD/HLQGHGHPDUoRGH RXD/HL
GH 5HHVWUXWXUDomR GR 6HWRU (OpWULFR  H GD /HL Q  GH  GH MDQHLUR GH  DOpP GD
UHJXODPHQWDomR DGPLQLVWUDWLYD (VVDV PHGLGDV WLYHUDP SRU REMHWLYR GHVYLQFXODU D DXWRULGDGH
UHJXODWyULD GR *RYHUQR )HGHUDO DXPHQWDU R LQYHVWLPHQWR SULYDGR QD JHUDomR WUDQVPLVVmR H
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDQR%UDVLOLQFHQWLYDUDFRPSHWLomRQRVHWRUHFRQWULEXLUSDUDDPRGLFLGDGH
WDULIiULD1RkPELWRGHVVDUHHVWUXWXUDomRDFRPSHWrQFLDUHJXODWyULDIRLDWULEXtGDj$1((/
1mRKiFRPRSUHYHUIXWXUDVUHIRUPDVHDOWHUDo}HVGDUHJXODPHQWDomRQRVHWRUHOpWULFRHVHXV
HIHLWRVVREUHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDVTXDLVSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHUHSDVVDUDRV
FOLHQWHVRVHYHQWXDLVFXVWRVGHOHLVHUHJXODPHQWRVTXHYHQKDPDVHUVDQFLRQDGRVGHIRUPDTXH
VHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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$ &RPSDQKLD SRGHUi VHU SHQDOL]DGD SHOD $1((/ HP FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GDV
GLVSRVLo}HVGHVXDVDXWRUL]Do}HV
(P FRQIRUPLGDGH FRP D 5HVROXomR $1((/ Q  GH  GH MXQKR GH  HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGHTXDOTXHUGLVSRVLomRGRVWHUPRVGHDXWRUL]Do}HVGRVSURMHWRVGD&RPSDQKLD
RX GH VXDV FRQWURODGDV RX GD DXWRUL]DomR GD &RPSDQKLD SDUD FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD D
$1((/SRGHUiLPSRUSHQDOLGDGHVj&RPSDQKLDHjVFRQWURODGDVTXHGHSHQGHQGRGDJUDYLGDGH
GRGHVFXPSULPHQWRSRGHUmRRFDVLRQDU
•

DGYHUWrQFLDV

•

PXOWDV

•

LQWHUGLomRGDVLQVWDODo}HV

•

HPEDUJRVjFRQVWUXomRGHQRYDVLQVWDODo}HVRXDTXLVLomRGHQRYRVHTXLSDPHQWRV

•

UHVWULo}HVjRSHUDomRGHLQVWDODo}HVHHTXLSDPHQWRVH[LVWHQWHV

•

VXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomRHPOLFLWDo}HVSDUDREWHQomRGHQRYDVFRQFHVV}HV
SHUPLVV}HV RX DXWRUL]Do}HV EHP FRPR LPSHGLPHQWR GH FRQWUDWDU FRP D $1((/ H GH
UHFHEHUDXWRUL]DomRSDUDVHUYLoRVHLQVWDODo}HVGHHQHUJLDHOpWULFDRX

•

UHYRJDomRGDDXWRUL]DomR

$H[WLQomRGHTXDLVTXHUGDVDXWRUL]Do}HVGD&RPSDQKLDDQWHVGRSUD]RILQDOHRXDLPSRVLomR
GH PXOWDV RX SHQDOLGDGHV SHOD $1((/ QmR LPSHGHP D DSOLFDomR GH RXWUDV SHQDOLGDGHV
UHJXODWyULDVSRULQIUDo}HVTXHWHQKDPVLGRSUDWLFDGDVSHOD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVEHP
FRPRDTXHODVSUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVGHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDFHOHEUDGRVHSRGHUmRFDXVDU
XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H D FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD
&DVRDVLQIUDo}HVSUDWLFDGDVSHOD&RPSDQKLDUHVXOWHPDFULWpULRGD$1((/HPJUDYHSUHMXt]RjV
DWLYLGDGHVGRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDRXFDUDFWHUL]HPDUHLWHUDGDYLRODomRGHREULJDo}HVFRPR
RSUD]RSDUDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOGRSURMHWRDVGHWHUPLQDo}HVGD$1((/QRkPELWR
GHVXDILVFDOL]DomRRXDVREULJDo}HVUHODFLRQDGDVjVWUDQVDo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
QR kPELWR GD &&(( SRGHUi VHU LPSRVWD D SHQDOLGDGH GH VXVSHQVmR WHPSRUiULD GR GLUHLWR GH
SDUWLFLSDUGHOLFLWDo}HVGHFRQWUDWDUFRPD$1((/HGHUHFHEHUQRYDVDXWRUL]Do}HVQmRVRPHQWH
j&RPSDQKLDPDVWDPEpPDRVHXJUXSRHFRQ{PLFRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQD5HVROXomR$1((/
Q

$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR LQFRUUHU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD
FXPSULUFRPHYHQWXDLVDOWHUDo}HVQDUHJXODomRDPELHQWDO
$V VRFLHGDGHV GR VHWRU GH HQHUJLD UHQRYiYHO HVWmR VXMHLWDV D ULJRURVDV QRUPDV GH QDWXUH]D
DPELHQWDO QDV HVIHUDV IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO TXH SDUD VHUHP FXPSULGDV HQYROYHP R
GLVSrQGLRGHYDORUHVUHOHYDQWHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH4XDOTXHULQFDSDFLGDGHHPFXPSULUFRP
DV GLVSRVLo}HV GH OHLV H UHJXODPHQWRV DWXDOPHQWH DSOLFiYHLV RX FRP DV H[LJrQFLDV H
FRQGLFLRQDQWHV GDV OLFHQoDV HRX DXWRUL]Do}HV DPELHQWDLV TXH YHQKDP D VHU DSOLFiYHLV jV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD SRGHUiVXMHLWiODjLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHVGHVGH DGYHUWrQFLDVH
PXOWDVDWpRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVGHYDORUHVVLJQLILFDWLYRVFDQFHODPHQWRRXUHYRJDomR
GHOLFHQoDVDPELHQWDLVHRXVXVSHQVmRWRWDORXSDUFLDOGDDWLYLGDGHFRPHUFLDOGHXVLQDVJHUDGRUDV
VRE VHX FRQWUROH R TXH SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH DV DWLYLGDGHV RV
QHJyFLRVHRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRRJRYHUQRIHGHUDOHRVJRYHUQRV
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GRVHVWDGRVHPXQLFtSLRVRQGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDWXDPSRGHPDGRWDUUHJUDV
PDLV ULJRURVDV DSOLFiYHLV jV VXDV DWLYLGDGHV RX XPD DSOLFDomR PDLV ULJRURVD GH WDLV QRUPDV
OHYDQGRDVDLQFRUUHUHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVSDUDFXPSULUFRPWDLVUHJUDVSRGHQGRFDXVDUXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD

'LILFXOGDGHV HP REWHU OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SRGHP VXMHLWDU D &RPSDQKLD D XP
DXPHQWRVLJQLILFDWLYRGHFXVWRVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVH
FRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
3DUD R GHVHQYROYLPHQWR H RSHUDomR GRV SURMHWRV GH JHUDomR GD &RPSDQKLD p QHFHVViULD D
REWHQomRGHOLFHQoDVDPELHQWDLVFRPR L /LFHQoD3UpYLDTXHDWHVWDDYLDELOLGDGHDPELHQWDOGH
XPGHWHUPLQDGRHPSUHHQGLPHQWR LL /LFHQoDGH,QVWDODomRTXHDXWRUL]DDH[HFXomRGDVREUDV
H LLL /LFHQoDGH2SHUDomRTXHJDUDQWHDJHUDomRGHHQHUJLDSRUPHLRGDRSHUDomRGDXVLQD
&RPR HVVH SURFHVVR GHSHQGH GD JHVWmR GH WHUFHLURV H GD DSURYDomR GRV yUJmRV DPELHQWDLV
VLWXDo}HV QmR FRQIRUPHV SRGHP FRPSURPHWHU R SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GRV
SURMHWRVDFDUUHWDQGRDWUDVRQDREWHQomRGDVOLFHQoDVRTXHSRGHUiFRPSURPHWHURFURQRJUDPD
GHLPSODQWDomRHRSHUDomRGRVSURMHWRVHFRQVHTXHQWHPHQWHJHUDUSUHMXt]RVGHFRUUHQWHVGH
DOWHUDo}HVQRIOX[RGHFDL[D$GHPDLVKiFDVRVQRVTXDLVDTXDOTXHUPRPHQWRGRSURFHVVRGH
OLFHQFLDPHQWRSRGHPVHUHVWDEHOHFLGDVH[LJrQFLDVTXHLQYLDELOL]HPHFRQRPLFDPHQWHRVSURMHWRV
$GLFLRQDOPHQWH DV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV HPLWLGDV SRGHP H[SLUDU HRX QmR VHUHP
WHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGDVFRPSURPHWHQGRRSUD]RGHLPSODQWDomRHH[SORUDomRGRVSURMHWRV
$OpP GLVVR D LPSOHPHQWDomR LQVWDODomR H RSHUDomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV H SURMHWRV GD
&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVjILVFDOL]DomRGHyUJmRVJRYHUQDPHQWDLVWDLVFRPRyUJmRVDPELHQWDLV
HRX0LQLVWpULR3~EOLFR$ QmRREWHQomRDWUDVRVHPEDUJRVRXFDQFHODPHQWRV GHVVDVOLFHQoDV
HRXDXWRUL]Do}HVSRUTXDOTXHUUD]mRLQFOXVLYHSRUDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRSRGHUiOHYDUj
LQWHUUXSomRRXFDQFHODPHQWRGDLPSOHPHQWDomRGHVHXVHPSUHHQGLPHQWRVHRXSURMHWRVRTXH
SRGHUi FDXVDU XP LPSDFWR QHJDWLYR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH DV DWLYLGDGHV H QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD

2DXPHQWRGDDOtTXRWDSDJDSHORVFRQVXPLGRUHVGHHQHUJLDUHQRYiYHOSRGHLPSDFWDU
RVSUHoRVGHHQHUJLD
2V (QFDUJRV 6HWRULDLV GH 8VR GR 6LVWHPD GH 7UDQVPLVVmR ³7867´  H 8VR GR 6LVWHPD GH
'LVWULEXLomR ³786'´  VmR GHYLGRV SHODV HPSUHVDV GH JHUDomR GH HQHUJLD UHVSHFWLYDPHQWH jV
HPSUHVDV GH WUDQVPLVVmR H GLVWULEXLomR HP IXQomR GR XVR GRV VLVWHPDV GH WUDQVPLVVmR H
GLVWULEXLomR QHFHVViULRV GHYLGR DR HVFRDPHQWR GD SURGXomR GH HQHUJLD SDUD R DWHQGLPHQWR j
GHPDQGD
1RV WHUPRV GD 5HVROXomR 1RUPDWLYD $1((/ Q  GH  GH DJRVWR GH  ³5HVROXomR
´ RVHPSUHHQGLPHQWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDLQFHQWLYDGDIDUmRMXVDRVSHUFHQWXDLV
GHRXGHUHGXomRDVHUDSOLFDGRj786'RX7867DSOLFiYHLVWDQWRjSURGXomR
TXDQWRDRFRQVXPRGDHQHUJLDFRPHUFLDOL]DGDFRQIRUPHRFDVRSDUDRVHPSUHHQGLPHQWRVTXH
DWHQGHUHPDRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVQDUHIHULGD5HVROXomRSDUDFDGDSHUFHQWXDOGHUHGXomR
4XDOTXHUDOWHUDomRQDUHJXODPHQWDomRTXHEHQHILFLDRVFRQVXPLGRUHVGHHQHUJLDUHQRYiYHOSRGH
LPSDFWDU RV SUHoRV GH HQHUJLD SDUD IRQWHV UHQRYiYHLV H FRQVHTXHQWHPHQWH RV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDHVXDJHUDomRGHFDL[D
$OpPGLVVRSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDIRWRYROWDLFDTXHHQWUDUDPHPRSHUDomRFRPHUFLDODWp
GHGH]HPEURGHWHPREHQHItFLRGDPDQXWHQomRGRSHUFHQWXDOGHUHGXomRGHGDV
WD[DVGH7867RX786'QRVGH]SULPHLURVDQRVGHRSHUDomRGDFHQWUDOJHUDGRUDQRVWHUPRVGR
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DUWLJR   GD 5HVROXomR  4XDOTXHU PXGDQoD QHVVD OHJLVODomR SRGH LPSDFWDU RV
FXVWRVGRVSURMHWRVTXHVHUmRGHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLD

$HQWUDGDHPYLJRUGR3/'KRUiULRSRGHLPSDFWDURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
23UHoRGH/LTXLGDomRGDV'LIHUHQoDV ³3/'´ pFDOFXODGRSDUDYDORUDUDHQHUJLDOLTXLGDGDQR
0HUFDGR GH &XUWR 3UD]R RQGH VmR FRQWDELOL]DGDV H OLTXLGDGDV DV GLIHUHQoDV HQWUH D HQHUJLD
FRQWUDWDGD H RV PRQWDQWHV UHDOPHQWH JHUDGRV RX FRQVXPLGRV SHORV DJHQWHV GD &kPDUD GH
&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD &&(( 
1RVWHUPRVGD3RUWDULD00(QGHGHMXOKRGHHGD5HVROXomR1RUPDWLYD$1((/Q
GHGHRXWXEURGHDSDUWLUGHGHMDQHLURGHHQWUDUiHPYLJRUR3/'KRUiULR
QRTXDODHQHUJLDQR0HUFDGRGH&XUWR3UD]RVHUiSUHFLILFDGDGLDULDPHQWHHHPEDVHKRUiULD
GHL[DQGRGHVHUFDOFXODGDHPIUHTXrQFLDVHPDQDOHHPSDWDPDUHV SHVDGDPpGLDHOHYH 
$VVLPFRPDLPSOHPHQWDomRGR3/'KRUiULRDYDORUDomRGDJHUDomRGHHQHUJLDGRVSURMHWRVGD
&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVSRGHVHUGLUHWDPHQWHDIHWDGDSRUXPDPDLRUJUDQXODULGDGH
GH SUHoRV DR PHVPR WHPSR TXH SRGHP RFRUUHU HYHQWXDLV GHVFDVDPHQWRV QDV SRVLo}HV GH
FRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPHVSHFLDORFDVLRQDGDSHODFXUYDKRUDULDGHFRQVXPR
GRVFOLHQWHV
L

FRPUHODomRDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLDDWXD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPDRSHUDomRHPRXWURVSDtVHV
TXHQmRR%UDVLO
M

FRPUHODomRDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

$&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUSHUGDVHGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURV
LQFOXVLYHGDQRVDPELHQWDLV
$VDWLYLGDGHVGRVHWRUGHHQHUJLDUHQRYiYHOSRGHPFDXVDULPSDFWRVHGDQRVDRPHLRDPELHQWH
$ OHJLVODomR DPELHQWDO LPS}H UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO REMHWLYD jTXHOH TXH FDXVDU GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH GHJUDGDomR DPELHQWDO 3RUWDQWR R GHYHU GH UHSDUDU RX LQGHQL]DU RV GDQRV
FDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURVDIHWDGRVLQGHSHQGHGHGRORRXFXOSDEDVWDQGRKDYHU
R GDQR H R QH[R FRP D DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD 2 SDJDPHQWR GH LQGHQL]Do}HV DPELHQWDLV
VXEVWDQFLDLVRXGHVSHVDVUHOHYDQWHVLQFRUULGDVSDUDFXVWHDUDUHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWHRX
R SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR D WHUFHLURV DIHWDGRV SRGHUi LPSHGLU D &RPSDQKLD RX OHYiOD D
UHWDUGDUUHGLUHFLRQDURXWHULQYLDELOL]DGRVSODQRVGHLQYHVWLPHQWRHPRXWUDViUHDVRTXHSRGHUi
WHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD
&RPEDVHQDOHJLVODomRDSOLFiYHODUHVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOHPWHUPRVJHUDLVSRGHRFRUUHU
HPWUrVHVIHUDVGLVWLQWDVHLQGHSHQGHQWHVFLYLOFULPLQDOHDGPLQLVWUDWLYD7DLVHVIHUDVVmRDVVLP
FRQVLGHUDGDVSRUTXHXPD~QLFDDomRSRGHJHUDUUHVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOQRVWUrVQtYHLVFRP
DDSOLFDomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDU
RXLQGHQL]DURGDQRFDXVDGR$DXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHHPXPDGHWDLVHVIHUDVQmRLVHQWD
QHFHVVDULDPHQWHRDJHQWHGHUHVSRQVDELOLGDGHQDVGHPDLV
&DVR D &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV FDXVHP RX GH RXWUD IRUPD VHMDP FRQVLGHUDGDV
UHVSRQViYHLVSRUDOJXPGDQRDPELHQWDOFRQIRUPHDFLPDD&RPSDQKLDSRGHUiVRIUHUXPHIHLWR
DGYHUVRHPVHXVUHVXOWDGRVHQHJyFLRV
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$&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVSRGHPGHVFXPSULUDVFRQGLFLRQDQWHVSUHYLVWDVQDV
OLFHQoDVDPELHQWDLVGHVHXVHPSUHHQGLPHQWRV
1RV WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO DV DWLYLGDGHV FRQGX]LGDV SHOD &RPSDQKLD H SRU VXDV
VXEVLGLiULDVGHSHQGHPGRSUpYLROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDORXWRUJDGRSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHV
7DO OLFHQFLDPHQWR XVXDOPHQWH HVWi VXMHLWR D FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV TXH SRGHP HQYROYHU
OLPLWDo}HV SDUD D RSHUDomR $ &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV SRGHP FRPHWHU IDOKDV QR
FXPSULPHQWRGDVUHIHULGDVFRQGLFLRQDQWHVILFDQGRVXMHLWDVDPXOWDVRXDWpPHVPRjUHYRJDomR
HRXVXVSHQVmRGDOLFHQoDRTXHSRGHLPSDFWDURUHJXODUH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVLQFOXVLYH
FRPULVFRGHWRWDOSDUDOLVDomRHFRQVHTXHQWHPHQWHJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRV
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
N

FRPUHODomRDRDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFR

2VXUWRGHGRHQoDVWUDQVPLVVtYHLVHPWRGRRPXQGRFRPRRDWXDOVXUWRGD&29,'
 H DV FRQVHTXHQWHV SDUDOLVDo}HV HP HVFDOD JOREDO SRGHP JHUDU LQWHUUXSo}HV QD
JHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFD$OpPGLVVRRVXUWRPXQGLDOSRGHOHYDU
D XPD PDLRU YRODWLOLGDGH QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO SRGHQGR LPSDFWDU
GLUHWDPHQWHRVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDHRYDORUGHVXDVDo}HV
6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWHPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRGDDWXDO&29,'R=LND
R(ERODDJULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH0pGLR
RX 0(56 H D 6tQGURPH 5HVSLUDWyULD $JXGD *UDYH RX 6$56 SRGHP WHU XP LPSDFWR DGYHUVR
UHOHYDQWH QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO QDV LQG~VWULDV PXQGLDLV QD HFRQRPLD PXQGLDO H
EUDVLOHLUDQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
2UHFHQWHVXUWRJOREDOGD&29,'SRGHWHULPSDFWRVGHORQJRDOFDQFH±GHVGHRIHFKDPHQWR
GHIiEULFDVFRQGLo}HVGHVDILDGRUDVGHWUDEDOKRHLQWHUUXSomRGDFDGHLDGHVXSULPHQWRVJOREDO
$WXDOPHQWHDFDGHLDGHVXSULPHQWRJOREDOHVWiDPHDoDGDHRVIDEULFDQWHVGHHTXLSDPHQWRVMi
UHGX]LUDPRIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVHRXGHPDWpULDVSULPDV
$OpPGLVVRDXWRULGDGHVS~EOLFDVHDJHQWHVSULYDGRVHPGLYHUVRVSDtVHVGRPXQGRSRGHPDGRWDU
XPDVpULHGHPHGLGDVYROWDGDVjFRQWHQomRGRVXUWRTXHSRGHPLQFOXLUUHVWULo}HVjFLUFXODomR
GHEHQVHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDH ORFNGRZQFDQFHODPHQWRRXDGLDPHQWRGHHYHQWRV
S~EOLFRV VXVSHQVmR GH RSHUDo}HV FRPHUFLDLV IHFKDPHQWR GH HVWDEHOHFLPHQWRV DEHUWRV DR
S~EOLFRHQWUHRXWUDVPHGLGDVPDLVRXPHQRVVHYHUDV
$LQGDFDEHGHVWDFDUTXH TXDOTXHUVXUWRGHGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDV
FRPRD&29,'SRGHWHULPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVPHUFDGRVSULQFLSDOPHQWHQRPHUFDGR
DFLRQiULR 3RU FRQVHJXLQWH D DGRomR GDV PHGLGDV GHVFULWDV DFLPD DOLDGDV jV LQFHUWH]DV
SURYRFDGDVSHORVXUWRGD&29,'SURYRFDUDPXPLPSDFWRDGYHUVRQDHFRQRPLDHQRPHUFDGR
GHFDSLWDLVJOREDOLQFOXVLYHQR%UDVLO'XUDQWHRPrVGHPDUoRGHSRUH[HPSORKRXYHRLWR
SDUDOLVDo}HV FLUFXLWEUHDNHUV GDVQHJRFLDo}HVQD%$FRWDomRGDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRV
QD % IRL DGYHUVDPHQWH DIHWDGD HP UD]mR GR VXUWR GD &29,' ,PSDFWRV VHPHOKDQWHV DRV
GHVFULWRVDFLPDSRGHPYROWDUDRFRUUHUSURYRFDQGRDRVFLODomRGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%
$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHUPXGDQoDPDWHULDOQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVJOREDLVRXQDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDSRGHGLPLQXLURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPDWLYRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVGH
QRVVDHPLVVmRRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGRVPHQFLRQDGRVDWLYRVDOpPGHSRGH
GLILFXOWDURDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDQRIXWXUR
HHPWHUPRVDFHLWiYHLV
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2 GHVHQYROYLPHQWR H D SHUFHSomR GH ULVFR HP RXWURV SDtVHV SDUWLFXODUPHQWH HP
SDtVHVGHHFRQRPLDHPHUJHQWHHQRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLDSRGHP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHRSUHoRGH
PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV LQFOXVLYH GDV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD
2YDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVSRGHVHULQIOXHQFLDGRHP
GLIHUHQWHVPHGLGDVSHODV FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVLQFOXVLYHGRV
(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLDGHSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHGHHFRQRPLDHPHUJHQWH
$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHGLDQWHGDSHUVSHFWLYD
HQYROYHQGR RV FRQWRUQRV GR HYHQWR FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH R YDORU GH PHUFDGR GRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVHPHVSHFLDODTXHOHVQHJRFLDGRVHPEROVDGHYDORUHV
3RWHQFLDLV FULVHV QRV (VWDGRV 8QLGRV &KLQD H 8QLmR (XURSHLD RX QRV SDtVHV GH HFRQRPLD
HPHUJHQWH SRGHP GHSHQGHQGR GD GLPHQVmR GH VHXV HIHLWRV UHGX]LU HP FHUWD PHGLGD R
LQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGRVHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXVLYHRVYDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD 2V SUHoRV GDV Do}HV QD % SRU H[HPSOR VmR
KLVWRULFDPHQWH DIHWDGRV SRU GHWHUPLQDGDV IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV YLJHQWHV QRV (VWDGRV
8QLGRVEHPFRPRSHODVYDULDo}HVGRVSULQFLSDLVtQGLFHVGHDo}HVQRUWHDPHULFDQRV,VVRSRGHULD
SUHMXGLFDURSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDURXLPSHGLUWRWDOPHQWH
VHXDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRV
DFHLWiYHLVRXVRETXDLVTXHUFRQGLo}HV
1mRVyDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVWDPEpPDGHRXWURVSDtVHVSRGHVHUDIHWDGDGHIRUPDJHUDO
SHOD YDULDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO H QRWDGDPHQWH SHOD
FRQMXQWXUDHFRQ{PLFDGRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDH8QLmR(XURSHLD$LQGDHYHQWXDLVUHGXo}HV
QDRIHUWDGHFUpGLWRHDGHWHULRUDomRGDVFRQGLo}HV HFRQ{PLFDVHPRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRD
FULVHGDGtYLGDTXHDIHWDDOJXQVSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDSRGHPHPDOJXPDPHGLGDSUHMXGLFDU
RVSUHoRVGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVGHPDQHLUDJHUDOLQFOXVLYHGDVDo}HVGH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH R ULVFR GH GHIDXOW GH SDtVHV HP FULVH ILQDQFHLUD
GHSHQGHQGRGDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHUHGX]LUDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVLQWHUQDFLRQDLVHWUD]HU
YRODWLOLGDGHSDUDRVPHUFDGRV
&RPUHODomRDIDWRVPDFURHFRQ{PLFRVUHOHYDQWHVTXHSRGHPLPSDFWDURQHJyFLRGDFRPSDQKLD
GHVWDFDPRVDVDtGDGR5HLQR8QLGRGD8QLmR(XURSHLD ³%UH[LW´ TXHSRGHULDDIHWDUGHPDQHLUD
DGYHUVDDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGD(XURSDHGRPXQGRWRGRSRGHQGRFRQWULEXLU
SDUDDLQVWDELOLGDGHQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVJOREDLV$GLFLRQDOPHQWHR%UH[LWSRGHULDOHYDUD
LQFHUWH]DVOHJDLVHJHUDUOHLVHUHJXODPHQWRVQDFLRQDLVSRWHQFLDOPHQWHGLYHUJHQWHVjPHGLGDTXH
R5HLQR8QLGRGHWHUPLQHTXDLVOHLVGD8QLmR(XURSHLDHOHVXEVWLWXLUiRXUHSOLFDUi2VHIHLWRVGR
%UH[LWHRXWURVTXHQmRSRGHPRVSUHYHUSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRVQHJyFLRVGD
&RPSDQKLDEHPFRPRQRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVRXVLWXDomRILQDQFHLUD
$GLFLRQDOPHQWH HVWDPRV VXMHLWRV D LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD WHQVmR SROtWLFD HQWUH RV (VWDGRV
8QLGRV,UmH,UDTXHEHPFRPRGHPDLVFRQIOLWRVFRUUHODWRVQR2ULHQWH0pGLR&DVRKDMDXPD
HVFDODGDQDVWHQV}HVHVDQo}HVHQWUHRV(VWDGRV8QLGRV,Um,UDTXHHSRVVLYHOPHQWHSDtVHV
HXURSHXVRSUHoRGRSHWUyOHRSRGHUiDXPHQWDUDIHWDQGRDVVLPRPHUFDGRGHFRPPRGLWLHVHGH
HQHUJLDQR%UDVLOHQRPXQGRRTXHSRGHUiHOHYDURVFXVWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHDV
GHVSHVDV GRV FRQVXPLGRUHV H SRUWDQWR DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H D
VLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
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3RUILPHVVDVWHQV}HVSRGHPJHUDUXPDLQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDDRUHGRUGRPXQGR
LPSDFWDQGRRPHUFDGRGLUHWDPHQWHRPHUFDGRGHDo}HV

3RWHQFLDLV RVFLODo}HV GDV WD[DV GH MXURV SRGHUmR SURYRFDU HIHLWR SUHMXGLFLDO QRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHQRVSUHoRVGHPHUFDGRGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
2VFLODo}HVGRFHQiULRSURVSHFWLYRSDUDDVSULQFLSDLVWD[DVGHMXURVWDQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
TXDQWR GDV SULQFLSDLV WD[DV GH UHIHUrQFLD GRV PHUFDGRV GHVHQYROYLGRV SRGHP LPSDFWDU R
UHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD2LPSDFWRGLUHWRGHDOWDGHMXURVVHGiQDSDUFHODGDFDUWHLUD
GH LQYHVWLPHQWRV SUHIL[DGD LPSDFWDQGR QHJDWLYDPHQWH D PDUFDomR j PHUFDGR GHVWHV DWLYRV
VHQVtYHLVDYDULDomRGDVWD[DVGHMXURV$QDORJDPHQWHUHGXo}HVH[SUHVVLYDVGDVWD[DVGHMXURV
HYHQWXDOPHQWH SRGHP LPSDFWDU R UHVXOWDGR ILQDQFHLUR YLGH PHQRU UHQWDELOLGDGH GD SDUFHOD
LQGH[DGDjVWD[DVIOXWXDQWHVFRPR&',H6(/,&SRGHQGRHPFDVRVGHJUDQGHVRVFLODo}HVQDV
WD[DVGHMXURVUHIOHWLUQRVSUHoRVGHPHUFDGRGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
3DUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHRtQGLFHGDV
WD[DVPpGLDVGR&',IRLHUHVSHFWLYDPHQWHHQTXDQWRQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRtQGLFHGDVWD[DVPpGLDVGR&',IRL2VFLODo}HV
QDVSULQFLSDLVWD[DVGHMXURVGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHPWHURVVHJXLQWHVHIHLWRVGLUHWRVRX
LQGLUHWRV L PXGDQoDVQRVWHUPRVFRPHUFLDLVFRPIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV LL 
LPSDFWR QD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH REWHU HPSUpVWLPRV H LLL  DXPHQWR GR FXVWR GR
HQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPPDLRUHVGHVSHVDVILQDQFHLUDVHQWUHRXWURV(VWHV
HIHLWRV SRGHP FDXVDU TXHGD QDV YHQGDV FRPR GLPLQXLomR GD UHQWDELOLGDGH GD &RPSDQKLD H
DVVLPSRGHPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHDVDWLYLGDGHVHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

3RVVtYHLVHYHQWRVGHLQVWDELOLGDGHQDWD[DGHFkPELRSRGHUmRDIHWDUD&RPSDQKLDGH
IRUPDDGYHUVD
&RPRUHVXOWDGRGHSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDPRHGDEUDVLOHLUDHPDOJXPDVRSRUWXQLGDGHVWHP
VLGR GHVYDORUL]DGD HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR H D RXWUDV PRHGDV HVWUDQJHLUDV $
GHVYDORUL]DomR GR UHDO IUHQWH D PRHGDV HVWUDQJHLUDV LPSRUWDQWHV LQFOXLQGR R GyODU QRUWH
DPHULFDQR SRGHUi FULDU SUHVVmR LQIODFLRQiULD DGLFLRQDO QR %UDVLO ID]HQGR FRP TXH R %$&(1
HYHQWXDOPHQWH HQWHQGD QHFHVViULR DXPHQWDU D WD[D GH MXURV QD WHQWDWLYD GH HVWDELOL]DU D
HFRQRPLD (VWDV PHGLGDV SRGHUmR DIHWDU FRQIRUPH R FRQWH[WR R FUHVFLPHQWR GD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHGHDOJXPDPDQHLUDSRGHUmRSUHMXGLFDUDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVH
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD $ GHVYDORUL]DomR GR UHDO WDPEpP SRGH GHQWUR GH XP
FRQWH[WR GH GHVDFHOHUDomR GD HFRQRPLD OHYDU D XPD GLPLQXLomR GR FRQVXPR SUHVV}HV
GHIODFLRQiULDVHUHGXomRQRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGR
'DPHVPDIRUPDDYDORUL]DomRGRUHDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRHRXWUDVPRHGDV
HVWUDQJHLUDVSRGHULDOHYDUFRQIRUPHRFDVRDXPDGHWHULRUDomRGDVFRQWDVFRUUHQWHVEUDVLOHLUDV
HP PRHGD HVWUDQJHLUD EHP FRPR UHGX]LU R FUHVFLPHQWR GDV H[SRUWDo}HV DIHWDQGR RV
FRQVXPLGRUHVGD&RPSDQKLDTXHGHSHQGHPGHVHJPHQWRVH[SRUWDGRUHVRTXHSRGHUiWHUXP
HIHLWRDGYHUVRj&RPSDQKLD
$GHVYDORUL]DomRGHORQJRSUD]RGRUHDOHQFRQWUDVHJHUDOPHQWHUHODFLRQDGDjWD[DGHLQIODomR
QR%UDVLODVVLPFRPRDGHVYDORUL]DomRGRUHDOHPSHUtRGRVPDLVFXUWRVUHVXOWRXHPIOXWXDo}HV
VLJQLILFDWLYDVQDWD[DGHFkPELRHQWUHDPRHGDEUDVLOHLUDRGyODUGRV(VWDGRV8QLGRVHRXWUDV
PRHGDV(PSRUH[HPSORGHYLGRjFULVHILQDQFHLUDJOREDORUHDOGHVYDORUL]RXVHIUHQWHDR
GyODU QRUWHDPHULFDQR HP  (P  H  R UHDO YDORUL]RXVH HP  H 
UHVSHFWLYDPHQWHHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRDVVLPQmRSRGHPRVSUHYHUDVIOXWXDo}HV
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IXWXUDV GD WD[D GH FkPELR $ WXUEXOrQFLD H D YRODWLOLGDGH GRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV
SRGHUmR UHIOHWLU QHJDWLYDPHQWH QR UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD $VVLP D FULVH
ILQDQFHLUD JOREDO H R DPELHQWH PDFURHFRQ{PLFR EUDVLOHLUR WDPEpP SRGHP DIHWDU GH IRUPD
PDWHULDOHDGYHUVDRSUHoRGHPHUFDGRGRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV
RXFDXVDURXWURVHIHLWRVQHJDWLYRVQR%UDVLO
3RU ILP D GHVYDORUL]DomR GR UHDO HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR H RXWUDV PRHGDV
HVWUDQJHLUDV SRGHUi LPSOLFDU HP XP DXPHQWR QRV FXVWRV GH PDTXLQiULR HyOLFR H VRODU TXH
FRVWXPDPVHULQGH[DGRVDRGyODUDPHULFDQRRTXHGLPLQXLUiDVPDUJHQVGHLPSODQWDomRGRV
SURMHWRV 3RU RXWUR ODGR XP GyODU PDLV IRUWH SRGHULD ID]HU FRP TXH RV FXVWRV RSHUDWLYRV GH
JHUDomR WHUPRHOpWULFD DXPHQWDVVHP R TXH SRU ILP LPSOLFDUi HP XP DXPHQWR QRV SUHoRV GH
HQHUJLDHOpWULFD

$ LQIODomR H HYHQWXDLV PHGLGDV DGRWDGDV SHOR *RYHUQR )HGHUDO GR %UDVLO SDUD
FRPEDWrOD LQFOXLQGR DXPHQWRV QDV WD[DV GH MXURV SRGHUmR FRQWULEXLU SDUD D
LQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOSRGHQGRJHUDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHDWRGRR
PHUFDGR LQFOXVLYH DFDUUHWDQGR HYHQWXDLV FRQVHTXrQFLDV HP UHODomR j FRQGLomR
ILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRSUHoRGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
$LQIODomRDVDo}HVSDUDFRPEDWHUDLQIODomRHDHVSHFXODomRS~EOLFDVREUHSRVVtYHLVPHGLGDV
SDUDFRPEDWrODWDPEpPFRQWULEXtUDPGHIRUPDLPSRUWDQWHSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLO
QRSDVVDGRHDXPHQWDUDPDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR2%UDVLO
GHSHQGHQGRGDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVIXWXUDVSRGHUiH[SHULPHQWDUDOWRVQtYHLVGHLQIODomR
3HUtRGRV GH DOWRV QtYHLV GH LQIODomR SRGHUmR GHVDFHOHUDU D WD[D GH FUHVFLPHQWR GD HFRQRPLD
EUDVLOHLUD$OpPGLVVRXPDLQIODomRDOWDHOHYDDWD[DGHMXURVHFRQVHTXHQWHPHQWHRVFXVWRV
GD&RPSDQKLDSRGHUmRWDPEpPDXPHQWDUUHVXOWDQGRHPXPOXFUROtTXLGRPHQRU$LQIODomRH
VHXV HIHLWRV VREUH D WD[D GH MXURV LQWHUQD SRGHP DLQGD DFDUUHWDU D UHGXomR GD OLTXLGH] QRV
PHUFDGRV LQWHUQRV GH FDSLWDLV H GH FUpGLWR R TXH SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R QHJyFLR
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDSUySULDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

&RQGLo}HV HFRQ{PLFDV H SROtWLFDV QR %UDVLO H D SHUFHSomR GHVVDV FRQGLo}HV QR
PHUFDGRLQWHUQDFLRQDOSRGHUmRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLDHVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
$ VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DIHWDGRV SHODV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQRSDtV)XWXUDVUHGXo}HVQDVWD[DVGHFUHVFLPHQWRGR%UDVLOSRGHPDIHWDU
RFRQVXPRGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHSRGHUmRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVXD
HVWUDWpJLDGHQHJyFLRVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRVXDSUySULDFRQGLomRILQDQFHLUD
2JRYHUQREUDVLOHLURLQWHUYpPQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHRFDVLRQDOPHQWHID]DOWHUDo}HVQDVSROtWLFDV
H UHJXODPHQWDo}HV $ SROtWLFD HFRQ{PLFD EUDVLOHLUD SRGH WHU HIHLWRV LPSRUWDQWHV VREUH DV
HPSUHVDVEUDVLOHLUDVHVREUHDVFRQGLo}HVHSUHoRVGHPHUFDGRGRVWtWXORVGRJRYHUQREUDVLOHLUR
GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD 2V QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H FRQGLomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVSRUPXGDQoDVQDVSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVRX
SRUUHJXODPHQWDo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVRXPXQLFLSDLVTXHHQYROYDPRXDIHWHPIDWRUHVFRPR


HOHLo}HVSROtWLFDV



SROtWLFDPRQHWiULD



WD[DVGHMXURV



WD[DVGHLQIODomR
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OLTXLGH]QRVPHUFDGRVLQWHUQRVGHFDSLWDOHPSUpVWLPRVHFUpGLWR



FRQWUROHVGHH[SRUWDomRHLPSRUWDomR



WD[DVGHFkPELRHFRQWUROHGHFkPELRHUHVWULo}HVVREUHUHPHVVDVDRH[WHULRU



VREUDGHHQHUJLD



LQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDHVRFLDOH



RXWUDVHYHQWXDOLGDGHVQmRPHQVXUDGDVDFLPD

2FHQiULRSROtWLFRGRSDtVSRGHLQIOXHQFLDUQRGHVHPSHQKRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHHYHQWXDLV
FULVHV SROtWLFDV SRGHP DIHWDU D FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP JHUDO UHVXOWDQGR
FRQIRUPH R FDVR QD GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H PDLRU YRODWLOLGDGH GRV WtWXORV GH HPSUHVDV
EUDVLOHLUDVQRH[WHULRU

4XDOTXHU GHVYDORUL]DomR DGLFLRQDO GD FODVVLILFDomR GH FUpGLWR GR %UDVLO SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQRVVDVDo}HVRUGLQiULDV
2VUDWLQJVGHFUpGLWRDIHWDPDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHHPFRQVHTXrQFLDRSUHoR
GHQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVHUHQGLPHQWRVQHFHVViULRVQDHPLVVmRIXWXUDGHGtYLGDVQRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLV$JrQFLDVGHUDWLQJDYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVUDWLQJVVREHUDQRV
TXH VH EDVHLDP HP XPD VpULH GH IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV
ILVFDLVHRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHHQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHDOWHUDo}HVHPTXDOTXHU
XPGHVVHVIDWRUHV2%UDVLOSHUGHXJUDXGHFODVVLILFDomRGDVXDGtYLGDVREHUDQDQDVWUrVSULQFLSDLV
DJrQFLDVGHFODVVLILFDomRGHULVFREDVHDGDVQRV(8$6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\¶VH)LWFK

(PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLO
SDUDJUDXGHLQYHVWLPHQWRLQIHULRUGH%%%SDUD%%FLWDQGRHQWUHRXWUDVUD]}HVDLQVWDELOLGDGH
JHUDO QR PHUFDGR EUDVLOHLUR FDXVDGD SHOD LQWHUIHUrQFLD GR JRYHUQR EUDVLOHLUR QD HFRQRPLD H
GLILFXOGDGHVRUoDPHQWiULDV$6WDQGDUG 3RRU¶VUHEDL[RXQRYDPHQWHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLO
HP IHYHUHLUR GH  GH %% SDUD %% H PDQWHYH VXD SHUVSHFWLYD QHJDWLYD VREUH R UDWLQJ
FLWDQGRXPDSLRUDQDVLWXDomRGHFUpGLWRGHVGHRUHEDL[DPHQWRGHVHWHPEURGH(PMDQHLUR
GHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXVHXUDWLQJSDUDR%%FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOWHQGR
HP YLVWD DV G~YLGDV HP UHODomR DRV HVIRUoRV GH UHIRUPD GDV DSRVHQWDGRULDV H HOHLo}HV
SUHVLGHQFLDLVGHVWHDQR(PGHGH]HPEURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHYLVRXDSHUVSHFWLYD
GDQRWDGHFUpGLWRGR%UDVLOHOHYDQGRDGHHVWiYHOSDUDSRVLWLYD$WXDOPHQWHD6WDQGDUG 3RRU V
FRQFHGHQRWD%%SDUDR%UDVLO

(PGH]HPEURGHD0RRG\VFRORFRXRVUDWLQJV%DDGR%UDVLOHPDQiOLVHFLWDQGR
WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV QHJDWLYDV H XPD GHWHULRUDomR GDV FRQGLo}HV ILVFDLV GR JRYHUQR
3RVWHULRUPHQWHHPIHYHUHLURGHD0RRG\ VUHEDL[RXRVUDWLQJVGR%UDVLOSDUDDEDL[RGR
JUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDSHUVSHFWLYDGHGHWHULRUDomR
DGLFLRQDOQRVHUYLoRGDGtYLGDGR%UDVLOHPXPDPELHQWHQHJDWLYRRXGHEDL[RFUHVFLPHQWRDOpP
GHGHVDILDUDGLQkPLFDSROtWLFD(PDEULOGHD0RRG\ VPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLO
HP%DPDVPXGRXVXDSHUVSHFWLYDGHQHJDWLYDSDUDHVWiYHORTXHPDQWHYHHPVHWHPEURGH
FLWDQGRH[SHFWDWLYDVGHQRYRVFRUWHVQRVJDVWRVGRJRYHUQR$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDQmRKRXYHQHQKXPDDWXDOL]DomRGRUHIHULGRUDWLQJ

$)LWFKWDPEpPUHEDL[RXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%FRPSHUVSHFWLYD
QHJDWLYDHPGH]HPEURGHFLWDQGRRGpILFLWRUoDPHQWiULRHPUiSLGDH[SDQVmRGRSDtVHD
UHFHVVmRSLRUTXHDHVSHUDGDHIH]XPUHEDL[DPHQWRDLQGDPDLRUHPPDLRGHSDUD%%FRP
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SHUVSHFWLYDQHJDWLYDTXHPDQWHYHHP(PIHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDQRWDGH
ULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGH
FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWR
HQGLYLGDPHQWR GR JRYHUQR IUDFDV SHUVSHFWLYDV GH FUHVFLPHQWR DPELHQWH SROtWLFR H TXHVW}HV
UHODFLRQDGDVjFRUUXSomR
$)LWFKPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%FRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYDHP
PDLRGHFLWDQGRDGHWHULRUDomRGRVFHQiULRVHFRQ{PLFRHILVFDOEUDVLOHLURHGHULVFRVGH
SLRUDSDUDDPEDVGLPHQV}HVGLDQWHGDUHQRYDGDLQFHUWH]DSROtWLFDDOpPGDVLQFHUWH]DVVREUHD
GXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGD&29,'
4XDOTXHUUHEDL[DPHQWRDGLFLRQDOGRVUDWLQJVGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSRGHULDDXPHQWDUD
SHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDXPHQWDURFXVWRIXWXURGDHPLVVmRGH
GtYLGDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD

$LQVWDELOLGDGHSROtWLFDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVHRSUHoR
GDVDo}HVGD&RPSDQKLD
2DPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLURLQIOXHQFLRXKLVWRULFDPHQWHHFRQWLQXDLQIOXHQFLDQGRRGHVHPSHQKR
GD HFRQRPLD GR SDtV $V FULVHV SROtWLFDV DIHWDUDP H FRQWLQXDP DIHWDQGR D FRQILDQoD GRV
LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP JHUDO UHVXOWDQGR HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD
YRODWLOLGDGHGRVWtWXORVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDV
2V PHUFDGRV EUDVLOHLURV WrP UHJLVWUDGR XP DXPHQWR GH YRODWLOLGDGH GHYLGR jV LQFHUWH]DV
GHFRUUHQWHV GH LQYHVWLJDo}HV HP DQGDPHQWR FRQGX]LGDV SHOD 3ROtFLD )HGHUDO %UDVLOHLUD H SHOR
0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO%UDVLOHLUR7DLVLQYHVWLJDo}HVWrPLPSDFWDGRDHFRQRPLDHRDPELHQWH
SROtWLFRGRSDtV
$GLFLRQDOPHQWH GXUDQWH R PrV GH DEULO GH  R 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD VH HQYROYHX HP
GLVFXVV}HVSROtWLFDVTXHFXOPLQDUDPQDH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD6D~GH/XL]+HQULTXH
0DQGHWWDHGRSHGLGRGHH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD-XVWLoD6HUJLR0RUR0HQFLRQDGRVH[
0LQLVWURV HUDP FRQVLGHUDGRV QRPHV IRUWHV GR DWXDO *RYHUQR )HGHUDO H DV RFDVL}HV HP TXH DV
DOWHUDo}HVPLQLVWHULDLVRFRUUHUDPSURYRFDUDPDLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDH
QRPHUFDGRGHFDSLWDLV$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR3UHVLGHQWH-DLU%ROVRQDUR
HVWDYDVHQGRLQYHVWLJDGRSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHODVXSRVWDSUiWLFDGHDWRVLPSUySULRV
DOHJDGRVSHORH[PLQLVWURGD-XVWLoD6U6HUJLR0RUR6HJXQGRRH[PLQLVWURR3UHVLGHQWHWHULD
VROLFLWDGR D QRPHDomR GH IXQFLRQiULRV GD SROtFLD IHGHUDO EUDVLOHLUD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD
FRPHWLGRWDLVDWRVTXDLVTXHUFRQVHTXrQFLDVUHVXOWDQWHVLQFOXLQGRXPSRWHQFLDOLPSHDFKPHQW
SRGHULDPWHUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPR
HPQHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLOLQFOXVLYHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
2SRWHQFLDOUHVXOWDGRGHVWDVHRXWUDVLQYHVWLJDo}HVpLQFHUWRPDVHODVMiWLYHUDPXPLPSDFWR
QHJDWLYRVREUHDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHWrPDIHWDGRHSRGH
FRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLDEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRSRGH
SUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFD
QHPVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDV
VXUJLUmRQRIXWXUR
7DPEpP QmR p SRVVtYHO SUHYHU RV UHVXOWDGRV GHVVDV LQYHVWLJDo}HV QHP R LPSDFWR VREUH D
HFRQRPLD EUDVLOHLUD RX R PHUFDGR DFLRQiULR EUDVLOHLUR $OpP GLVVR QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH
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RXWURV HYHQWRV SROtWLFRV QmR SURYRFDUmR DLQGD PDLV LQVWDELOLGDGH QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD QR
PHUFDGRGHFDSLWDLVHQDFRWDomRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
1mR REVWDQWH TXDOTXHU GLILFXOGDGH GR JRYHUQR IHGHUDO HP FRQVHJXLU PDLRULD QR FRQJUHVVR
QDFLRQDOSRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFDHPDQLIHVWDo}HVPDVVLYDV
HRX JUHYHV TXH SRGHULDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD ,QFHUWH]DV HP
UHODomRjLPSOHPHQWDomRSHORJRYHUQRDWXDOGHPXGDQoDVUHODWLYDVjVSROtWLFDVPRQHWiULDILVFDO
H SUHYLGHQFLiULD EHP FRPR j OHJLVODomR SHUWLQHQWH SRGHP FRQWULEXLU SDUD D LQVWDELOLGDGH
HFRQ{PLFD (VVDV LQFHUWH]DV H QRYDV PHGLGDV SRGHP DXPHQWDU D YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR GH
WtWXORVEUDVLOHLURV
2 3UHVLGHQWH GR %UDVLO WHP SRGHU SDUD GHWHUPLQDU SROtWLFDV H H[SHGLU DWRV JRYHUQDPHQWDLV
UHODWLYRV j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R
GHVHPSHQKRILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLD1mRpSRVVtYHOSUHYHUTXDLV
SROtWLFDVR3UHVLGHQWHLUiDGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLV
SRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHD&RPSDQKLDRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
$GLFLRQDOPHQWHRUHFHQWHLPSDVVHHQWUHRQRYRJRYHUQRHR&RQJUHVVRWHPJHUDGRLQFHUWH]DV
HPUHODomRjLPSOHPHQWDomRSHORQRYRJRYHUQRGHPXGDQoDVUHODWLYDVjVSROtWLFDVPRQHWiULD
ILVFDOHSUHYLGHQFLiULDEHPFRPRHPUHODomRjVDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRSHUWLQHQWHRTXHSRGH
FRQWULEXLU SDUD D LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD (VVDV LQFHUWH]DV SRGHP DXPHQWDU D YRODWLOLGDGH GR
PHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV

/LPLWDomR VXEVWDQFLDO QD FDSDFLGDGH GH RV DFLRQLVWDV YHQGHUHP DV Do}HV GD
&RPSDQKLDSHORSUHoRHQDRFDVLmRTXHGHVHMDUHPGHYLGRjYRODWLOLGDGHHjIDOWDGH
OLTXLGH]GRPHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHR
YDORUGDVXDQHJRFLDomR
2LQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVHPHUJHQWHVWDOFRPRR%UDVLO
HQYROYHFRPIUHTXrQFLD PDLRUULVFRHPFRPSDUDomRDRXWURVPHUFDGRVPXQGLDLVVHQGRWDLV
LQYHVWLPHQWRV FRQVLGHUDGRV HP JHUDO GH QDWXUH]D PDLV HVSHFXODWLYD $OpP GLVVR R PHUFDGR
EUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVpVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRHPDLVFRQFHQWUDGR
SRGHQGRVHUPDLVYROiWLOGRTXHRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVPXQGLDLV1mRKi
JDUDQWLDGHTXHRPHUFDGRGHFDSLWDLVSHUPDQHoDDEHUWRjVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVRXGHTXHRV
FXVWRV GH ILQDQFLDPHQWR QHVVH PHUFDGR VHMDP YDQWDMRVRV SDUD QyV &ULVHV HP RXWURV SDtVHV
HPHUJHQWHV LQFOXVLYH GHFRUUHQWHV GH SDQGHPLDV FRPR SRU H[HPSOR D &29,' SRGHP
UHVWULQJLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVHPUHODomRDRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRU
FRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVGHQRVVDHPLVVmRRTXHSRGHSUHMXGLFDUVXDOLTXLGH]HVHX
YDORUGHPHUFDGRDOpPGHGLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWR
GDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV3RUFRQVHJXLQWHDFDSDFLGDGH
GRVQRVVRVDFLRQLVWDVGHYHQGHUHPQRVVDVDo}HVSHORSUHoRHQRPRPHQWRGHVHMDGRSRGHUiILFDU
VXEVWDQFLDOPHQWHDIHWDGDRTXHSRGHUiDLQGDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGH
QRVVDV Do}HV $GLFLRQDOPHQWH YHQGDV RX D SHUFHSomR GH XPD SRVVtYHO YHQGD GH XP YROXPH
VXEVWDQFLDOGHQRVVDVDo}HVSRGHUmRSUHMXGLFDURYDORUGDVXDQHJRFLDomR

2 *RYHUQR )HGHUDO H[HUFHX H FRQWLQXD D H[HUFHU LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD VREUH D
HFRQRPLD EUDVLOHLUD (VVD LQIOXrQFLD EHP FRPR D FRQMXQWXUD HFRQ{PLFD H SROtWLFD
EUDVLOHLUDSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDVDWLYLGDGHVHQRSUHoRGH
PHUFDGRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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$ HFRQRPLD EUDVLOHLUD WHP VRIULGR LQWHUYHQo}HV IUHTXHQWHV GR *RYHUQR )HGHUDO TXH SRU YH]HV
UHDOL]DPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDV$VPHGLGDVWRPDGDVSHOR*RYHUQR
)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRHLPSOHPHQWDUVXDVSROtWLFDVPDFURHFRQ{PLFDVIUHTXHQWHPHQWH
LPSOLFDP DXPHQWR GDV WD[DV GH MXURV PXGDQoD GDV SROtWLFDV ILVFDLV FRQWUROH GH SUHoRV
GHVYDORUL]DomRFDPELDOFRQWUROHGHFDSLWDOHOLPLWDomRjVLPSRUWDo}HVHQWUHRXWUDVPHGLGDV$
&RPSDQKLD QmR WHP FRQWUROH VREUH DV PHGLGDV H SROtWLFDV TXH R *RYHUQR )HGHUDO SRVVD YLU D
DGRWDUQRIXWXURHWDPSRXFRSRGHSUHYrODV2VQHJyFLRVDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRGHUmRYLUDVHUSUHMXGLFDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHSRUPRGLILFDo}HV
QDV SROtWLFDV RX QRUPDV TXH HQYROYDP RX DIHWHP IDWRUHV WDLV FRPR L  WD[DV GH MXURV LL 
FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRUWDLVFRPRRVTXHIRUDPLPSRVWRVHP
 H QR LQtFLR GH  LLL  SROtWLFD PRQHWiULD LY  IOXWXDo}HV FDPELDLV Y  DPELHQWH
UHJXODWyULRSHUWLQHQWHjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD YL DOWHUDomRGDVQRUPDVWUDEDOKLVWDV YLL 
LQIODomR YLLL  OLTXLGH] GRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV H GH FDSLWDLV GRPpVWLFRV L[  H[SDQVmR RX
FRQWUDomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD [  SROtWLFD ILVFDO H DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR WULEXWiULD [L 
SROtWLFD KDELWDFLRQDO [LL  FRQWUROH VREUH LPSRUWDomR H H[SRUWDomR [LLL  LQVWDELOLGDGH VRFLDO H
SROtWLFDH [LY RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDP
DRFRUUHUQR%UDVLORXTXHRDIHWHP
$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDPDQWHUD
HVWDELOLGDGHEHPFRPRDHVSHFXODomRVREUHIXWXURVDWRVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURV
IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D HFRQ{PLFD QR %UDVLO H SDUD DXPHQWDU D
YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR EUDVLOHLUR GH YDORUHV PRELOLiULRV H GRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV QR
H[WHULRU SRU FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV 'HVVD PDQHLUD HVVDV LQFHUWH]DV H RXWURV DFRQWHFLPHQWRV
IXWXURVQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDH
RVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVHXIOX[RGHFDL[DGLVSRQtYHO
SDUDSDJDPHQWRHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHVXDHPLVVmR

&ULVHV HFRQ{PLFDVVDQLWiULDVSROtWLFDVDPELHQWDLVRXTXDOTXHU RXWUR WLSRGHFULVH
TXH WHQKD R FRQGmR GH LPSDFWDU D HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHUi DIHWDU R SRGHU
DTXLVLWLYRGDSRSXODomRRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPXPDGLPLQXLomRQRFRQVXPRGH
HQHUJLD
$ FULVH ILQDQFHLUD RULJLQDGD QRV (VWDGRV 8QLGRV QR WHUFHLUR WULPHVWUH GH  SRU H[HPSOR
SURYRFRXRDXPHQWRGRGyODUIUHQWHDRUHDODUHVWULomRGHFUpGLWRQRPHUFDGRLQWHUQRRDXPHQWR
GDV WD[DV GH GHVHPSUHJR R DXPHQWR GD LQDGLPSOrQFLD H FRQVHTXHQWHPHQWH D UHGXomR GR
FRQVXPRQR%UDVLO1RPHVPRVHQWLGRDFULVHSROtWLFRHFRQ{PLFDYLYHQFLDGDSHORSDtVHQWUHRV
H[HUFtFLRVGHHWHYHXPLPSDFWRUHOHYDQWHQDVWD[DVGHGHVHPSUHJRGLPLQXLQGRR
SRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomRHFRQVHTXHQWHPHQWHRFRQVXPRQRSDtV
5HFHQWHPHQWHRPXQGRWHPVLGRDIHWDGRSRUXPDSDQGHPLDGD&29,'TXHWHPSURYRFDGR
LPSDFWRVHFRQ{PLFRVQHJDWLYRVJOREDLVGRVTXDLVD&RPSDQKLDDLQGDQmRFRQVHJXLXTXDQWLILFDU
&RPRUHVXOWDGRGDSDQGHPLDSHUFHEHXVHXPDUHGXomRQRFRQVXPRGHHQHUJLDQR%UDVLOGHYLGR
SULQFLSDOPHQWH SHOD UHGXomR GD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD 'HVVD IRUPD HP GHFRUUrQFLD GD DWXDO
LQFHUWH]DHFRQ{PLFDQHVWHPRPHQWRD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUiTXDQWLILFDURXSUHYHUFRPR
VH GDUi D DWLYLGDGH HFRQ{PLFD H R FRQVXPR GH HQHUJLD R TXH SRGHUi LPSDFWDU D DWLYLGDGH
YROXPHVHOLTXLGH]QDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLD
2LPSDFWRQRYROXPHGHQRVVDVYHQGDVSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRVHD
QRVVDVLWXDomRHFRQ{PLFD
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4.2 - Descrição dos Principais Riscos de Mercado
A Companhia descreve abaixo os riscos que conhece e acredita que atualmente podem afetá-la
adversamente. Riscos adicionais, que atualmente não são conhecidos pela Companhia ou que a
Companhia considera irrelevantes, também podem vir a afetar a Companhia de maneira
adversa.
Risco de mercado
O risco de mercado é apresentado como a possibilidade de perdas monetárias em virtude das
oscilações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociados no mercado. Estas
flutuações, positivas ou negativas, geram impacto econômico em todos os agentes atuantes no
mercado livre de energia e são constantemente monitoradas pela administração da Companhia.
A Companhia considera pelo valor já gerado em seu portfólio, e por isto, utiliza diversos
mecanismos de avaliação de risco, sejam eles de mercado ou crédito, para depurar e precificar
seus negócios e carteira.
Risco relacionado ao preço nas operações de compra e venda de energia
A Companhia opera no mercado de compra e venda de energia com objetivo de alcançar
resultados com as variações do preço de energia, respeitados os limites de risco préestabelecidos pela Administração. Esta atividade, portanto, expõe a Companhia ao risco do
preço futuro da energia.
As operações de compra e venda de energia futuras são reconhecidas pelo valor justo por meio
do resultado, apurado pela diferença entre o preço contratado e o preço de mercado futuro
estimado pela Companhia.

Período de seis meses findo em
30/06/2020
30/06/2020
35.059
35.059

(em R$ mil)
Valor justo na compra e venda de energia

Para os contratos de compra e venda de energia, o valor justo foi estipulado utilizando os
preços definidos internamente pela Companhia na última semana do mês de junho, que
representavam a melhor estimativa do preço do mercado futuro. A taxa de desconto utilizada
tem como referência a taxa de retorno da taxa livre de risco de mercado, ajustada pelo índice
de inflação implícito à cada contrato.
Risco de liquidez
O risco de liquidez evidencia a capacidade da controlada e controladora em liquidar as
obrigações assumidas. Acreditamos que não há risco de insolvência da Companhia neste
momento.
Em 30 de junho de 2020, o fluxo de realização para as obrigações assumidas em suas
condições contratuais é apresentado conforme quadro a seguir:
Instrumentos a taxa de juros
(R$ mil)
Pós fixadas
Empréstimos

Total

Até 1 ano

Até 2 anos

9.014

8.597

417
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
Adicionalmente, cumpre salientar que os impactos causados pela COVID-19 na economia global
podem acarretar em oscilações de taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras
impactando dívidas existentes e/ou a necessidade de adquirir novos passivos financeiros.
Análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros, conforme instrução da
CVM nº 475/08
A Companhia e suas controladas efetuaram testes de análises de sensibilidade conforme
requerido pelas práticas contábeis e a Instrução CVM nº 475/08, elaborados com base na
exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos, derivativos e
não derivativos, relevantes, em aberto no fim do período deste relatório, assumindo que o valor
dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o período, ajustado com base
nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra,
pode gerar resultados adversos.
Análise de sensibilidade sobre as operações de compra e venda de energia
O principal fator de risco é a exposição à variação dos preços de mercado da energia. A
variação da taxa de desconto não impacta de forma relevante o valor justo apurado.
As análises de sensibilidade foram preparadas de acordo com a Instrução CVM nº 475/08,
considerando, para os cenários 1 e 2, a elevação ou queda de 25% e 50% nos preços futuros,
aplicados sobre os preços de mercado de 30 de junho de 2020. Os resultados obtidos são
estes:
Consolidado
Ganhos (perdas) não realizados
em operações de compra e venda
de energia em mercado ativo

Variação de
Preço

Em 30 de junho de
2020

Elevação
Queda

47.656
47.656

Cenários Projetados
Cenário 1
Cenário 2
24.603
10.437
52.215
65.431

Análise de sensibilidade do risco de taxa de juros e variações monetárias
A Companhia desenvolveu análise de sensibilidade com objetivo de mensurar o impacto de
taxas de juros pós-fixadas e de variações monetárias sobre seus ativos e passivos financeiros
expostos a tais riscos.
Para o cenário base, foram considerados os saldos existentes nas respectivas contas em 31 de
março de 2020 e para o cenário provável considerou-se os saldos com a variação dos
indicadores (CDI/Selic: 2,7%) previstos na mediana das expectativas de mercado para 2020 do
Relatório Focus do Bacen de 30 de abril de 2020.
Para os cenários 1 e 2, foi considerada uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, no
indicador de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível utilizado no cenário
provável; nos cenários 3 e 4, foi considerada uma elevação de 25% e 50% sobre a mesma
base.
(em R$ mil)
Risco
Base
ATIVOS
Caixa e equivalentes de
caixa
CDI
PASSIVOS
Empréstimos
financiamentos

Projeção de receitas (despesas) - 1 ano
Cenário
Cenário
Posição
em Cenário I II
Cenário
Cenário IV
III
30/06/2020
-50%
provável
+50%
-25%
+25%

3.612

72

108

144

180

216

(9.014)

(131)

(197)

(263)

(328)

(394)

e
CDI
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Exposição líquida

(59)

(89)

(119)

(148)

(178)
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes
3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDV QmR VmR SDUWHV HP TXDLVTXHU SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D
WUDEDOKLVWDDPELHQWDOWULEXWiULDHFtYHOTXHGHIRUPDLQGLYLGXDORX FRQMXQWDIRVVHUHOHYDQWH
SDUD VHXV QHJyFLRV OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR WDQWR R YDORU HQYROYLGR TXDQWR D PDWpULD
HQYROYLGD
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1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRIRUDPGHVFULWRVSURFHVVRVQRLWHP
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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
  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV
FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[
FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDV QmR VmR SDUWHV HP TXDLVTXHU SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D
WUDEDOKLVWD DPELHQWDO WULEXWiULD H FtYHO FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Processo Judicial na 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da
Comarca de São Paulo

Análise do possível
impacto
para
a
Companhia ou suas
controladas,
em
caso de perda

Valores envolvidos
no processo

A Companhia informa que as partes envolvidas firmaram acordo no âmbito
deste processo, que foi homologado pelo juiz em 10 de março de 2020, nos
termos do artigo 487, III, B, do CPC, extinguindo o feito com julgamento do
mérito. Foi determinado o arquivamento provisório dos autos, bem como que,
em caso de descumprimento do acordo, deverá a requerente dar início ao
cumprimento de sentença.
Caso a Companhia não cumpra com o disposto no referido acordo, o processo
será retomado pela requerente e a Companhia poderá ter que pagar valores
substanciais, os quais poderiam ter um efeito material adverso em sua condição
financeira, nos seus resultados consolidados ou no seu fluxo de caixa
consolidado em um determinado período, ou deverá realizar a devolução do
projeto de geração de energia, o qual está sendo implementado com a
requerente. A escolha entre o pagamento dos montantes devidos ou a
devolução do projeto de geração de energia ficará a critério da requerente.
Montante do acordo no valor total de R$11.396.000,00, a ser quitado em 27
parcelas. Do total, em 30 de junho de 2020 restavam pendentes de pagamento
22 parcelas, totalizando R$8.940.000,00, já provisionados no fluxo de caixa da
Companhia.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6 - Processos Judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não
sigilosos e relevantes em conjunto
Na data deste Formulário de Reverência, a Companhia e suas controladas não são partes em
quaisquer processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivo ou conexos, baseados em
fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes para a Companhia.
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
2SHUDomR³(RYHQWROHYRX´,QYHVWLJDomR0*
2 6U 5LFDUGR /RSHV 'HOQHUL DFLRQLVWD FRQWURODGRU H DWXDO SUHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD ILJXUD FRPR LQYHVWLJDGR HP GRLV SURFHGLPHQWRV GLYHUVRV GH
QDWXUH]DFULPLQDOSHUDQWHR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOHP6mR3DXOR ³2SHUDomR'HVFDUWH(
R9HQWR/HYRX´ HQD3ROtFLD&LYLOGH0LQDV*HUDLV ³,QYHVWLJDomR0*´ 
2VIDWRVGLYXOJDGRVSHODLPSUHQVDHDXWRULGDGHVHQYROYLGDVUHPRQWDPDVXSRVWDVLUUHJXODULGDGHV
SUDWLFDGDV QD DGPLQLVWUDomR GD HPSUHVD 5HQRYD (QHUJLD 6$ ± HP 5HFXSHUDomR -XGLFLDO
³5HQRYD´  $V LQYHVWLJDo}HV WrP FRPR IRFR FRQGXWDV SUDWLFDGDV SRU DQWLJRV GLULJHQWHV H
UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV GD 5HQRYD UHODFLRQDGDV D DSRUWHV GH YDORUHV HIHWXDGRV SHORV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVjpSRFDGRVIDWRV  LQFOXLQGRVHD&RPSDQKLD HQWmRGHQRPLQDGD55
3DUWLFLSDo}HV6$ PDVHPHVSHFLDOD&RPSDQKLD(QHUJpWLFDGH0LQDV*HUDLV6$ ³&(0,*´ 
$VDXWRULGDGHVWDPEpPLQYHVWLJDPLUUHJXODULGDGHVHPFRQWUDWRVDOHJDGDPHQWHVXSHUIDWXUDGRV
HRXVHPLGHQWLILFDomRGDGHYLGDFRQWUDSUHVWDomR
(PGHDEULOGHR6U5LFDUGR/RSHV'HOQHULHD5HQRYDIRUDPDOYRVGHPHGLGDVFDXWHODUHV
GHEXVFDHDSUHHQVmRHPYLUWXGHGDGHIODJUDomRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO5HFHLWD)HGHUDO
H 3ROtFLD )HGHUDO GD  IDVH GD 2SHUDomR 'HVFDUWH  ( R 9HQWR /HYRX WHQGR HOH SUHVWDGR
GHSRLPHQWR QR GLD  GH DEULO GH  PHVPD pSRFD GRV GHSRLPHQWRV GH WRGRV RV GHPDLV
HQYROYLGRV (P  GH MXOKR GH  IRL GHIODJUDGD D  IDVH GD PHVPD RSHUDomR FRP R
GHIHULPHQWRGHPDLVPDQGDGRVGHEXVFDHDSUHHQVmREHPFRPRGHTXHEUDGHVLJLORVEDQFiULR
WHOHI{QLFRHILVFDOGHSHVVRDVVXSRVWDPHQWHHQYROYLGDVQRVGHOLWRVLQYHVWLJDGRVLVVRWXGRYLVDQGR
DQJDULDU HOHPHQWRV SUREDWyULRV GH VXSRVWR HVTXHPD FULPLQRVR SDUD D UHDOL]DomR GH UHSDVVHV
LOHJDLVDWHUFHLURV
$ LQYHVWLJDomR IHGHUDO LQTXpULWR SROLFLDO  IRL UHJLVWUDGD VRE R Q  H DWXDOPHQWH
WUDPLWDSHUDQWHD'HOHJDFLDGH5HSUHVVmRD&RUUXSomRH&ULPHV)LQDQFHLURVGD3ROtFLD)HGHUDO
6XSHULQWHQGrQFLD5HJLRQDOHP6mR3DXOR'HVWDFDVHTXHDWpRSUHVHQWHPRPHQWRQmRKRXYH
LQGLFLDPHQWR GR 6U 5LFDUGR /RSHV 'HOQHUL SHOR 'HOHJDGR GD 3ROtFLD )HGHUDO UHVSRQViYHO SHOR
UHIHULGRLQTXpULWRHQHPRIHUHFLPHQWRGHGHQ~QFLDFRPYLVWDVjLQVWDXUDomRGHDomRSHQDOSRU
FULPHVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDDVVRFLDomRFULPLQRVDHODYDJHPGHGLQKHLUR$SHVDUGH
DOYRGHPHGLGD FDXWHODUGHWHUPLQDGDQRVDXWRVGR PHQFLRQDGRLQTXpULWRGH DFRUGR FRPVHX
GHIHQVRUQmRKiHPIDFHGR6U5LFDUGR/RSHV'HOQHULTXDOTXHUPHGLGDFDXWHODURXFRQVWULomR
DWXDOPHQWHHPYLJRURULXQGDGRSURFHGLPHQWRFULPLQDOTXHUHFDLDVREUHRVEHQVRXDVXDSHVVRD
$&RPSDQKLDQmRILJXUDFRPRLQYHVWLJDGDHWDPEpPQmRIRLDOYRGHPHGLGDVFDXWHODUHVWRGDYLD
HUD DFLRQLVWD SHUWHQFHQWH DR EORFR GH FRQWUROH GD 5HQRYD QD pSRFD GDV LUUHJXODULGDGHV
DSRQWDGDV QmR WHQGR QR HQWDQWR VLGR PHQFLRQDGD HP GRFXPHQWRV REWLGRV QR kPELWR GD
2SHUDomR'HVFDUWH±(R9HQWR/HYRXGD,QYHVWLJDomR0*GRV7HUPRVGH,QWLPDomR FRQIRUPH
GHILQLGRVDEDL[R HGRVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVQD5HFHLWD)HGHUDO
&RPRXPGHVGREUDPHQWRGRVIDWRVQDUUDGRVDFLPDHHPSDUDOHORjVLQYHVWLJDo}HVSROLFLDLVD
5HQRYDIRLTXHVWLRQDGDVREUHDVFRQWUDWDo}HVVXVSHLWDVHPGLYHUVRV7HUPRVGH,QWLPDomR)LVFDO
³7HUPRVGH,QWLPDomR´ HQYLDGRVSHOD5HFHLWD)HGHUDOVHQGRTXHWDLV7HUPRVGH,QWLPDomR
MiUHVXOWDUDPQDODYUDWXUDGHXPDXWRGHLQIUDomRHPIDFHGD5HQRYDYLVDQGRjFREUDQoDGH
PXOWDVVXEVWDQFLDLV ³$XWRGH,QIUDomR´ 
2SURFHGLPHQWRILVFDOQRULJLQRXR$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSHOD5HFHLWD
)HGHUDOFRQWUDD5HQRYD SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRQ 7HYHRULJHPQDMi
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FLWDGD 2SHUDomR 'HVFDUWH ± ( R YHQWR OHYRX H QHOH VH DOHJD TXH D 5HQRYD WHULD SDJDGR XP
VREUHSUHoR GH 5 PLOK}HV QD DTXLVLomR GH XP SDUTXH HyOLFR GD &DVD GRV 9HQWRV (QHUJLDV
5HQRYiYHLV6$TXDQWLDHVVDTXHIRLGHSRLVUHGLVWULEXtGDHPEHQHItFLRGHWHUFHLURV6HJXQGRD
ILVFDOL]DomRWDLVYDORUHVWHULDPVLGRXWLOL]DGRVQRSDJDPHQWRGHSURYiYHLVGHVSHVDVGHRXWURV
FRQWULEXLQWHVOLJDGRVDFDPSDQKDVSROtWLFDVHRXHPHYDVmRGHGLYLVDV
'LDQWHGLVVRR$XWRGH,QIUDomRIRLODYUDGRSDUD L FREUDQoDGH,PSRVWRGH5HQGD5HWLGRQD
)RQWH ³,55)´  VRE D DOtTXRWD GH  VREUH RV SDJDPHQWRV FRQVLGHUDGRV VHP FDXVD RX
GHVWLQDGRVDEHQHILFLiULRQmRLGHQWLILFDGR LL JORVDGHGHVSHVDVUHIHUHQWHVDRVVHUYLoRVWRPDGRV
SHOD5HQRYDQRFRQWH[WRGDVRSHUDo}HVDXWXDGDVFXMRVIRUQHFHGRUHVWHULDPVLGRVXSRVWDPHQWH
XWLOL]DGRVSHOD5HQRYDFRPRPHLRSDUDYLDELOL]DURVSDJDPHQWRVLQGHYLGRV LLL FREUDQoDGHPXOWD
LVRODGDGHSHODIDOWDGHSDJDPHQWRGHHVWLPDWLYDVGH,PSRVWRVREUHD5HQGDGD3HVVRD
-XUtGLFD ³,53-´ HGH&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR ³&6//´ RULJLQDGDGDJORVDGH
GHVSHVDV UHDOL]DGD H LY FREUDQoD GH PXOWD GH RItFLR DJUDYDGD GH  GR YDORU GR WULEXWR
GHYLGR SRU FRQWD GD FDUDFWHUL]DomR GH IUDXGH QDV RSHUDo}HV 2 YDORU RULJLQiULR GR $XWR GH
,QIUDomRpGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
2 6U 5LFDUGR /RSHV 'HOQHUL H DGPLQLVWUDGRUHV GD 5HQRYD IRUDP LQFOXtGRV QR UHIHULGR
SURFHGLPHQWRILVFDOFRPRUHVSRQViYHLVVROLGiULRVGR$XWRGH,QIUDomRHVHJXQGRFRQVWDGHVVHV
DXWRVHPGHIHYHUHLURGHD-XVWLoD)HGHUDOGHIHULXRFRPSDUWLOKDPHQWRFRPD5HFHLWD
)HGHUDOGDVSURYDVTXHMiKDYLDPVLGRSURGX]LGDVHWDPEpPGDVTXHVHUmRSURGX]LGDVQRFXUVR
GDVLQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRQRkPELWRGD2SHUDomR'HVFDUWH±(RYHQWROHYRX
&RPR FRQVHTXrQFLD GR $XWR GH ,QIUDomR D 5HFHLWD )HGHUDO LQVWDXURX SURFHGLPHQWR GH
DUURODPHQWRGHEHQVHPQRPHGR6U5LFDUGRHDUURORXGHQWUHRXWURVEHQVDVDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDGHWLGDVSRUHOHVHQGRTXHHYHQWXDODOLHQDomRIXWXUDGDVUHIHULGDVDo}HVGHYHUi
VHUFRPXQLFDGDj5HFHLWD)HGHUDO
$SUHVHQWDGDVDV'HIHVDVSHOD5HQRYDHSHORVUHVSRQViYHLVVROLGiULRVHPGHPDLRGH
IRLSURIHULGDGHFLVmRSHOD'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOGH-XOJDPHQWRHP%UDVtOLDD
TXDOPDQWHYHR$XWRGH,QIUDomRPDVDIDVWRXDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDGR6U5LFDUGR/RSHV
'HOQHULSHORGpELWRWULEXWiULRVRERIXQGDPHQWRGHTXHHOHDSHQDVID]LDSDUWHGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRGD5HQRYD GHFRQVHOKHLURV HGHTXHLQH[LVWHQRVDXWRVSURYDGHVXDHIHWLYD
SDUWLFLSDomRQDVLQIUDo}HVFRPHWLGDVSHODHPSUHVD&RQWUDWDOGHFLVmRVmRFDEtYHLV5HFXUVRVGH
2ItFLRH9ROXQWiULRDR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV ³&$5)´ 6HJXQGRRGHIHQVRU
FRQVWLWXtGRGR6U5LFDUGRQR$XWRGH,QIUDomRDFKDQFHGHUHYHUVmRGDGHFLVmRpUHPRWD
$,QYHVWLJDomR0*SRUVXDYH]IRLLQLFLDGDHPUD]mRGHQRWtFLDDSUHVHQWDGDSRUH[H[HFXWLYRGR
SULPHLURHVFDOmRGD&(0,* DQ{QLPR HPVHWHPEURGHFRPXQLFDQGRDDXWRULGDGHSROLFLDO
DFHUFDGDRFRUUrQFLDGDSUiWLFDGHVXSRVWRVFULPHVHPGHWULPHQWRGRSDWULP{QLRGDHVWDWDOSRU
PHLRGHRUJDQL]DomRFULPLQRVDFRPDILQDOLGDGHGHHQULTXHFLPHQWRH³FDL[D´SDUDFDPSDQKDV
HOHLWRUDLV2VXSRVWRHVTXHPDFULPLQRVRHQJOREDULDDVLUUHJXODULGDGHVSUDWLFDGDVQRkPELWRGD
5HQRYDQRSHUtRGRHPTXHRFRQWUROHDFLRQiULRHUDFRPSDUWLOKDGRSHOD&RPSDQKLD1mRVHWHP
QRWtFLDVREUHGHTXHIRUPDWHULDVHGDGRDSDUWLFLSDomRGR6U5LFDUGR/RSHV'HOQHULQHVVHVIDWRV
VRELQYHVWLJDomRHDWpRSUHVHQWHPRPHQWRHOHQmRIRLLQWLPDGRSDUDSUHVWDUHVFODUHFLPHQWRV
HPVHGHSROLFLDO
6REUHRVIDWRVDFLPDHPGHIHYHUHLURGHD5HQRYDGLYXOJRXIDWRUHOHYDQWHLQIRUPDQGR
VREUH D FRQFOXVmR GDV LQYHVWLJDo}HV LQWHUQDV ³)DWR 5HOHYDQWH 5HQRYD´  6HJXQGR R )DWR
5HOHYDQWH5HQRYDIRLFRQVWLWXtGRHPPDUoRGHXP&RPLWrGH0RQLWRUDPHQWR ³&RPLWr´ 
IRUPDGRSRUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOSDUDVXSHUYLVLRQDUD
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UHDOL]DomR GH XPD LQYHVWLJDomR LQGHSHQGHQWH ³,QYHVWLJDomR ,QGHSHQGHQWH´  TXH VH
FRQFHQWURXLQLFLDOPHQWHQRVIDWRVREMHWRGHLQYHVWLJDomRFRQGX]LGDSHOD3ROtWLFD&LYLOGH0LQDV
*HUDLV H SRVWHULRUPHQWH IRL H[SDQGLGD SDUD DEUDQJHU RV IDWRV LQYHVWLJDGRV QD 2SHUDomR
'HVFDUWH(R9HQWR/HYRX
&RQIRUPHLQIRUPDGRQR)DWR5HOHYDQWH5HQRYDD,QYHVWLJDomR,QGHSHQGHQWHIRLFRQFOXtGDHP
GHIHYHUHLURGHHQmRIRUDPLGHQWLILFDGDVSURYDVFRQFUHWDVGHDWRVGHFRUUXSomRRX
GHVYLRV SDUD FDPSDQKDV SROtWLFDV QHP GH VREUHSUHoR HP FRPSUD GH SURMHWRV 7RGDYLD RV
LQYHVWLJDGRUHV LQGHSHQGHQWHV LGHQWLILFDUDP LUUHJXODULGDGHV QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV H
HIHWLYDomRGHFRQWUDWRVSHOD5HQRYDRFRUULGDVHQWUHHLQFOXLQGR L SDJDPHQWRVVHP
HYLGrQFLDGHFRQWUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVQRPRQWDQWHJOREDODSUR[LPDGRGH5PLOK}HV LL 
SDJDPHQWRV HP GHVFRQIRUPLGDGH FRP DV SROtWLFDV LQWHUQDV GD HPSUHVD H ERDV SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoD QR PRQWDQWH JOREDO DSUR[LPDGR GH 5 PLOK}HV H LLL  IDOKDV QRV FRQWUROHV
LQWHUQRVGD5HQRYD
(P  GH PDLR GH  D &RPSDQKLD IRL FLWDGD QR kPELWR GH XP SURWHVWR LQWHUUXSWLYR GH
SUHVFULomRDMXL]DGRSHOD5HQRYDDXWXDGRVRERQHGDWDGRGH
GHDEULOGH ³3URWHVWR´ SRUPHLRGRTXDOD5HQRYDYLVDHPVXPDUHVJXDUGDUHYHQWXDLV
GLUHLWRV H SUHWHQV}HV SDWULPRQLDLV TXH SRVVD YLU D WHU IUHQWH D &RPSDQKLD HQTXDQWR FHUWDV
LQYHVWLJDo}HV FRQGX]LGDV SRU DXWRULGDGHV S~EOLFDV VmR ILQDOL]DGDV LVVR WXGR SDUD TXH
IXWXUDPHQWH TXDQGR RV SUHMXt]RV LQIOLJLGRV DR VHX SDWULP{QLR WLYHUHP VLGR FRPSOHWDPHQWH
DSXUDGRV H VHXV UHVSRQViYHLV GHYLGDPHQWH DSRQWDGRV SRVVD H[HUFrORV GH PDQHLUD SOHQD GH
IRUPDDUHFRPSRURVHXSDWULP{QLR
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD SURPRYHX D QRWLILFDomR MXGLFLDO GD 5HQRYD D ILP GH
SUHVWDU HVFODUHFLPHQWRV HP UHVSRVWD DR 3URWHVWR DFLPD GHVFULWR 3URFHVVR Q 
  $ &RPSDQKLD FRPR IRUPD GH FRQVHUYDU H SUHVHUYDU GLUHLWRV LQFOXVLYH D
VXDSUHWHQVmRGHVHYHUUHVVDUFLGDGHHYHQWXDLVGDQRVUHIHUHQWHVDRVIDWRVGHVFULWRVQR3URWHVWR
QRWLILFRXMXGLFLDOPHQWHD5HQRYDSDUDHVFODUHFHUTXHDSHVDUGHILJXUDUQREORFRGHFRQWUROHQD
pSRFD GDV VXSRVWDV LUUHJXODULGDGHV DQWHV GD GHIODJUDomR GDV UHIHULGDV RSHUDo}HV SROLFLDLV Mi
KDYLDFHGLGRDVXDSDUWLFLSDomRQREORFRGHFRQWUROHGD5HQRYDDR&*,)XQGRGH,QYHVWLPHQWR
HP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³&*,´ FXMDVFRQGLo}HVVHDSHUIHLoRDUDPHPGHPDUoRGH
&RPDOLTXLGDomRGR&*,HPGH]HPEURGHDSURSULHGDGHGDVDo}HVQRFDSLWDOGD
5HQRYDIRLDXWRPDWLFDPHQWHWUDQVIHULGDSDUDVHX~QLFRFRWLVWDR&*,,)XQGRGH,QYHVWLPHQWR
0XOWLPHUFDGR3ULYDGR ³&*,,´ 2&*,HR&*,,VmRDPERVYHtFXORVGHLQYHVWLPHQWRFXMRV~QLFRV
FRWLVWDVVmRRV6UV5LFDUGR/RSHV'HOQHULH5HQDWR$PDUDO3DVVDGRVPDLVGHFLQFRPHVHVGD
QRWLILFDomR TXH YLVD LQWHUURPSHU D SUHVFULomR GH HYHQWXDO FREUDQoD SRU SDUWH GD 5HQRYD D
&RPSDQKLDQmRWHPFLrQFLDGHPDLVQHQKXPSURFHGLPHQWRQHVVHVHQWLGR
7HQGRHPYLVWDR3URWHVWREHPFRPRYLVDQGRLQGHQL]DUD&RPSDQKLDGHTXDLVTXHURXWUDVSHUGDV
HIHWLYDPHQWH LQFRUULGDV SHOD &RPSDQKLD HP UHODomR D TXHVWLRQDPHQWRV HQYROYHQGR D 5HQRYD
³3HUGDV5HQRYD´ R6U5LFDUGR/RSHV'HOQHULHQWUHJRXj&RPSDQKLDXPDFDUWDGDWDGDGH
 GH MXQKR GH  SRU PHLR GD TXDO VH FRPSURPHWHX D LQGHQL]DU H PDQWHU LQGHQH D
&RPSDQKLDSHODLQWHJUDOLGDGHGHTXDLVTXHU3HUGDV5HQRYDVHPOLPLWDomRGHYDORURXQDWXUH]D
VRIULGD D TXDOTXHU WHPSR UHVJXDUGDQGR QR HQWDQWR HYHQWXDLV GLUHLWRV GH UHJUHVVR FRQWUD
WHUFHLURV
$omRSHQDOSRUFULPHFRQWUDDRUGHPWULEXWiULD
2DWXDOGLUHWRUYLFHSUHVLGHQWHGHLQYHVWLPHQWRVHQRYRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDILJXUDQRSROR
SDVVLYRGHDomRSHQDOSRUFULPHFRQWUDDRUGHPWULEXWiULD2SURFHVVRFULPLQDOIRLUHJLVWUDGRVRE

314
PÁGINA: 70 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

4.7 - Outras Contingências Relevantes
RQHWUDPLWDSHUDQWHD9DUD-XGLFLDOGD&RPDUFDGH9DUJHP
*UDQGHGR6XO63
$GHQ~QFLDRIHUHFLGDHPDSRQWDSDUDDUHVSRQVDELOLGDGHGR6U:DOWHU0LODQ7DWRQL
HGHVHXVyFLRjpSRFD6U:DOWHU7DWRQL1HWRSRUVXSRVWDVRQHJDomRILVFDOQRVWHUPRVGRDUW
LQFV,H,,GD/HLQGHFRUUHQWHGHFUpGLWRLQGHYLGRGH,&06SRUHPSUHVDGHVXD
WLWXODULGDGH 7DWRQL  &LD /WGD  2V IDWRV LOtFLWRV WHULDP VH GDGR QRV PHVHV GH PDLR MXOKR H
VHWHPEURGH2YDORUKLVWyULFRGRWULEXWRTXHWHULDVLGRVRQHJDGRpGH5 &'$QR
YDORUGH5 
$SyVDDSUHVHQWDomRGHUHVSRVWDjDFXVDomRSHORGHIHQVRUGR6U:DOWHU0LODQ7DWRQLRVDXWRV
IRUDPVXVSHQVRVSRURUGHPGRMXL]FULPLQDODWpTXHVHWLYHVVHGHFLVmRGHILQLWLYDHPHPEDUJRVj
H[HFXomR RSRVWRV SHOD HPSUHVD $XWRV Q   2V HPEDUJRV IRUDP
UHMHLWDGRV HP GHILQLWLYR SHOR 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD HP GH]HPEUR H QR SUHVHQWH
PRPHQWR DJXDUGDVH D FLrQFLD GR -Xt]R VREUH R UHVXOWDGR GD DomR FtYHO SDUD R FRQVHTXHQWH
UHHVWDEHOHFLPHQWRGRWUkPLWHGDDomRSHQDO6HJXQGRRGHIHQVRUFRQVWLWXtGRSDUDDFDXVDSHOR
IDWRGR6U:DOWHUQmRWHUH[HUFLGRDDGPLQLVWUDomRGDHPSUHVDDVXDFKDQFHGHDEVROYLomRQD
DomR SHQDO p SURYiYHO 5HVVDOWDVH TXH R SDJDPHQWR GR GpELWR WULEXWiULR H[WLQJXH D HYHQWXDO
SXQLELOLGDGHGRDFXVDGRHTXHMiIRLUHDOL]DGDSHQKRUDGHEHPDYDOLDGRQRYDORUGH5
QRVDXWRVGHSURFHGLPHQWRFtYHOWULEXWiULRFRUUHVSRQGHQWHRXVHMDPRQWDQWHVXSHULRUjTXDQWLD
HPWHVHVRQHJDGD
3DUFHODPHQWRV±3,6&2),16
$ &RPSDQKLD SRVVXL SDUFHODPHQWRV UHIHUHQWHV D 5 HP GpELWRV GH 3,6&2),16
SHUWLQHQWHDH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQJOREDQGRMXURVHFRUUHomR
PRQHWiULDVREUHRPRQWDQWHWRWDOGDGtYLGD
0RQWDQWH
2ULJLQDO3,6
HP5 
5

7RWDOGH
3DUFHODV


3DUFHODV
)DOWDQWHVHP



9DORU
3DUFHOD
%iVLFD
HP5 
5

6DOGR'HYHGRU
HP

HP5 
5

ËQGLFHGH$WXDOL]DomR
6(/,&


0RQWDQWH
2ULJLQDO
&2),16
HP5 
5

7RWDOGH
3DUFHODV


3DUFHODV
)DOWDQWHVHP



9DORU
3DUFHOD
%iVLFD
HP5 
5

6DOGR'HYHGRU
HP

HP5 
5

ËQGLFHGH$WXDOL]DomR
6(/,&
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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
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é um emissor estrangeiro.
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*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
D 

3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPGHMXOKRGHHRXWURVGRFXPHQWRVLQWHUQRVTXHWUDWDPGRDVVXQWR
HQWUHHOHV L D3ROtWLFDGH5LVFRVTXHWUDWDGDDGPLQLVWUDomRGHFDUWHLUDHSRUWIyOLRHGDOLPLWDomR
GRVYDORUHVGHH[SRVLomRGD&RPSDQKLDjVYDULDo}HVGDSUHFLILFDomRGDHQHUJLD LL R0DQXDOGH
3ROtWLFDGH&UpGLWRTXHWUDWDGDDYDOLDomRGHSHUIRUPDQFHGDVFRQWUDSDUWHVH LLL R&yGLJRGH
&RQGXWDH&RPSOLDQFHTXHVLVWHPDWL]DRVYDORUHVpWLFRVIXQGDPHQWDLVj&RPSDQKLDGXUDQWHR
H[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVWiGLVSRQtYHOQRVLWHGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZULZHQHUJLDFRPEU HQRVZHEVLWHVGD%6$
± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´  H GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ± &90 ³&90´ 
UHVSHFWLYDPHQWHZZZEFRPEUHZZZFYPJRYEU

E 

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

L 5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDWHPSRUILPHVWDEHOHFHURVSURFHGLPHQWRV
DSOLFiYHLV DR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H DV IXQo}HV H FRPSHWrQFLDV GDV iUHDV HQYROYLGDV QR
FRQWUROHPRQLWRUDPHQWRHWUDWDPHQWRGRVULVFRVDSRQWDGRVQRLWHPHGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDTXHSRVVDPRIHUHFHULPSDFWRVQHJDWLYRVDRVREMHWLYRVWUDoDGRVSHODDGPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLD
$VVLPD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRDRVSULQFLSDLVJUXSRVGHULVFRDRVTXDLVHVWiH[SRVWDTXH
SRGHPVHUDJUXSDGRVHP L ULVFRVHVWUDWpJLFRV LL ULVFRVILQDQFHLURV LLL ULVFRVRSHUDFLRQDLV
H LY ULVFRVGHFRQIRUPLGDGH
&RQIRUPHSUHYLVWRQD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDRVULVFRVHVWUDWpJLFRV
FRQVLVWHP HP WRGRV RV ULVFRV TXH SRGHP LPSHGLU RX DIHWDU R DWLQJLPHQWR GDV GHFLV}HV
HVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDSDUDRVREMHWLYRVGRVHXQHJyFLRHGHILQLGDVHPVHXSODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDRULVFRSROtWLFR
1RTXHFRQFHUQHDRVULVFRVILQDQFHLURVHVWHVSRGHPVHUGHILQLGRVFRPRRVULVFRVTXHSRGHP
LPSOLFDUHPSHUGDVILQDQFHLUDVGHFRUUHQWHVGHHIHLWRVQmRHVSHUDGRVQRFHQiULRHFRQ{PLFRH
QDV WHQGrQFLDV GH PHUFDGR UHIOHWLGRV QR FRPSRUWDPHQWR GDV WD[DV GH MXURV GR FkPELR GD
LQIODomRGRHPSUHJRGDUHQGDGRHQGLYLGDPHQWRGDHVFROKDGRVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGRV
SUHoRVGDVDo}HVGHQWUHRXWURV
&RP UHODomR DRV ULVFRV RSHUDFLRQDLV HVWHV VH FDUDFWHUL]DP FRPR WRGRV RV ULVFRV TXH SRGHP
LPSOLFDU HP SHUGDV ILQDQFHLUDV H GDQRV GH LPDJHP GHFRUUHQWHV GH GHVYLRV RSHUDFLRQDLV
UHODFLRQDGRV DRV &RQWUROHV ,QWHUQRV SURFHVVRV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR JHUHQFLDPHQWR GH
UHFXUVRVPHLRDPELHQWHIUDXGHVGHQWUHRXWURV
3RUILPFRQIRUPHSUHYLVWRQD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDRVULVFRVGH
FRQIRUPLGDGH FRQVLVWHP QRV ULVFRV UHODFLRQDGRV jV VDQo}HV OHJDLV RX UHJXODWyULDV GH SHUGD
ILQDQFHLUD RX GH UHSXWDomR TXH D &RPSDQKLD SRGH VRIUHU FRPR UHVXOWDGR GD IDOKD QR
FXPSULPHQWRGDDSOLFDomRGHOHLVUHJXODPHQWRVGDpWLFDHFRQGXWDHGDVSROtWLFDVLQWHUQDV
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LL ,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR
9LVDQGRSURPRYHUDSURWHomRFRQWUDRVULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVD&RPSDQKLDDGRWD
RVVHJXLQWHVLQVWUXPHQWRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
L
,GHQWLILFDomR3RUPHLRGHXPDDQiOLVHGRQHJyFLRVmRLGHQWLILFDGRVRV5LVFRV
TXHRDIHWDPGLUHWDPHQWHeHQWmRGHVHQKDGRXPPDSDGH5LVFRVFRPDGHVFULomRGRV
HYHQWRV LQFOXLQGR FDXVDV H FRQVHTXrQFLDV TXH SRGHP FULDU DXPHQWDU HYLWDU UHGX]LU
DFHOHUDURXDWUDVDUDUHDOL]DomRGRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD
LL
$QiOLVHHTXDQWLILFDomR&RPEDVHQRV5LVFRVLGHQWLILFDGRV±HPVXDVFDXVDV
H IRQWHV p UHDOL]DGR R FiOFXOR GR QtYHO GH H[SRVLomR GD &RPSDQKLD D FDGD ULVFR
FRQVLGHUDQGR D SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD H D PDJQLWXGH GR LPSDFWR $ SDUWLU GHVVD
DQiOLVHHTXDQWLILFDomRpFRQVWUXtGDD0DWUL]GH5LVFRV
LLL
$YDOLDomRHWUDWDPHQWR$0DWUL]GH5LVFRVIRUQHFHDEDVHSDUDDDYDOLDomR
GD QHFHVVLGDGH GH WUDWDPHQWR GR ULVFR TXH FRQVLVWH QD GHFLVmRGH DFHLWiOR PLWLJiOR
HOLPLQiOR RX WUDQVIHULOR D GHSHQGHU GD 7ROHUkQFLD DR 5LVFR GD &RPSDQKLD 8PD YH]
GHILQLGRRWUDWDPHQWRGRV5LVFRVVmRHVWDEHOHFLGRVRV&RQWUROHV,QWHUQRVSDUDDVVHJXUDU
TXH DV GLUHWUL]HV H RV REMHWLYRV GHILQLGRV SHOD &RPSDQKLD HVWmR VHQGR SHUVHJXLGRV QDV
DWLYLGDGHVH[HFXWDGDV
LY
0RQLWRUDPHQWR 3RU ILP p UHDOL]DGR R DFRPSDQKDPHQWR FRQWtQXR GD
DGHTXDomR H GD HILFiFLD GRV &RQWUROHV ,QWHUQRV VHQGR GHILQLGRV SODQRV GH DomR SDUD
WUDWDPHQWRGDVGHILFLrQFLDVRXQmRFRQIRUPLGDGHVHQFRQWUDGDV
Y
&RPXQLFDomR $V SUiWLFDV GH *HVWmR GH 5LVFRV H &RQWUROHV ,QWHUQRV VmR
LQIRUPDGDVDWRGDVDVSHVVRDVVXMHLWDVDHVWD3ROtWLFDSHUPLWLQGRTXHVHMDPWUDQVPLWLGDV
DV LQIRUPDo}HV GH PRGR TXH DV UHVSRQVDELOLGDGHV VHMDP H[HFXWDGDV WHPSHVWLYD H
DGHTXDGDPHQWH
(VSHFLILFDPHQWH HP UHODomR DRV ULVFRV UHODFLRQDGRV jV HVWUDWpJLDV GH FRPHUFLDOL]DomR H VXD
LPSOHPHQWDomR D &RPSDQKLD SRVVXL SURFHVVRV H V FRQWUROHV EHP HVWUXWXUDGRV TXH VmR
IXQGDPHQWDLV SDUD TXH D &RPSDQKLD SRVVD FRPHUFLDOL]DU D HQHUJLD QRV PHOKRUHV SUHoRV
SRVVtYHLVUHGX]LQGRRVULVFRV7DLVSURFHVVRVHVWmRSUHYLVWRVHPGLYHUVDVSROtWLFDVHPDQXDLV
LQFOXLQGR 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D 3ROtWLFD GH &UpGLWR H R &yGLJR GH &RQGXWD H
&RPSOLDQFH
23URFHVVRH&RQWUROHGH&RPHUFLDOL]DomRLQLFLDVHFRPDYLVmRGHPHUFDGRHDVSUHPLVVDVTXH
VmR IRUQHFLGDV SHORV WLPHV LQWHUQRV H H[WHUQRV GD &RPSDQKLD EHP FRP LQIRUPDomR GH
FRQVXOWRUHVFRQWUDWDGRV(PSRVVHGDLQIRUPDomRQRVVRVDQDOLVWDVHFLHQWLVWDVGHGDGRVID]HP
DVDQiOLVHVHHODERUDPGLYHUVRVFHQiULRVHHVWXGRV (VVDVLQIRUPDo}HVVmR FRPSDUWLOKDGDVQD
UHXQLmR HVWUDWpJLFD HP TXH D JHVWmR GD &RPSDQKLD GHILQH DV HVWUDWpJLDV GH WUDGLQJ H
FRPHUFLDOL]DomR GD HQHUJLD $ HVWUDWpJLD GH WUDGLQJ H FRPHUFLDOL]DomR p H[HFXWDGD H
SRVWHULRUPHQWHRWLPHGHSRUWIyOLRVHULVFRID]WRGDVDVDQiOLVHVHDFRPSDQKDPHQWRVUHSRUWDQGR
RVUHVXOWDGRVSDUDRVSDUWLFLSDQWHVGDUHXQLmRHVWUDWpJLFDTXHSURS}HPDMXVWHVQDHVWUDWpJLD
VHQHFHVViULR
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•

•

•
•
•

2V SURFHVVRV GHVWDFDGRV QR SDUiJUDIR DFLPD RFRUUHP FRQIRUPH GHVFULWR DEDL[R
UHDOL]DomR GH UHXQL}HV HVWUDWpJLFDV VHPDQDLV FRP WRGD D HTXLSH WpFQLFD PXQLGD GH
UHODWyULRVHDQiOLVHVHVSHFtILFDVUHDOL]DGDVLQWHUQDPHQWHHRXSRUFRQVXOWRULDVWpFQLFDV
HVSHFLDOL]DGDV
5HDOL]DomR GH UHXQL}HV FRPHUFLDLV GLiULDV SDUD PRQLWRUDU D IUHTXrQFLD GH RIHUWDV H
GHPDQGDVGHHQHUJLDHOpWULFDQRVGLYHUVRVHVWDGRVDMXVWDQGRDRIHUWDHGHPDQGDGRV
QHJyFLRV
5HYLVmRSHULyGLFDGRVIOX[RJUDPDVGHFDGDDWLYLGDGHSULQFLSDOGD&RPSDQKLD
6HJUHJDomRGHDWLYLGDGHVFKDYHHFRQWUROHVLQGHSHQGHQWHVGHFKHFDJHPHLPSXWHGH
GDGRVVLVWHPDVGHFRQWUROH (53V FRPDOoDGDVGHDSURYDo}HVSDUDFRQWUROHH
5DVWUHDELOLGDGH H FKHFDJHP GH WRGDV DV RSHUDo}HV FRPHUFLDLV H ILQDQFHLUDV
WUHLQDPHQWRVPXOWLGLVFLSOLQDUHVHUHJUDVGHFRPSOLDQFHSDUDWRGRVRVIXQFLRQiULRV
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LLL D(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$ HVWUXWXUD GH JHVWmR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD HQFRQWUDVH GHVFULWD QR RUJDQRJUDPD DEDL[R
REVHUYDGRTXHR&RQVHOKR)LVFDOSRGHUiRXQmRVHULQVWDODGRVHQGRTXHQRH[HUFtFLRVRFLDOGH
UHIHULGRyUJmRQmRHVWDYDLQVWDODGR




&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

'HILQLUDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDSDUDDWHQGLPHQWRGHVHXVREMHWLYRVGHQHJyFLR

E

'HILQLUDDSURYDURQtYHOGH7ROHUkQFLDDR5LVFRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRVD0DWUL]GH
5LVFRVHRWUDWDPHQWRGH5LVFRV

F

$SURYDURVUHODWyULRVGH&RQWUROHV,QWHUQRV&RPSOLDQFHH5LVFRV

G

$SURYDU 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR TXDLVTXHU
DOWHUDo}HVRXUHYLV}HVH

&RPLWrGH$XGLWRULD
D

$YDOLDURQtYHOGH7ROHUkQFLDDR5LVFRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRVD0DWUL]GH5LVFRVHR
WUDWDPHQWRGH5LVFRVVXEPHWHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDSURYDomR

E

$FRPSDQKDUGHIRUPDVLVWHPiWLFDDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDD5LVFRVHDJHVWmRGH
5LVFRVDYDOLDQGRRFXPSULPHQWRGHVHXVREMHWLYRV

F

$FRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDViUHDVHQYROYLGDVQD*HVWmRGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRV
H&RPSOLDQFH

G

$FRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGD$XGLWRULD,QWHUQD

H

$YDOLDUDHIHWLYLGDGHHVXILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVGH&RQWUROHV,QWHUQRVGRSODQRGH
DomRSDUDWUDWDPHQWRGHGHILFLrQFLDVHQmRFRQIRUPLGDGHVHGD*HVWmRGH5LVFRV
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I

9DOLGDU R UHODWyULR GH &RQWUROHV ,QWHUQRV &RPSOLDQFH H 5LVFRV VXEPHWHQGRRV DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDSURYDomR

J

$QDOLVDUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRTXDLVTXHU
DOWHUDo}HVRXUHYLV}HVVXEPHWHQGRDjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH

$XGLWRULD,QWHUQD
D

3URYHUDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVLPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDVDR&RPLWrGH$XGLWRULDHDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DR &RPLWr GH $XGLWRULD H j 'LUHWRULD &ROHJLDGD VREUH D
TXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGRV5LVFRVHGRVSURFHVVRVGHJRYHUQDQoD
GDDGHTXDomRGRVFRQWUROHVHGRFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHUHJXODPHQWRVDVVRFLDGRV
jVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

E

(ODERUDURSURJUDPDGHWUDEDOKRGDDXGLWRULDFRPEDVHQR0DSDGH5LVFRVH

F

5HSRUWDUVHPHVWUDOPHQWHWRGRV RVSODQRVGHDomRTXHIRUDPFRQFOXtGRVRXWLYHUDP
VHXVSUD]RVUHSODQHMDGRVQHVWHSHUtRGRSDUDR&RPLWrGH$XGLWRULD

'LUHWRULD&ROHJLDGD
D

=HODU SHOR FXPSULPHQWR H GLVVHPLQDomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD
&RPSDQKLD

E

,PSOHPHQWDU DV HVWUDWpJLDV H GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

F

5HVSHLWDUDVGLUHWUL]HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHSROtWLFDVDVVLPFRPRPRQLWRUDUVXD
REVHUYkQFLDHPWRGDD&RPSDQKLD

G

3URSRUDR&RPLWrGH$XGLWRULDSDUDDYDOLDomRHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUD
DSURYDomRRQtYHOGH7ROHUkQFLDDR5LVFRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRVD0DWUL]GH5LVFRV
HRWUDWDPHQWRGH5LVFRVVXEPHWHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDSURYDomR

H

$SURYDUHGHWHUPLQDUDLPSOHPHQWDomRGHPHFDQLVPRVGH&RQWUROHV,QWHUQRVLQFOXLQGR
R SODQR GH DomR SDUD WUDWDPHQWR GH GHILFLrQFLDV H QmR FRQIRUPLGDGHV SROtWLFDV H
QRUPDVLQWHUQDVHOLPLWHVGHDOoDGDDOLQKDGRDRQtYHOGHDSHWLWHH7ROHUkQFLDDR5LVFR

I

$QDOLVDU RV UHODWyULRV VHPHVWUDLV GH 5LVFRV FRUSRUDWLYRV H GH &RQWUROHV ,QWHUQRV
VXEPHWHQGRRVDR&RPLWrGH$XGLWRULDH

J

$QDOLVDUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRTXDLVTXHU
DOWHUDo}HV RX UHYLV}HV VXEPHWHQGRD DR &RPLWr GH $XGLWRULD SDUD DYDOLDomR H DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDSURYDomR

'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYDHGH&RPSOLDQFH
D

=HODU SHOR FXPSULPHQWR H GLVVHPLQDomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD
&RPSDQKLD

E

,GHQWLILFDUHDFRPSDQKDUDHYROXomRGRV5LVFRV

F

3URSRUj'LUHWRULD&ROHJLDGDRQtYHOGH7ROHUkQFLDDR5LVFRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRV
D0DWUL]GH5LVFRVHRWUDWDPHQWRGH5LVFRV

G

9DOLGDUPHFDQLVPRVGH&RQWUROHV,QWHUQRVLQFOXLQGRRSODQRGHDomRSDUDWUDWDPHQWR
GHGHILFLrQFLDVHQmRFRQIRUPLGDGHVHVXEPHWrORVjDSURYDomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGD
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H

$YDOLDURUHODWyULRVHPHVWUDOGH5LVFRVFRUSRUDWLYRVHVXEPHWrORjYDOLGDomRGD'LUHWRULD
&ROHJLDGD

I

$QDOLVDUD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRTXDLVTXHU
DOWHUDo}HVRXUHYLV}HVHDSURYDUQRUPDVLQWHUQDVUHODWLYDVDRWHPD

'HSDUWDPHQWRGH&RQWUROHV,QWHUQRVH&RPSOLDQFH
D

$X[LOLDU QD LGHQWLILFDomR GRV HYHQWRV GH 5LVFRV IXWXURV FRP SRWHQFLDO LPSDFWR QD
&RPSDQKLD

E

(ODERUDUD0DWUL]GH5LVFRV

F

3URSRUPHFDQLVPRVGH&RQWUROHV,QWHUQRVLQFOXLQGRSODQRVGHDomRSDUDWUDWDPHQWRGH
GHILFLrQFLDV RX QmR FRQIRUPLGDGHV H VXEPHWrORV j 'LUHWRULD $GPLQLVWUDWLYD H GH
&RPSOLDQFH

G

(ODERUDUUHODWyULRVGH&RQWUROHV,QWHUQRVFRPSOLDQFHH5LVFRVHUHSRUWiORVj'LUHWRULD
$GPLQLVWUDWLYD H GH &RPSOLDQFH j 'LUHWRULD &ROHJLDGD DR &RPLWr GH $XGLWRULD H DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

*HVWRUHV
D

=HODU SHOR FXPSULPHQWR H GLVVHPLQDomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD
&RPSDQKLD

E

,GHQWLILFDU5LVFRVSUHYHQWLYDPHQWHHID]HUVXDQHFHVViULDJHVWmR

F

,QIRUPDUR'HSDUWDPHQWRGH&RQWUROHV,QWHUQRVH&RPSOLDQFHVREUHRV5LVFRVIXWXURV
FRPSRWHQFLDOLPSDFWRQD&RPSDQKLDLGHQWLILFDGRV

G

(VWDEHOHFHU PDQWHU SURPRYHU H DYDOLDU &RQWUROHV ,QWHUQRV DGHTXDGRV H HILFD]HV
LQFOXLQGRSODQRVGHDomRSDUDWUDWDPHQWRGHGHILFLrQFLDVRXQmRFRQIRUPLGDGHVEHP
FRPRSROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVHOLPLWHVGHDOoDGDH

H

&RQWULEXLUSDUDHODERUDomRGHUHODWyULRVGH&RQWUROHV,QWHUQRVFRPSOLDQFHH5LVFRV

$OpPGHVVHVGHSDUWDPHQWRVHVSHFtILFRVYiULRVRXWURVGHSDUWDPHQWRVGD&RPSDQKLDGHQWURGH
VXDVDWULEXLo}HVHIXQo}HVKLHUiUTXLFDVVmRUHVSRQViYHLVSRU L LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRV
GDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRV LL FRPXQLFDURVULVFRVLGHQWLILFDGRVWHPSHVWLYDPHQWHDR
'HSDUWDPHQWR GH &RQWUROHV ,QWHUQRV H &RPSOLDQFH LLL  DVVHJXUDU D RSHUDFLRQDOL]DomR GR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVLPSOHPHQWDGRDo}HVSUHYHQWLYDVHFRUUHWLYDVDRVULVFRVLGHQWLILFDGRV
HPVXDViUHDVGHQHJyFLRVH LY GHVHQYROYHUSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVWUHLQDPHQWRVHIRUPDV
GHFRPXQLFDomRTXHSHUPLWDPDGLVVHPLQDomRGHIRUPDFRQVLVWHQWHGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
QD&RPSDQKLD$DWXDomRGHVVHVGHSDUWDPHQWRVpGLUHWDPHQWHRULHQWDGDHVXSHUYLVLRQDGDSHOD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDFRQWDDLQGDFRPWUrVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGD'LUHWRULD
L  &RPLWr GH &UpGLWR GH &RQWUDSDUWH OLGHUDGR SHOR 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH )LQDQFHLUR VH
UH~QHTXDQGRVROLFLWDGRSHODiUHDFRPHUFLDORXRSHUDFLRQDOFRPRILPGHDX[LOLDUQDDQiOLVHH
FODVVLILFDomRGRULVFRGHFRQWUDSDUWH
LL  &RPLWrGH5LVFRGH0HUFDGROLGHUDGRSHOR'LUHWRUGH7UDGLQJFRQWDFRPDSDUWLFLSDomR
GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H UH~QHVH GLDULDPHQWH D ILP GH UHDOL]DU R PRQLWRUDPHQWR GR ULVFR GH
PHUFDGR
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LLL  &RPLWrGH3ULFLQJ 0HUFDGROLGHUDGRSHOR'LUHWRUGH7UDGLQJFRQWDFRPDSDUWLFLSDomR
GR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH3ULFLQJHUH~QHVHGLDULDPHQWHDILPGH
UHDOL]DURPRQLWRUDPHQWRGRULVFRGHPHUFDGR
F  $GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
&RPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQHVWDVHomRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDDWXDOHVWUXWXUD
RSHUDFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGHJHVWmRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVpDGHTXDGDHVXILFLHQWHSDUD
YHULILFDUDHIHWLYLGDGHGDVXDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
2 QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH D iUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD GD &RPSDQKLD
SRVVXLHVWUXWXUDHRUoDPHQWRFRQVLGHUDGRVVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
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5.2 – Política de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos, aprovada pelo Conselho de
Administração em 14 de julho de 2020, que trata do gerenciamento de riscos de mercado, e
outros documentos internos, entre eles: (i) a Política de Riscos, que trata da administração de
carteira e portfólio e da limitação dos valores de exposição da Companhia às variações da
precificação da energia, (ii) o Manual de Política de Crédito, que trata da avaliação de
performance das contrapartes, e (iii) o Código de Conduta e Compliance, que sistematiza os
valores éticos fundamentais à Companhia durante o exercício de suas atividades.
A Política de Gerenciamento de Riscos está disponível no site de Relações com Investidores da
Companhia (www.ri.2wenergia.com.br) e nos websites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”), respectivamente, www.b3.com.br e
www.cvm.gov.br.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

(i)

riscos de mercado para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais a Companhia busca proteção estão relacionados a todo e qualquer
evento decorrente de incertezas ao qual a Companhia está exposta e que possam impactar
negativamente o alcance dos objetivos e de geração de valor estabelecidos no seu plano
estratégico de longo prazo. Os riscos de mercado para os quais a Companhia busca proteção
estão descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.
O gerenciamento dos riscos envolvidos nessas operações é realizado por meio do
estabelecimento de políticas operacionais e comerciais, pela determinação de limites para
determinadas transações e pelo seu monitoramento constante.
(ii)

estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia não se utiliza de nenhum instrumento derivativo com objetivo de proteção
patrimonial, uma vez que possui dívidas atreladas à variação da taxa Selic adicionadas de um
determinado spread bancário da instituição contratada e contratos de compra e venda de
energia elétrica reajustados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou Índice Geral
e Preços Médio - IGPM que se equivalem de certa forma entre as compras e vendas de longo
prazo.
(iii)

instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, visto que a Companhia não utiliza quaisquer instrumentos financeiros para
proteção patrimonial.
(iv)

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia busca gerenciar os riscos através dos pilares da matriz de risco e da revisão dos
processos de cada atividade fundamental dos diversos departamentos. O mapeamento dos
riscos é realizado a partir da análise da atividade primária da companhia, compra e venda de
energia no mercado livre e projetos de geração, e da elaboração e revisão de fluxogramas de
cada etapa do processo e dos pilares de risco.
As vendas de energia da Companhia são efetuadas para consumidores livres, comercializadoras,
distribuidoras e geradoras principalmente por meio de contratos bilaterais, sendo estes de
curto, médio e longo prazos.
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A Companhia, por meio do departamento de Portfolio e Risco monitora, avalia e acompanha
diariamente sua posição energética, bem como os preços praticados pelo mercado. Referido
acompanhamento diário da posição consolidada da carteira de contratos celebrados pela
Companhia, informa de forma clara e objetiva quais são os preços de compra e venda
praticados pelo mercado assim como a posição em aberto em megawatts para cada mês futuro.
Todas as negociações e novos contratos celebrados pela Companhia, são incluídos nos ERPs
para controle, conferência, execução e rastreabilidade. Uma vez disponibilizada a informação
detalhada de cada contrato, é realizada a marcação diária a mercado destes compromissos
futuros, seja de compra ou venda, para que a diretoria e a alta Administração da Companhia
monitorem e acompanhem a execução e andamento da estratégia elaborada. A marcação a
mercado (MTM) de todo e qualquer contato é agrupada nos diversos submercados energéticos,
sendo eles: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, e comparada a preços de oferta e demanda para
ajuizamento da posição exposta. A Companhia detém um mecanismo de cálculo de risco (Value
at Risk – VAR) de sua carteira de contratos e segue a Política de Risco pré-determinada em
reunião do Conselho de Administração.
(v) instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge)
A Companhia não se utiliza de nenhum instrumento derivativo com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge).
(vi)

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos

Os seguintes departamentos e áreas, sob a orientação e supervisão da Administração, são
responsáveis por monitorar os riscos abaixo elencados.

Departamento de Portfólio e Risco: Se reporta diretamente ao Head de Middle Office, sendo
responsável por mensurar, avaliar e acompanhar diariamente posição energética da
Companhia, bem como os preços praticados pelo mercado. O acompanhamento diário da
posição consolidada da carteira de contratos informa de forma clara e objetiva os preços de
compra e venda praticados pelo mercado assim como a posição em aberto em megawatts para
cada mês futuro. Todas as negociações e novos contratos gerados a partir destes acordos
comerciais são incluídos nos ERPs da Companhia para controle, conferência, execução e
rastreabilidade. Todos os contratos são marcados a mercado (MTM) e trazem uma posição
realista e atual de cada contrato. Referido departamento está em constante evolução, seja na
automatização de processos, customização de novos produtos e formas de controle, assim
como treinamento dos responsáveis por esta compilação de posição.

Departamento de Controle Gerencial e Report: Se reporta diretamente à alta administração,
sendo responsável pela coleta e análise de dados do mercado e das diversas áreas da
Companhia, auxiliando, desse modo, no gerenciamento dos riscos de negócios inerentes às
atividades da Companhia. Além disso, referido departamento é responsável pela elaboração de
relatórios mensais sobre o acompanhamento dos números realizados versus orçado, posições
de clientes, inadimplência, renegociações, volumes negociados, dívidas, receita e custo, os
quais são analisados e sabatinados mensalmente por todos os Diretores estatutários, assim
como pelo Conselho de Administração. Uma vez compiladas e analisadas, as informações são
apresentadas rotineiramente para a avalição e comentários por diretores e membros
estatutários.
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Além de tais departamentos e áreas, considerando que os riscos de mercado compõem o rol de
riscos corporativos controlados e gerenciados pela Companhia, que conta com a estrutura
organizacional já descrita no item 5.1 (b) (iii) deste Formulário de Referência, também devem
ser citados, como parte da estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de
mercado: (i) o Conselho de Administração; (ii) o Comitê de Auditoria; (iii) a Diretoria; (iv) o
Departamento de Controles Internos e Compliance; e (iv) a Auditoria Interna.
As funções e responsabilidades de tais órgãos encontram-se detalhadas no item 5.1 (b) (iii)
deste Formulário de Referência, anteriormente mencionado.
(c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Com base nas informações descritas nesta seção 5.2, a Companhia acredita que a atual
estrutura operacional e controles internos é adequada e suficiente para verificar a efetividade
da sua política de gerenciamento de riscos de mercado.
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D  SULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
$&RPSDQKLDEXVFDSURPRYHUDPHOKRULDFRQWtQXDGHVXDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH
RDSULPRUDPHQWRGHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHWrPRREMHWLYRGHIRUQHFHUJDUDQWLDUD]RiYHO
TXDQWR j FRQILDELOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV H j SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDV,)56
SXEOLFDGDV SHOD ,$6% 7RGRV RV FRQWUROHV LQWHUQRV SRU PHOKRU TXH VHMDP SUHSDUDGRV WrP
OLPLWDo}HVLQHUHQWHV$VVLPPHVPRRVVLVWHPDVDYDOLDGRVFRPRHILFD]HVSRGHPQmRLPSHGLURX
GHWHFWDULQIRUPDo}HVLQFRUUHWDV
'HVVDIRUPDRVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDFRQVLVWHHPXPSURFHVVR
HVWUXWXUDGRFRPSRVWRSRUXPDHTXLSHTXDOLILFDGDSDUDOHYDQWDPHQWRHDQiOLVHGHGDGRVGHWRGDV
DVDWLYLGDGHVTXHSRVVDPLQWHUIHULURXLPSDFWDUHPTXDOTXHUQtYHOVHXVOLYURVILVFDLVHFRQWiEHLV
$&RPSDQKLDUHDOL]DSHULRGLFDPHQWHDUHYLVmRGRVSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVGHFDGDDWLYLGDGH
TXH LPSOLFD HP IXWXUR ODQoDPHQWR FRQWiELO QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV $ UHYLVmR GHVWHV
SURFHVVRV YLVD j VHJUHJDomR GH DWLYLGDGHV FKHFDJHP GH LPSXWH GH GDGRV H FRQWUROHV
VHJPHQWDGRV LQFOXVLYH HQWUH GLIHUHQWHV iUHDV GD &RPSDQKLD SDUD TXH WHQKDPRV FHUWH]D GD
TXDOLGDGHHYHUDFLGDGHGDLQIRUPDomRLQVHULGDHPQRVVRV(53¶V2GHVHQKRGRSDVVRDSDVVRp
UHYLVLWDGRSDUDJDUDQWLURPHOKRUSURFHVVRLQWHUQRGHFRQWUROHGHULVFR
eUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDDUHFRQFLOLDomRGHWRGRVRVODQoDPHQWRVEDQFiULRVMXQWDPHQWHFRP
RV WtWXORV H[HFXWLYRV TXH VXSRUWDP WDLV ODQoDPHQWRV SDUD TXH D FRQWDELOLGDGH WHQKD WRGD D
GRFXPHQWDomR VXSRUWH SDUD FRQVWUXomR GRV Q~PHURV FRQWiEHLV H HODERUDomR ILQDO GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mRREVWDQWHYLVDQGRSURPRYHUXPPDLRUJUDXGHHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRV
IRUDP LQWURGX]LGDV SHOD 'LUHWRULD )LQDQFHLUD GD &RPSDQKLD SUiWLFDV GH VHJUHJDomR GH
DWLYLGDGHV DOoDGDV GH DSURYDomR UDVWUHDELOLGDGH GH DOWHUDomR GH SDJDPHQWRV H UHODWyULRV GH
UHFRQFLOLDomRFRPSUHHQGHQGRGHVVDIRUPDRVFRQWUROHVGRGHSDUWDPHQWRGH&RQWUROH*HUHQFLDO
H 5HSRUW GH IRUPD D PRQLWRUDU DWLYLGDGHV H ODQoDPHQWRV TXH LPSDFWDP RV Q~PHURV GD
&RPSDQKLDFRPRLQWXLWRGHHYLWDURXPLQLPL]DUTXDOTXHULQWHQomRGHIUDXGH
+RMH D &RPSDQKLD FRQWD FRP GLYHUVDV iUHDV SDUD HODERUDomR H VXSRUWH QD IRUPDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$ViUHDVTXHSDUWLFLSDPGDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
VmRFRQWDELOLGDGHWHVRXUDULDFRQWURODGRULDILVFDOEDFNRIILFHGHHQHUJLDFRQWUDWRVUHJXODWyULR
DOpPGHWRGDDGLUHWRULDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3DUD WRGRV RV WtWXORV D SDJDU SHOD &RPSDQKLD p DGRWD XPD URWLQD SURFHVVXDO SDUD LQFOXVmR H
DSURYDomR GH SDJDPHQWRV 8PD YH] TXH DV QRWDV ILVFDLV FKHJDP QD &RPSDQKLD DWUDYpV GH
FRUUHLRPDORWHRXHPDLOVDVPHVPDVVmRGLUHFLRQDGDVSDUDFDGDGHSDUWDPHQWRSDUDDQiOLVH
SUpYLD2JHUHQWHRXGLUHWRUGHFDGDiUHDUHDOL]DDDQiOLVHGDIDWXUDUHFHELGDGHDFRUGRFRPR
FRQWUDWRVHUYLoRRXEHPDGTXLULGR8PDYH]UHYLVLWDGDDQRWDILVFDOHDFRQFOXVmRGRFRQWUDWR
VHUYLoRRXFRPSUDUHDOL]DGDDQRWDpHQFDPLQKDGDSDUDRGHSDUWDPHQWRILQDQFHLURGDFRPSDQKLD
SDUD LQFOXVmR H FDGDVWUDPHQWR QR VLVWHPD 3URWKHXV GD 7RWYV &RP R Q~PHUR GR SHGLGR
IRUPDOL]DGRHRVGDGRVGDQRWDILVFDOGHYLGDPHQWHFDGDVWUDGDDVDSURYDo}HV QRVLVWHPDVmR
UHDOL]DGDV H SRU ILP p JHUDGR XP DUTXLYR HOHWU{QLFR &1$% 2V SDJDPHQWRV GD FRPSDQKLD
DFRQWHFHP JHUDOPHQWH XPD YH] SRU VHPDQD TXDQGR R GHSDUWDPHQWR ILQDQFHLUR HPLWH XP
UHODWyULRGHSDJDPHQWRVFRPQ~PHURGRWtWXORGDGRVGRIRUQHFHGRUGDWDGHYHQFLPHQWRYDORUHV
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HWLSRGHSDJDPHQWR(VWHUHODWyULRpFRQIURQWDGRFRPR&1$%JHUDGRHHQFDPLQKDGRSDUDRV
GLUHWRUHV FRP DOoDGDV GXSODV SDUD DSURYDUHP QR EDQFR 7RGRV RV SDJDPHQWRV EDQFiULRV GD
FRPSDQKLD DFRQWHFHP FRP D DXWRUL]DomR GH QR PtQLPR GRLV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHYDORU2FRQWUROHpUHDOL]DGRSHODVDOoDGDVGHILQLGDVQRVLVWHPDEDQFiULR
FRQIRUPH HVWDWXWR GD FRPSDQKLD 8PD YH] TXH R SDJDPHQWR p UHDOL]DGR QR EDQFR R
GHSDUWDPHQWRILQDQFHLURID]DVEDL[DVHUHFRQFLOLDWRGDVDVWUDQVDo}HVEDQFiULDVFRPRVUHODWyULRV
HGRFXPHQWRVILVFDLVSDUDUHDOL]DomRGRODQoDPHQWRFRQWiELO7RGRVRVSDJDPHQWRVDSURYDGRV
SHORVGLUHWRUHVGDFRPSDQKLDVmRUHFRQFLOLDGRVSHORILQDQFHLURHFRQWDELOLGDGH$OpPGLVVRpIHLWR
R DFRPSDQKDPHQWR GH JDVWRV RUoDGRV H UHDOL]DGRV GD FRPSDQKLD FRQIRUPH RUoDPHQWR DQXDO
DSURYDGRSDUDFRQWUROHHDFRPSDQKDPHQWRGHGHVSHVDV
$WUDQVSDUrQFLDGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSDUDUHIOH[RHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVp
FUXFLDO $EDL[R GHPRQVWUDPRV R IOX[RJUDPD GHVFULWR QR SDUiJUDIR DFLPD SDUD D HQWUDGD GH
RSHUDo}HVQRV(53VGD&RPSDQKLD


3RU FRQVHJXLQWH D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH RV FRQWUROHV LQWHUQRV DGRWDGRV VmR HILFD]HV QR
SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDHJDUDQWHPDFRQILDELOLGDGHHSUHFLVmRGDV
LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV GH VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV &RPR p UHDOL]DGD D UHYLVmR GRV
SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV GD FRPSDQKLD GH WHPSRV HP WHPSRV p SRVVtYHO LPSOHPHQWDU
PHOKRULDVGHSURFHVVRVSDUDTXHDVSRVVtYHLVIDOKDVVHMDPFRUULJLGDV$SUHYHQomRGHIDOKDVp
IHLWDSRUPHLRGRVFRQWUROHVLQVWLWXtGRVGHQWURGHFDGDDWLYLGDGHRSHUDFLRQDOVHJPHQWDGDHQWUH
GXDV RX PDLV SHVVRDV 2V FRQWUROHV WDPEpP VmR UHDOL]DGRV YLD (53 GH IRUPD TXH WRGRV RV
FRQWUDWRVRXWtWXORVH[HFXWLYRVVmRDFRPSDQKDGRVGHXPQ~PHURGHUHJLVWURHVHJXHPFRPHVWH
Q~PHURSDUDDSURYDomRHDFRPSDQKDPHQWRDWpRDUTXLYDPHQWR2VJUDXVGHHILFLrQFLDGHVWHV
FRQWUROHVVmRFRQVLGHUDGRVDOWRV
E 

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

2DFRPSDQKDPHQWRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUD
DVVHJXUDU D HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQILiYHLV ILFD D FDUJR GRV VHJXLQWHV
yUJmRVFXMDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVSDUDHVWHSURFHVVRHVWmRGHVWDFDGDV
•

'LUHWRULD)LQDQFHLUDHiUHDGH&RQWUROH*HUHQFLDOH5HSRUWUHVSRQViYHLVSRUJHULUHILVFDOL]DU
WRGRVRVDWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQIRUPHGLVSRVWRDFLPD

•

'HSDUWDPHQWRGH&RQWUROHV,QWHUQRVH&RPSOLDQFHUHVSRQViYHOSHORVPpWRGRVXWLOL]DGRVQD
DYDOLDomRHQRPRQLWRUDPHQWRGRVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
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•

$XGLWRULD ,QWHUQD UHVSRQViYHO SRU DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH
FRQWUROHVLQWHUQRV

•

&RPLWrGH$XGLWRULDUHVSRQViYHOSRU L UHDOL]DUDUHYLVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LL DFRPSDQKDU D FRQWUDWDomR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV LLL  UHDOL]D D VXSHUYLVmR HP
UHODomRjVDXGLWRULDVLQWHUQDHH[WHUQD

1mR REVWDQWH FXPSUH VDOLHQWDU DLQGD TXH DOpP GH DFRPSDQKDU D HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV
LQWHUQRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDR'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH)LQDQFHLURHRVGHSDUWDPHQWRVGH
FRQWDELOLGDGHWHVRXUDULDFRQWURODGRULDILVFDOEDFNRIILFHGHHQHUJLDFRQWUDWRVUHJXODWyULRDOpP
GHWRGDDGLUHWRULDSDUWLFLSDPGDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDVHGRUHODWyULRGD
DGPLQLVWUDomR RV TXDLV VmR DSURYDGRV H VXEPHWLGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR j
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLD
F  IRUPDGHVXSHUYLVmRGDHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVSHODDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD LQGLFDQGR R FDUJR GDV SHVVRDV UHVSRQViYHLV SHOR UHIHULGR
DFRPSDQKDPHQWR
$VXSHUYLVmRGDHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVpUHDOL]DGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
XWLOL]DomR GHVVDV SUHPLVVDV HP SURMHWRV HyOLFRV H VRODUHV WHQGHP D SURSRUFLRQDU UHWRUQRV
VXSHULRUHVDRVSURMHWRVTXHWrPVXDHQHUJLDYHQGLGDHP33$V&RPSDQKLDSRUPHLRGR&RPLWr
GH$XGLWRULDFRQWDQGRDLQGDFRPRVWUDEDOKRVGD$XGLWRULD,QWHUQD1mRREVWDQWHDHIHWLYLGDGH
GDVGHPDLViUHDVGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGDVHPSUHSRUXPGRVPHPEURVGDGLUHWRULD
GD&RPSDQKLD
1R TXH FRQFHUQH jV DWLYLGDGHV UHDOL]DGDV SHOD iUHD GH &RQWUROH *HUHQFLDO H 5HSRUW R GLUHWRU
ILQDQFHLURGD&RPSDQKLDILFDUHVSRQViYHOSHODYHULILFDomRILQDOGDVDQiOLVHVHTXHVWLRQDPHQWRV
G  GHILFLrQFLDVHUHFRPHQGDo}HVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVSUHVHQWHVQRUHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR DR HPLVVRU SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH
QRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLR
GDDWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
1RV WHUPRV GR 2ItFLR &LUFXODU&9061&*1$Q  LWHP  RV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV
SRVVXHPXPSUD]RGHDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGDHPLVVmRGRUHODWyULRGRDXGLWRUSDUDHPLWLU
R UHODWyULR FLUFXQVWDQFLDGR PHQFLRQDGR QHVWH LWHP 3RU HVWD UD]mR D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH
HVWi HP SURFHVVR GH REWHQomR GD UHIHULGD FDUWD REVHUYDGRV RV SUD]RV OHJDLV 7mR ORJR DV
GHILFLrQFLDVIRUPDOL]DGDVVHMDPFRPSDUWLOKDGDVFRPD&RPSDQKLDHVWiIDUiDGHYLGDGLYXOJDomR
SRUPHLRGHVWHLWHP
H  FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDV
DGRWDGDV
1RV WHUPRV GR 2ItFLR &LUFXODU&9061&*1$Q  LWHP  RV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV
SRVVXHPXPSUD]RGHDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGDHPLVVmRGRUHODWyULRGRDXGLWRUSDUDHPLWLU
R UHODWyULR FLUFXQVWDQFLDGR PHQFLRQDGR QHVWH LWHP 3RU HVWD UD]mR D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH
HVWi HP SURFHVVR GH REWHQomR GD UHIHULGD FDUWD REVHUYDGRV RV SUD]RV OHJDLV 7mR ORJR DV
GHILFLrQFLDVIRUPDOL]DGDVVHMDPFRPSDUWLOKDGDVFRPD&RPSDQKLDHVWDIDUiDGHYLGDGLYXOJDomR
SRUPHLRGHVWHLWHPHLQFOXLUiRVFRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVTXHYHQKDPD
VHUDSRQWDGDV
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5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados
pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidade e atos
ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificando, em caso positivo:
(i)
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que
frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e práticas são
adaptadas
A Companhia possui um Código de Conduta e Compliance, aprovado pelo Conselho de
Administração em 14 de julho de 2020, que reúne os princípios e valores que devem orientar os
comportamentos e as atitudes de todos os envolvidos na condução dos negócios, aplicável aos
sócios, administradores, representantes, prestadores de serviços e empregados da Companhia
e/ou de suas subsidiárias.
O Código de Conduta e Compliance está disponível no site de Relações com Investidores da
Companhia (www.ri.2wenergia.com.br) e nos websites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”), respectivamente, www.b3.com.br e
www.cvm.gov.br.
Desse modo, por meio do Código de Conduta e Compliance, a Companhia busca garantir a
disseminação dos seus valores éticos, bem como busca evitar a execução de qualquer ato ilícito
ou fraude contra a administração pública, por meio da introdução de cláusulas padrões nos
contratos de prestação de serviços e nos contratos de compra e venda de energia elétrica
celebrados pela Companhia, visando não apenas ao melhor convívio dentro da própria
Companhia, mas também a preservação da credibilidade da Companhia e dos investimentos
realizados por seus clientes.
Vale notar, ainda, que os riscos de conformidade fazem parte de um dos grupos de risco
monitorados pela Companhia no âmbito da Política de Gerenciamento, cujas diretrizes e
procedimentos já foram detalhados no item 5.1 deste Formulário de Referência.
(ii) As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento
e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando
suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que
se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes
Conforme já mencionado, os riscos de conformidade fazem parte de um dos grupos de risco
monitorados pela Companhia no âmbito da Política de Gerenciamento de Riscos.
Assim, fazem parte das estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do
funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, os
seguintes órgãos, cujas responsabilidades específicas para este processo estão destacadas
abaixo:
x

Conselho de Administração: responsável por: (i) definir os valores e princípios éticos da
companhia e zelar pela manutenção da transparência da companhia no relacionamento com
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todas as partes interessadas; e (ii) aprovar o Código de Conduta e Compliance e
acompanhar sua implementação.
x

Comitê de Auditoria: responsável por supervisionar a administração da Companhia
(incluindo, em todos os casos, conforme apropriado, suas subsidiárias) em relação: (i) à
conduta e integridade das informações financeiras externas da Companhia e de suas
subsidiárias; (ii) aos sistemas de controle interno sobre informações financeiras e controles
e procedimentos de divulgação da Companhia e de suas subsidiárias; (iii) às qualificações,
contratação, remuneração, independência e desempenho dos auditores independentes da
Companhia e de suas subsidiárias (incluindo a condução da auditoria anual das
demonstrações financeiras da Companhia e de suas subsidiárias, bem como a contratação
para prestação de outros serviços); (iv) ao cumprimento das obrigações legais e
regulatórias da Companhia e de suas subsidiárias; e (v) à aplicação dos códigos e políticas
de conduta e ética da Companhia e de suas subsidiárias.

x

Diretoria Administrativa e de Compliance: responsável por: (i) elaborar e rever o Código de
Conduta e Compliance e a Política Anticorrupção; (ii) periodicamente, verificar a proporção
de colaboradores que assinaram a Declaração de Conformidade; (iii) garantir que quaisquer
reportes recebidos por meio do Canal de Ética sejam endereçados aos responsáveis e que
as medidas cabíveis sejam tomadas; (iv) verificar se as contratações pontuais de auditores
não geram conflitos de interesses com a auditoria contábil, de modo a garantir a
independência dos auditores da Companhia; (v) garantir o arquivamento das atas de
reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

x

Auditoria Interna: responsável pelo acompanhamento efetivo dos processos e controles
internos. A área de Auditoria Interna se reporta ao Comitê de Auditoria e realiza auditorias
internas e solicita a elaboração dos planos de ação para correção de eventuais não
conformidades identificadas. O gerente de auditoria deve informar a alta administração da
Companhia mensalmente sobre casos identificados durante as auditorias que envolvam
possíveis irregularidades/ilegalidades.

(iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:
x

se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
O Código de Conduta e Compliance da Companhia se aplica aos acionistas, diretores,
conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados durante o exercício de suas
atividades de gestão de recursos de terceiros. O Código de Conduta e Compliance abrange
terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.
x

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de
conduta e às demais normas relacionadas ao tema
No momento da contratação, os novos colaboradores assinam o Termo de Compromisso, anexo
ao Código de Conduta e Compliance, comprometendo-se a zelar por sua aplicação e
observância.
Não obstante, a Companhia ressalta que, oferece, no mínimo anualmente, aos seus
colaboradores, bem como a terceiros com quem interage habitualmente, treinamentos focados
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no conteúdo de seu Código de Conduta e Compliance, com o objetivo de reforçar conceitos,
demonstrar quais são as condutas esperadas e trazer conscientização sobre as políticas e
práticas internas.
x

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas
relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão
previstas
Conforme disposto no Código de Conduta e Compliance da Companhia, seu descumprimento
sujeita o infrator às penalidades cabíveis.
As sanções decorrentes do descumprimento do Código de Conduta e Compliance da Companhia
são definidas pelo Departamento de Compliance, conforme previsto no próprio Código, e
compreendem a aplicação de advertência, suspensão ou desligamento ou demissão por justa
causa.
Cumpre salientar que o Código de Conduta e Compliance se aplica os aos acionistas, diretores,
conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados durante o exercício de suas
atividades, sendo que estes devem se assegurar do perfeito entendimento das leis, normas e
regulamentos aplicáveis à Companhia, bem como do completo conteúdo do referido
documento.
Dessa forma, a Companhia ressalta que não assume responsabilidade por colaboradores que
transgridam a lei ou cometam infrações no exercício de suas funções. Caso a Companhia venha
a ser responsabilizada ou sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de seus colaboradores,
poderá exercer o direito de regresso em face dos responsáveis.
x

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado
O Código de Conduta e Compliance da Companhia foi aprovado pelo Conselho de
Administração, em reunião realizada em 14 de julho de 2020. O documento está disponível no
site de Relações com Investidores da Companhia (www.ri.2wenergia.com.br) e nos websites da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”),
respectivamente, www.b3.com.br e www.cvm.gov.br.
(b)

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
x
x

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros
ou se recebe denúncias somente de empregados
x se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de
boa-fé
x órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
A Companhia disponibiliza a todos os seus colaboradores e terceiros um canal de denúncias
através do site da Companhia por meio do qual é possível reportar e relatar situações de
qualquer natureza relacionadas possíveis infrações ou desconformidades com a legislação, o
Código de Conduta e Compliance ou os valores da Companhia.
O canal de denúncias é operado pela ILLIX Tecnologia Ltda., uma empresa independente e
imparcial, especializada na operação de canais dessa natureza, acessível 24h por dia, sete dias
por
semana,
tanto
por
telefone
0800-591-6059
quanto
pela
internet
(www.helloethics.com/2wenergia). Todos os relatos, denúncias ou comunicações formuladas ao

332
PÁGINA: 88 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

5.4 - Programa de Integridade
canal são encaminhados ao Diretor de Compliance com sigilo e confidencialidade para
averiguação, investigação e providência, sendo assegurado total anonimato aos denunciantes e
responsáveis pelos relatos ou comunicações.
(c) Procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas
Durante as tratativas que envolvem possíveis operações de fusão, aquisição ou reestruturação,
usualmente contratamos assessores independentes com reconhecida qualidade técnica e alta
reputação de mercado com vistas a obter uma visão global ou pontual, conforme o escopo e a
natureza da operação, sobre os aspectos jurídicos, fiscais, financeiros, societários, trabalhistas,
e também sobre práticas adotadas pela sociedade em questão. Referidos processos de due
diligence são importantes mecanismos de mapeamento e mitigação de eventuais riscos
relacionados ou decorrentes de possíveis práticas irregulares perpetradas pelas partes
envolvidas na operação com a Companhia.
(d) Razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou
práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos
praticados contra a administração pública
Não aplicável, considerando que, como descrito acima, a Companhia possui regras,
procedimentos e práticas que favorecem a prevenção, detecção e remediação de fraudes e
ilícitos praticados contra a Administração Pública.
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5.5 - Alterações significativas
Não aplicável, visto que não houve alterações significativas nos riscos identificados pela
Companhia, tampouco alterações na política de gerenciamento de riscos, no último exercício
social.
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5.6 - Outras inf. Relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

23/03/2007

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

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
Constituída em 23 de março de 2007, sob a denominação social de “Fayet Holding S.A.”, a
Companhia detinha como objeto social a participação em outras sociedades, nacionais ou
estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.
Em 5 de dezembro de 2007, foi realizada a transferência da totalidade do capital social da
Companhia para os Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo. Nesta mesma
data, a Companhia teve sua denominação social alterada para “RR Participações S.A.”.
Em 12 de novembro de 2013, a Companhia iniciou suas atividades de comercialização de
energia por meio da aquisição da Energia Livre Comercializadora de Energia Ltda., a qual teve a
sua denominação social alterada para Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda. (“Clime
Trading”) em 20 de junho de 2014.
Em 31 de maio de 2015, foi aprovada a cisão parcial da Companhia de forma a segregar as
ações de emissão da Renova Energia S.A. (“Renova”), vinculadas ao acordo de acionistas da
Renova, daquelas desvinculadas ao referido acordo de acionistas, possibilitando uma maior
eficiência, operacional e administrativa. Não obstante, nesta mesma data, foi realizada a
incorporação da parcela cindida pela RR Casa de Investimentos e Participações S.A. (“RR Casa
de Investimentos”), bem como da redução do capital social da Companhia.
Em 1º de julho de 2016, a Companhia realizou a incorporação da sociedade RR Casa de
Investimentos, visando a geração de ganhos de produtividade e economia de custos obtidos
por meio da concentração das atividades de tais sociedades sob uma única estrutura societária,
atendendo aos interesses das sociedades envolvidas e seus acionistas, proporcionando, assim,
melhores condições para traçar os seus objetivos.
Em 1º de dezembro de 2016, a Companhia realizou a incorporação da parcela cindida da Clime
Trading, culminando na alteração do seu objeto social para “RR Comercializadora de Energia e
Participações S.A.”, bem como na alteração do objeto social da Companhia, visando introduzir a
faculdade da Companhia de desenvolver atividades de comercialização de energia no ambiente
de contratação livre.
Em 11 de agosto de 2017, foi concluída a reorganização societária da Companhia, a qual
resultou na introdução do CGI – Fundo de Investimento em Participações como acionista da
Companhia, por meio da subscrição de 32.199.233 ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal de emissão da Companhia, passando a deter, assim, 32,08% do capital social da
Companhia.
Em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia vendeu a totalidade de sua participação na Renova,
na qual configurava até tal data como acionista pertencente ao bloco de controle e signatária
do acordo de acionistas, para o CGI Fundo de Investimentos e Participações Multiestratégia,
sendo que tal transação foi concluída em 23 de março de 2018.
Em 31 de agosto de 2018, a Companhia incorporou a totalidade de sua controladora Clime
Trading. A reorganização societária visou, entre outros, atender à necessidade de unificar as
atividades desenvolvidas pela incorporada criando novas oportunidades de geração de caixa
para o grupo, aumentando a sinergia operacional de gestão de contratos, financeiro,
controladoria, back office, controles internos e avaliação de risco de contrapartes uma vez que
parte do corpo diretivo da Companhia detém profundo conhecimento do setor de
comercialização de energia. Após a incorporação, a Companhia passou a deter toda a carteira
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comercial da Clime Trading e também a capacidade de originação de operações estruturadas
para diversos clientes, agregando qualidade técnica no serviço e capilaridade no setor elétrico
como um todo.
Em 16 de setembro de 2019, o CGI – Fundo de Investimento em Participações celebrou com os
Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo, o Contrato de Compra e Venda de
Ações via Assunção de Dívida e Outras Avenças, o qual desvinculou a participação do fundo na
Companhia e do laboratório Femme, transferindo estas ações e a dívida do fundo FIP CGI, para
os próprios cotistas do fundo, os Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo.
Desta forma, com a conclusão da referida transação, o capital social da Companhia passou a
ser detido exclusivamente pelos Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo. Em
ato conseguinte, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações Via Assunção de Dívida,
Pagamento em Dinheiro e Cessão de Ações e Outras Avenças celebrado em 31 de outubro de
2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri adquiriu a totalidade das ações da Companhia detidas pelo
Sr. Renato do Amaral Figueiredo, permanecendo, dessa forma, como único sócio da
Companhia.
Em 20 de setembro de 2019, foi aprovada a alteração da denominação social da Companhia
para “2W Energia S.A.”.
Em dezembro de 2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu 20,00% de emissão da
Companhia e de sua titularidade para determinados acionistas. Vale ressaltar que, em janeiro
de 2020, um dos referidos acionistas alienou a sua participação acionária na Companhia,
representativa de 5,00% do capital social, de volta para Ricardo e deixou de integrar o quadro
acionário da Companhia. Em fevereiro e junho de 2020, o Sr. Ricardo Lopes Delneri vendeu e
transferiu 7,50% de ações de emissão da Companhia e de sua titularidade para determinados
acionistas. Em julho de 2020, o Sr. Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu 2,00% de
emissão da Companhia e de sua titularidade para determinados acionistas.
Para informações adicionais sobre os acionistas da Companhia, vide o item 15 deste Formulário
de Referência.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de
recuperação judicial ou extrajudicial
Não aplicável, uma vez que não houve pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial
da Companhia até a data de apresentação deste Formulário de Referência.
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6.6 - Outras Informações Relevantes
6.6 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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$WLYLGDGHVGRHPLVVRU
'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmR*HUDO
$&RPSDQKLDSUHWHQGHOLGHUDUDVHJXQGDRQGDGDJHUDomRHQHUJpWLFDQR%UDVLODYHQGDH[FOXVLYD
GH HQHUJLD SDUD R PHUFDGR OLYUH 1RVVD PLVVmR p GHPRFUDWL]DU R DFHVVR j HQHUJLD PDLV
FRPSHWLWLYD SDUD SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV QRVVR PHUFDGR GH YDUHMR $WUDYpV GH QRVVRV
DJHQWHV DXW{QRPRV H SODWDIRUPD GLJLWDO LUHPRV IRUQHFHU HQHUJLD SUySULD  UHQRYiYHO
&RQWDPRVFRPXPDEDVHGHFOLHQWHV*:PpGLRVFRPHUFLDOL]DGRVHPDQRVH*:HP
SDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVSURQWRVSDUDFRQVWUXomRQR1RUGHVWH
6RPRVXPDSODWDIRUPDLQWHJUDGDGHJHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDGHGLFDGDD
FOLHQWHV GR 0HUFDGR /LYUH QR %UDVLO (VWDPRV SRVLFLRQDGRV FRPR XPD GDV GH] PDLRUHV
FRPHUFLDOL]DGRUDVLQGHSHQGHQWHVGR%UDVLOFRPEDVHHPYROXPHQHJRFLDGR 0:PpGLRH
0:PpGLRFRPHUFLDOL]DGRVHPHUHVSHFWLYDPHQWH GHDFRUGRFRPD&kPDUDGH
&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD ³&&((´ FRPFDSDFLGDGHGHRIHUWDUFRQWUDWRVGHFRPSUDH
YHQGD GH HQHUJLD 3RZHU 3XUFKDVH $JUHHPHQWV RX ³33$V´  D SUHoRV FRPSHWLWLYRV H GH
LPSOHPHQWDUSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFD3RVVXtPRVRVUHJLVWURVGHUHTXHULPHQWRGH
RXWRUJDSDUDH[SORUDomRGHSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHyOLFDHVRODUHQWUHSURMHWRVSUySULRV
H FRP RSomR GH FRPSUD FRP FDSDFLGDGH WRWDO GH  0: 0: GHFRUUHQWH GH JHUDomR
HyOLFD H 0:S GHFRUUHQWH GH JHUDomR VRODU  TXH SUHWHQGHPRV LPSOHPHQWDU DR ORQJR GRV
SUy[LPRV VHLV DQRV $GLFLRQDOPHQWH RIHUHFHPRV XPD DPSOD JDPD GH SURGXWRV H VHUYLoRV
UHODFLRQDGRVjHQHUJLDHOpWULFDSDUDRVQRVVRVFOLHQWHV
2QRPHGD&RPSDQKLD:VLJQLILFD³6HFRQG:DYH´RTXDOID]UHIHUrQFLDj³VHJXQGDRQGD´GH
HPSUHVDVGHJHUDomRQRPHUFDGREUDVLOHLURDVTXDLVHVWmRIRFDQGRVXDVYHQGDVSDUDR$PELHQWH
GH&RQWUDWDomR/LYUH ³0HUFDGR/LYUH´ HQTXDQWRDVJHUDGRUDVGH³SULPHLUDRQGD´YHQGHUDP
H FRQWLQXDP D YHQGHU VXD HQHUJLD HP OHLO}HV GLUHFLRQDGRV SDUD R $PELHQWH GH &RQWUDWDomR
5HJXODGR ³0HUFDGR5HJXODGR´ $&RPSDQKLDDOpPGHGLUHFLRQDUGHVXDVYHQGDVSDUD
R0HUFDGR/LYUHSUHWHQGHUWHUGHVXDJHUDomRSURYHQLHQWHGHIRQWHVUHQRYiYHLVDSDUWLU
GH
6RPRV OLGHUDGRV SRU XP WLPH FRP ORQJR KLVWyULFR QR VHWRU GH JHUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH
HQHUJLDSRVVXLQGRDPSODH[SHULrQFLDQRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHJHUDomRSUHFLILFDomR
GHHQHUJLDHDQiOLVHVFOLPiWLFDVDOpPGHFRQKHFLPHQWRUREXVWRQDHVWUXWXUDomRGHRSHUDo}HVGH
ILQDQFLDPHQWR FRP HQWHV S~EOLFRV H SULYDGRV 1RVVRV H[HFXWLYRV HVWmR FRPSURPHWLGRV FRP D
H[HFXomRGRQRVVRSODQRGHQHJyFLRVHPHVSHFLDOQDLPSOHPHQWDomRGRVSURMHWRVGHJHUDomR
GH HQHUJLD HyOLFD H VRODU H QD FRPHUFLDOL]DomR GHVVD HQHUJLD SULRULWDULDPHQWH QR PHUFDGR GH
YDUHMRGHHQHUJLDHOpWULFDQR0HUFDGR/LYUH7HPRVSROtWLFDVTXHSULRUL]DPSDGU}HVDPELHQWDLV
GHVD~GHVHJXUDQoDFRQIRUPLGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVRSHUDo}HVHFRPHUFLDOL]DomRGH
HQHUJLDTXHDFUHGLWDPRVIRUQHFHUYDQWDJHQVVLJQLILFDWLYDVQDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHQR
JHUHQFLDPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDUHQRYiYHO
1RVVD HVWUDWpJLD GH DWXDomR HVWi EDVHDGD HP WUrV SLODUHV SULQFLSDLV SDUD FULDU HVWDELOLGDGH H
VHJXUDQoDQDSURGXomRGHHQHUJLDEHPFRPRIOX[RGHFDL[DDWUDWLYRHFRQVWDQWHQRPpGLRSUD]R
DWUDYpVGDDWXDomRQR0HUFDGR/LYUHGHHQHUJLD
 'HVHQYROYLPHQWRHLPSODQWDomRGHDWLYRVGHHQHUJLDGHIRQWHUHQRYiYHO HyOLFDRX
VRODU FRPIRFRQDYHQGDGHVWDHQHUJLDSDUDR0HUFDGR/LYUHSURMHWRVORFDOL]DGRVQDVUHJL}HV
FRPPHOKRUHVFRQGLo}HVQDWXUDLVGR%UDVLORWLPL]DQGRDJHUDomRGHHQHUJLDFRPPHGLomRPpGLD
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GH VHWH DQRV SDUD RV SDUTXHV HyOLFRV FHUWLILFDGRV SRU HPSUHVDV UHQRPDGDV FRPR &DPDUJR
6FKXEHUW'19*/%%%H,QRYD
 $PSODEDVHGHFOLHQWHVFRPWUDGLomRQDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDD&RPSDQKLDMiSUDWLFD
DFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDKiVHWHDQRVSRVVXLQGRWUDGLomRHH[SHULrQFLDQHVVHPHUFDGR$
EDVHDWXDOGHFOLHQWHVVRPDFOLHQWHVVHQGRTXHQRDQRGHUHDOL]DPRVRSHUDo}HVFRP
 FOLHQWHV 7HPRV REWLGR VXFHVVR QD FRQYHUVmR GH QRYRV FOLHQWHV VHQGR TXH HP 
UHDOL]DPRVWUDQVDo}HVFRPQRYRVFOLHQWHVUHSUHVHQWDQGRXPDPpGLDGHFOLHQWHVQRYRV
SRUPrV&RPHUFLDOL]DPRVXPWRWDOGH*:PpGLRVQRV~OWLPRVDQRV
 )RFRQDFRQYHUVmRGHFOLHQWHVGRYDUHMR TXHWHPFRQVXPRGHDWp0:PpGLRVSRUPrV 
SDUDRVTXDLVRVSUHoRVGHYHQGDGDHQHUJLDHOpWULFDVmRPDLVDWUDWLYRVGRTXHSDUDRVFOLHQWHV
GHDWDFDGRD&RPSDQKLDHVWiH[SDQGLQGRVXDIRUoDGHYHQGDVSDUDFRQYHUWHUPDLVFOLHQWHVGH
YDUHMRDWUDYpVGDFULDomRGHXPHFRVVLVWHPDGHYHQGDVEDVHDGRHP L IRUoDSUySULDGHYHQGDV
FRP VHWH FRRUGHQDGRUHV UHJLRQDLV Mi FRQWUDWDGRV TXH FRQIRUPH HVWLPDWLYDV GD &RPSDQKLD
FKHJDUmRDGH]QRILQDOGHORFDOL]DGRVQRVSULQFLSDLVFHQWURVFRQVXPLGRUHVGRSDtV LL 
SDUFHULDV FRP FRQVXOWRULDV H JHVWRUDV LLL  DWXDomR GH DJHQWHV DXW{QRPRV TXH FRQIRUPH
HVWLPDWLYDVGD&RPSDQKLDGHYHUmRFKHJDUDQRILQDOGH VHQGRTXHHPMXOKRGH
HUDP H LY FDQDLVGHYHQGDVGLJLWDLV
&RPEDVHHPQRVVDHVWUDWpJLDGHDWXDomRHVSHUDPRVWHU L UHWRUQRVDWUDWLYRVSDUDRVQRVVRV
SURMHWRVTXDQGRFRPSDUDGRDUHWRUQRVGHSURMHWRVGLUHFLRQDGRVDR$&5XPDYH]TXHRVSUHoRV
QR $&/ VmR QD PDLRULD GDV YH]HV VXSHULRU DR $&5 FRPR QRV ~OWLPRV OHLO}HV SURPRYLGRV SHOR
JRYHUQRTXHUHJLVWUDUDPSUHoRVGH50:SDUDHQHUJLDHyOLFDH50:SDUDHQHUJLD
VRODU /HLOmRGH(QHUJLD1RYD$ H LL PHQRUYRODWLOLGDGHHPQRVVRVUHVXOWDGRVXPD
YH]TXHWHUHPRVQRVVRVSUySULRVDWLYRVGHJHUDomRHFRQWUDWRVGHYHQGDGHHQHUJLDILUPDGRV
FRPQRVVRVFOLHQWHVGRPHUFDGROLYUH
1RVVDVDWLYLGDGHVSRGHPVHUUHVXPLGDVHPVHLVVHJPHQWRV L WUDGLQJGHHQHUJLDUHDOL]DQGR
RSHUDo}HV GH FRPSUD H YHQGD GH HQHUJLD ³EDFNWREDFN´  H RSHUDo}HV HVWUXWXUDGDV FRP
JHUDGRUHV H FRQVXPLGRUHV GH HQHUJLD FRP XWLOL]DomR GH XPD iUHD LQWHUQD GH SHVTXLVD H
PRQLWRUDPHQWR GR VHWRU HOpWULFR EUDVLOHLUR H FRQGLo}HV FOLPDWROyJLFDV LL  FRPHUFLDOL]DomR GH
HQHUJLDSDUDFOLHQWHVGHDWDFDGR FRQVXPLGRUHVTXHFRQVRPHPPDLVGH0:PpGLRSRUPrV 
RIHUHFHQGR SURGXWRV SHUVRQDOL]DGRV FRQIRUPH DV QHFHVVLGDGHV GH QRVVRV FOLHQWHV LLL 
FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD SDUD FOLHQWHV GH YDUHMR FRQVXPLGRUHV TXH FRQVRPHP PHQRV TXH
0:PpGLRSRUPrV RVTXDLVDFRPSDQKDPRVHPVHXSURFHVVRGHPLJUDomRSDUDR0HUFDGR
/LYUH LY SUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPSOHPHQWDUHVGHJHVWmRSDUDDVGLYHUVDVSDUWHVHQYROYLGDV
QRPHUFDGRGHHQHUJLDFRPRRVFRQVXPLGRUHVHJHUDGRUHVTXHEXVFDPPLJUDURXDSHUIHLoRDU
VHXHQWHQGLPHQWRVREUHGLIHUHQWHVDVVXQWRVGR0HUFDGR/LYUH Y JHUDomRGHHQHUJLDUHQRYiYHO
FRPSURMHWRVGHJHUDomRHyOLFDHVRODUH YL RIHUWDGHVROXo}HVILQDQFHLUDVSDUDFOLHQWHVTXH
EXVFDPSURGXWRVSHUVRQDOL]DGRVFRPRGHULYDWLYRVHRXRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSDUDVHX
PHOKRUIXQFLRQDPHQWRGHVHPSHQKRHPVXDVWDUHIDVFRWLGLDQDV
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPDUHFHLWD
RSHUDFLRQDO OtTXLGD GH 5 PLO H XPD PDUJHP (%,7'$ GH  (P  GH -XQKR GH
RSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDHUDGH5PLO
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'DGRV)LQDQFHLURVH2SHUDFLRQDLV
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVSULQFLSDLVGDGRVHLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVSDUDRV
SHUtRGRVLQGLFDGRV
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGH
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2(%,7'$ /XFURV$QWHVGH-XURV,PSRVWRV'HSUHFLDo}HVH$PRUWL]Do}HVQDWUDGXomRDRSRUWXJXrV pXPDPHGLomR
QmR FRQWiELO GLYXOJDGD SHOD &RPSDQKLD HP FRQVRQkQFLD FRP D ,QVWUXomR GD &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH 
³,QVWUXomR&90´ 2(%,7'$FRQVLVWHQR/XFUR 3UHMXt]R OtTXLGRGRH[HUFtFLRDGLFLRQDGRSHODGHVSHVDGHLPSRVWR
GHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR ³,53-&66/FRUUHQWHHGLIHULGR´ SHOR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
HSHODVGHVSHVDVFRP'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR


$0DUJHP(%,7'$SRUVXDYH]pFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHOD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
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WDEHODGRLWHP E GRLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDGHPRQVWUDTXDO
IRLDVXDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOSXURHOLPLQDGRGRUHVXOWDGRDVFRQWDVSURYHQLHQWHVGHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
WDLV FRPR RXWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  OtTXLGDV QmR UHFRUUHQWHV IDWXUDPHQWR QmR UHFRUUHQWH FRP VXEVLGLiULD GHVSHVDV
JHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVQmRUHFRUUHQWHVSURYLVmRSDUDSHUGDVGHDWLYRPDQWLGRSDUDYHQGDHUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO
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QHJRFLDGR QR 7 TXH IRL VLJQLILFDWLYDPHQWH LQIHULRU DR 7(VVH HIHLWR VH PDQWHYH SRU XP SHUtRGR QR PHUFDGR
UHIOHWLQGR QD UHGXomR GD OLTXLGDomR GH FRQWUDWRV QR  VHPHVWUHGH  XPD YH] TXH RV YROXPHV VmR QRUPDOPHQWH
QHJRFLDGRV FRP DOJXPD DQWHFHGrQFLD 1R HQWDQWR SHUFHEHVH XP UHWRUQR JUDGXDO D QRUPDOLGDGH GH PHUFDGR QRV
YROXPHV QHJRFLDGRV D SDUWLU GH  SULQFLSDOPHQWH QR 7 $OpP GRV PRYLPHQWRV GH PHUFDGR D &RPSDQKD WHP
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PHQRUYROXPHQHJRFLDGRREVHUYDPRVTXHDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVPHOKRUDUDPIUXWRGHQRVVDEXVFDSRURSHUDo}HV
PDLVUHQWiYHLVFRPFRQWUDSDUWHGHYDUHMR

9ROXPHFRUUHVSRQGHQWHDVRPDGDVSRVLo}HVFRPSUDGDVHYHQGLGDVGD&RPSDQKLDDVHUHPOLTXLGDGDVQRVSHUtRGRV
VXEVHTXHQWHV2VHIHLWRVGHWDOKDGRVQRLWHP  DFLPDDIHWDUDPWDPEpPDFRPSRVLomRGHWRGDDHQHUJLDFRQWUDWDGD
SHOD&RPSDQKLDLHKRXYHXPDUHGXomRQRYROXPHFRQWUDWDGRDWpRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH$
SDUWLUGHFRPPDLRUOLTXLGH]GRPHUFDGRHDVUHQHJRFLDo}HVIHLWDVHPIXQomRGD&29,'SHUPLWLUDPXPDXPHQWR
GDHQHUJLDFRQWUDWDGDFRPPDUJHQVPDLVDWUDWLYDVSDUDD&RPSDQKLDFRQIRUPHSRGHVHUREVHUYDGRQRVUHVXOWDGRVGR
VHPHVWUHGH
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2tQGLFHGHDODYDQFDJHPpFDOFXODGRSHODGLYLVmRGDGtYLGDOtTXLGD FDL[DOtTXLGR SHORSDWULP{QLROtTXLGR

20HUFDGR/LYUHGH(QHUJLDQR%UDVLO
2 0HUFDGR /LYUH GH HQHUJLD IRL UHJXODPHQWDGR HP  TXDQGR IRUDP HVWDEHOHFLGDV DV
FRQGLo}HVSDUDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDHOpWULFDGLUHWDPHQWHHQWUHJHUDGRUHVFRQVXPLGRUHV
HFRPHUFLDOL]DGRUDV$WpRFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRHPQ~PHURGHFRQVXPLGRUHVOLYUHVIRL
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UHODWLYDPHQWHEDL[R$SDUWLUGHHVWHQ~PHURFRPHoRXDDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDSyV
D SRVVLELOLGDGH GD FODVVH GH ³FRQVXPLGRUHV HVSHFLDLV´ TXH VmR HPSUHVDV FRP FRQVXPR HQWUH
0:H0:SXGHVVHPFRPSUDUHQHUJLDGHIRQWHVUHQRYiYHLVFRPWHUPRVPDLVDWUDWLYRV'H
DFRUGRFRPR$QXiULR(VWDWtVWLFRGH(QHUJLD(OpWULFDGD(PSUHVDGH3HVTXLVD(QHUJpWLFD ³(3(´ 
HPKDYLDFRQVXPLGRUHVQR0HUFDGR/LYUH OLYUHVHHVSHFLDLV HHPHVVHQ~PHUR
DXPHQWRXSDUDFRQVXPLGRUHV(VWHPRYLPHQWRRFRUUHXSRUXPFRQMXQWRGHIDWRUHVTXH
LQFOXLHQWUHRXWURVDSRVVLELOLGDGHGHUHGX]LURVJDVWRVFRPHQHUJLDDRPLJUDUSDUDR0HUFDGR
/LYUHDVLPSOLILFDomRGDPHGLomRGRFRQVXPRQR0HUFDGR/LYUHHRDXPHQWRGDRIHUWDGHHQHUJLD
GH IRQWHV UHQRYiYHLV XPD YH] TXH D FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH IRQWHV HyOLFD VRODU H ELRPDVVD
DXPHQWRX VLJQLILFDWLYDPHQWH QRV ~OWLPRV DQRV $V IRQWHV HyOLFD H VRODU DXPHQWDUDP VXD
FDSDFLGDGHLQVWDODGDQRV~OWLPRVDQRVSDVVDQGRUHVSHFWLYDPHQWHGHXPWRWDOGH0:H
0:HPRTXHUHSUHVHQWRXHGDFDSDFLGDGHWRWDOGRSDtVHPSDUD
0:H0:HPUHSUHVHQWDQGRHGRWRWDOGDFDSDFLGDGHLQVWDODGD
GHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFDGRSDtV
2FRQVXPRWRWDOQRPHUFDGROLYUHHYROXLXGH*:PpGLRVHPSDUD*:PpGLRVHP
 DSUHVHQWDQGR XP FUHVFLPHQWR GH  *: PpGLRV QHVVH SHUtRGR VHJXQGR D &((( 2
SRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGR0HUFDGR/LYUHSDUDRVSUy[LPRVDQRVpHVWLPDGRHP*:PpGLRV
VHJXQGR D FRQWULEXLomR GD $VVRFLDomR %UDVLOHLUD GRV &RPHUFLDOL]DGRUHV GH (QHUJLD
³$%5$&((/´  j &RQVXOWD 3~EOLFD Q  UHDOL]DGD SHOR 00( ³&3 ´ 
UHSUHVHQWDQGR XP FRQVXPR WRWDO SRWHQFLDO GH *: PpGLRV QR 0HUFDGR /LYUH FRP D
OLEHUDOL]DomRGRVUHTXHULPHQWRVGHPLJUDomRUHJXODPHQWDGRVDWp
'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSRUVHUIRFDGDQR$&/VHXPHUFDGRDOYRFUHVFHUi
VLJQLILFDWLYDPHQWH QRV SUy[LPRV FLQFR DQRV WDQWR QR VHJPHQWR DWDFDGR FRQVXPLGRUHV TXH
FRQVRPHPPDLVGH0:PSRUPrV TXDQWRQRVHJPHQWRYDUHMR FRQVXPLGRUHVTXHFRQVRPHP
PHQRV TXH 0:P  1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD DSUHVHQWD DR ORQJR GHVWH LWHP DV SULQFLSDLV
YDQWDJHQVUHODFLRQDGDVjVXDDWXDomRQR0HUFDGR/LYUHHPHVSHFLDOQRSRQWRIRUWH([SHULrQFLD
QR0HUFDGR/LYUHH2SRUWXQLGDGHGH$XPHQWRGH0DUJHQV
$OpPGLVVRHPERUDRDWDFDGRDLQGDUHSUHVHQWHSDUFHODUHOHYDQWHGRFRQVXPRGR0HUFDGR/LYUH
R FUHVFLPHQWR GR 0HUFDGR /LYUH QR IXWXUR GHYHUi VHU LPSXOVLRQDGR SULQFLSDOPHQWH SHORV
FRQVXPLGRUHVGHYDUHMRHD&RPSDQKLDDFUHGLWDHVWDUEHPSRVLFLRQDGDSDUDVHEHQHILFLDUGHVVD
WHQGrQFLDXPDYH]TXHD&RPSDQKLDHVWiHQWUHDVPDLRUHVFRPHUFLDOL]DGRUDVLQGHSHQGHQWHV
GH HQHUJLD GR %UDVLO DTXHODV QmR OLJDGDV D JUXSRV LQWHJUDGRV GH HQHUJLD RX D LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV HHVWiIRUWDOHFHQGRVXDHVWUDWpJLDFRPHUFLDO$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiDPSOLDQGR
VXDHVWUDWpJLDGHFDSWDomRGHFOLHQWHVSRUPHLRGHXPDSODWDIRUPDGLJLWDO$SDUWLUGHMXQKRGH
 RV FRQVXPLGRUHV GR 0HUFDGR /LYUH SRGHP VLPXODU SODQRV GH DGHVmR DR 0HUFDGR /LYUH
DWUDYpV GH QRVVR ZHEVLWH H UHDOL]DU VHX FDGDVWUR SDUD HIHWLYDU D PLJUDomR DWUDYpV GH QRVVRV
VHUYLoRV$&RPSDQKLDSUHWHQGHGHVHQYROYHUDLQGDPDLVHVVHV FDQDLVGLJLWDLVSURSRUFLRQDQGR
XPDH[SHULrQFLDVLPSOHVHSUiWLFDSDUDDFRQYHUVmRDRPHUFDGROLYUH(PQRVVDSODWDIRUPDHVWi
GLVSRQtYHORSURGXWR(FRQRPLD*DUDQWLGDQRTXDORVFOLHQWHVSRGHPREWHUGHVFRQWRVJDUDQWLGRV
SRURXDQRV&RPHVWHSURGXWRRFOLHQWHWHPVHXGHVFRQWRPDQWLGRFRPUHODomRDRV
SUHoRV GH WDULID SUDWLFDGRV SHOD GLVWULEXLGRUD GH VXD UHJLmR SHOR SUD]R WRWDO GR SODQR QmR
LPSRUWDQGR VH RV SUHoRV GD GLVWULEXLGRUD DXPHQWHP RX UHGX]DP DR ORQJR GR WHPSR $
&RPSDQKLDWDPEpPIDFLOLWDDPLJUDomRSDUDRFOLHQWHID]HQGRWRGRRSURFHVVRRSHUDFLRQDOGH
PLJUDomRMXQWRDyUJmRVVHWRULDLVHGLVWULEXLGRUDV
(PMXOKRGHODQoDPRVDVHJXQGDPDUFDGD&RPSDQKLDFKDPDGD³(QHUJLD/LYUH´2ZHEVLWH
GR (QHUJLD /LYUH WDPEpP RIHUHFH R SURGXWR GH HFRQRPLD JDUDQWLGD &RP HVWD QRYD PDUFD
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SUHWHQGHPRV WHU XPD HVWUDWpJLD GH PDUNHWLQJ PDLV DVVHUWLYD SDUD R S~EOLFR GH YDUHMR
(QWHQGHPRVTXHSDUDDXPHQWDUDSHQHWUDomRQHVWHS~EOLFRSUHFLVDPRVGDUYLVLELOLGDGHSDUDR
FRQVXPLGRUGDVYDQWDJHQVGD&RPSDQKLDTXHVmRXPDPDUFDIRUWHWUDGLomRHH[SHULrQFLDQD
FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD UREXVWH] ILQDQFHLUD SUHRFXSDomR DPELHQWDO FRP HQHUJLD SUySULD
UHQRYiYHOVHUYLoRVTXHDJUHJXHPSDUDRFOLHQWHSURSRUFLRQDQGRSUDWLFLGDGHQDPLJUDomR
SDUDR0HUFDGR/LYUHH[SHULrQFLDGLJLWDOFRPGLVSRQLELOLGDGHGHGDGRVVREUHVWDWXVGDPLJUDomR
HGDGRVVREUHFRQVXPRPHQVDODOpPGHSUD]RVGRVSODQRVPDLVORQJRVTXHDFRQFRUUrQFLD±
SRVVLELOLWDQGRJDUDQWLUGHVFRQWRVQRORQJRSUD]R±HSUHoRVDWUDWLYRV(VWHQRYRFDQDOWHUiXP
IRFRHPHVWUDWpJLDVGHPDUNHWLQJGLJLWDOSDUDDXPHQWDUPRVQRVVDEDVHGHFOLHQWHVGHYDUHMR
&RPDPLJUDomRGR$&5SDUDR$&/RVFOLHQWHVSDVVDPDDGTXLULUHQHUJLDGD&RPSDQKLDTXH
YHQGH D HQHUJLD SDUD RV FRQVXPLGRUHV PHGLDQWH D HPLVVmR GH IDWXUD GH DFRUGR FRP FDGD
FRQWUDWR$FRPSDQKLDRIHUWDUiRSo}HVGHGHVFRQWRVREUHRSUHoRSDJRQR$&5SDUDRVSRWHQFLDLV
FOLHQWHVTXHYDULDUmRGHDFRUGRFRPDUHJLmRFRQVXPRSUD]RGHFRQWUDWRVHQWUHRXWURVIDWRUHV
2VSRWHQFLDLVFOLHQWHVVHUmRDTXHOHVDXWRUL]DGRVSHOR0LQLVWpULRGDV0LQDVH(QHUJLDDPLJUDUHP
GR$&5SDUDR$&/GHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVHRFURQRJUDPDHVWDEHOHFLGRVQD 3RUWDULDQ
GHGH]HPEURGHGR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD ³3RUWDULD00(´ 
2GHVFRQWRRIHUHFLGRSHOD&RPSDQKLDJHUDXPEHQHItFLRSDUDRFOLHQWHTXHHFRQRPL]DUiHDR
PHVPRWHPSRSDUDD&RPSDQKLDTXHUHFHEHUiXPSUHoRPDLVDWUDWLYRSHODYHQGDGHHQHUJLD
GRTXHVHYHQGHVVHVXDHQHUJLDQRPHUFDGRUHJXODGRDWUDYpVGRVOHLO}HVGR$&5
1RVVDHVWUDWpJLDVHUiYHQGHUHVVDHQHUJLDQRPHUFDGROLYUHFRPIRFRHPFRQVXPLGRUHVGHYDUHMR
DILPGHPD[LPL]DURSUHoRGRVFRQWUDWRVHJHUDomRGHYDORUSDUDQRVVRVDFLRQLVWDV2VTXDWUR
SULPHLURVSURMHWRVGD&RPSDQKLDWrPXPDFDSDFLGDGHLQVWDODGDSRWHQFLDOGH0:HJHUDUmR
0:PpGLRVGHHQHUJLDSRUDQRHVVHYROXPHGHHQHUJLDUHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWH
GHPDUNHWVKDUHGRWRWDOGHHQHUJLDSRWHQFLDODVHUFRQVXPLGDSHOR0HUFDGR/LYUHQRVSUy[LPRV
DQRV GH*:PFRQIRUPHFRQWULEXLomRGD$%5$&((/j&3 
3URMHWRVGH*HUDomRGH(QHUJLD
2SODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHQYROYHRLQYHVWLPHQWRHPDWLYRVGHJHUDomREDVHDGRVHP
IRQWHVUHQRYiYHLVGHHQHUJLDHVSHFLDOPHQWHHyOLFDVHVRODUHV$&RPSDQKLDHVWiGHVHQYROYHQGR
DWXDOPHQWHVHWHSURMHWRVGHJHUDomRORFDOL]DGRVQR1RUGHVWHHFRP0: FRQVLGHUDQGR
0:SSDUDR3URMHWR0:SSDUDR3URMHWRH0:SSDUDR3URMHWR HVWLPDGRV
GHFDSDFLGDGHLQVWDODGD7RGRVQRVVRVSURMHWRVXPDYH]RXWRUJDGRVSRGHUmRVHUH[SORUDGRV
SHOR SUD]R GH DXWRUL]DomR GH  DQRV FRQWDQGR FRP SRQWRV GH FRQH[mR QHVWH PRPHQWR
GLVSRQtYHLVGHDFRUGRFRPRVHVWXGRVLQWHUQRVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDRXDTXHOHVHODERUDGRV
SHOR 216 SDUD ILQV GRV SUy[LPRV OHLO}HV GH HQHUJLD 1HVVH VHQWLGR IRUDP REWLGDV OLFHQoDV
FRPSDWtYHLV FRP R HVWiJLR GH GHVHQYROYLPHQWR GH FDGD SURMHWR VHQGR TXH DV DXWRUL]Do}HV
UHJXODWyULDVSDUDUHTXHULPHQWRGHRXWRUJDGRSURMHWRSURFHGLPHQWRRUGLQiULRVHUmRVROLFLWDGDV
RSRUWXQDPHQWHj$1((/7RGRVRVVHWHSURMHWRVHVWmRGHWDOKDGRVQDVHomRGR)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLDHUHVXPLGRVQRTXDGURDEDL[R
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3RQWRV)RUWHVH9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV
$FUHGLWDPRVTXHQRVVRVSULQFLSDLVSRQWRVIRUWHVHYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVVmR

3ODWDIRUPDGHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDFRPH[SHULrQFLDHUREXVWH]ILQDQFHLUD
$ &RPSDQKLD LQLFLRX VXDV DWLYLGDGHV GH FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HP  WHQGR DGTXLULGR
DPSODH[SHULrQFLDQHVVDDWLYLGDGH$&RPSDQKLDDSUHVHQWRXUHVXOWDGRVFRQVLVWHQWHVQRV~OWLPRV
DQRVFRPXP(%,7'$$MXVWDGRGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  (P  GH MXQKR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD
&RPSDQKLDHUDGH5PLOHQTXDQWRHPGHGH]HPEURGHHRSDWULP{QLR
OtTXLGRHUDGH5PLOH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHVHQGRQRVHXHQWHQGLPHQWR
XPDGDVFRPHUFLDOL]DGRUDVLQGHSHQGHQWHVPDLVEHPFDSLWDOL]DGDVGRPHUFDGREUDVLOHLUR1RVVD
FDSLWDOL]DomRDXPHQWDUiVXEVWDQFLDOPHQWHFRPDUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV$
&RPSDQKLDSRVVXLHQGLYLGDPHQWR HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 
GH5PLOHPGHMXQKRGHHSRVLomRGHFDL[DGH5PLOQDPHVPDGDWD
$SHVDU GRV LPSDFWRV QHJDWLYRV QD HFRQRPLD PXQGLDO DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD QmR IRUDP
VLJQLILFDWLYDPHQWHLPSDFWDGDVSHOD&29,'$RFRQWUiULRRVUHVXOWDGRVGRSULPHLURVHPHVWUH
GHIRUDPSRVLWLYRVHDFUHGLWDPRVTXHD&29,'SRGHWUD]HUGLYHUVDVRSRUWXQLGDGHVDWp
DJRUDSDUDDQRVVD&RPSDQKLD
1HVWHVHQWLGRGHVWDFDVHTXHSRGHUiRFRUUHUDDFHOHUDomRGDPLJUDomRGHGLYHUVRVFRQVXPLGRUHV
SDUDR0HUFDGR/LYUHGHYLGRDRDXPHQWRHVSHUDGRGDVWDULIDVGHHQHUJLDQRPHUFDGRUHJXODGR
TXH GHYHUi RFRUUHU SHORV VHJXLQWHV IDWRUHV L  DXPHQWR GD LQDGLPSOrQFLD QR PHUFDGR FDWLYR
GDGR R LPSDFWR QD FRQGLomR ILQDQFHLUD GD SRSXODomR FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD H LL 
PHGLGDV GH HVWtPXOR UHFHQWHPHQWH DGRWDGDV SHOR %DQFR 1DFLRQDO GR 'HVHQYROYLPHQWR
³%1'(6´  H RXWURV EDQFRV IRUQHFHQGR HPSUpVWLPRV SDUD GLVWULEXLGRUDV D FKDPDGD ³FRQWD
&29,'´  TXH UHSDVVDUmR RV VHXV FXVWRV DGLFLRQDLV HP VXDV WDULIDV DPSOLDQGR D GLIHUHQoD GH
SUHoRHPUHODomRDR0HUFDGR/LYUHQRFXUWRHPpGLRSUD]RV
$OpP GLVVR R HIHLWR GD &29,' OHYRX D UHQHJRFLDo}HV GH  FRQWUDWRV FRP FOLHQWHV GD
FRPSDQKLD TXH WLYHUDP VXDV GHPDQGDV UHGX]LGDV 1HVVDV UHQHJRFLDo}HV IRL SRVVtYHO UHGX]LU
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YROXPHVFRQWUDWDGRVSRUFOLHQWHVQRFXUWRSUD]RHHPFRQWUDSDUWLGDFRQWUDWDUQRYRVYROXPHV
FRPSUD]RVPDLRUHVHHPFRQGLo}HVDWUDWLYDVSDUDD&RPSDQKLD
3RUILPGLIHUHQWHGRREVHUYDGRHPRXWURVVHWRUHVDVWD[DVGHLQDGLPSOrQFLDQR0HUFDGR/LYUH
IRUDP SUy[LPDV GH ]HUR VHQGR TXH REVHUYDPRV VRPHQWH XP ~QLFR FDVR GH LQDGLPSOrQFLD DR
ORQJRGRVVHLVSULPHLURVPHVHVGHTXHUHSUHVHQWRXGRQRVVRSRUWIyOLRRTXDOMiIRL
VDQDGR H HIHWLYDPHQWH UHSDJR GHPRQVWUDQGR D UHVLOLrQFLD GR VHJPHQWR GH DWXDomR HP TXH
HVWDPRVLQVHULGRV$EDL[DWD[DGHLQDGLPSOrQFLDUHIOHWHDPDLRUIOH[LELOLGDGHGR0HUFDGR/LYUH
TXHSHUPLWHFRPTXHRVIRUQHFHGRUHVGHHQHUJLDSRVVDPDGHTXDUDGHPDQGDGHVHXVFOLHQWHV
HPXPDQHJRFLDomRELODWHUDO$GLFLRQDOPHQWHRVFRQVXPLGRUHVGRPHUFDGROLYUHJHUDOPHQWHGmR
JDUDQWLDVTXHSRGHPVHUH[HFXWDGDVHPFDVRGHLQDGLPSOHPHQWR
1R HQWDQWR FDVR R UHDO GHSUHFLH IUHQWH DR GyODU p SRVVtYHO TXH RFRUUD XP DXPHQWR QDV
HVWLPDWLYDVGH&$3(;GRVSURMHWRVHyOLFRVHVRODUHVTXHSUHWHQGHPRVFRQVWUXLU(VWHHIHLWRSRGH
VHU PLQLPL]DGR Mi TXH RV IRUQHFHGRUHV GH WXUELQDV HyOLFD SRVVXHP XPD FDSDFLGDGH RFLRVD
UHOHYDQWH FRP HVWRTXHV YROXPRVRV R TXH VXDYL]D R LPSDFWR GD GHSUHFLDomR GR 5HDO
$GLFLRQDOPHQWH RV FRQWUDWRV GH VXSULPHQWR VmR DVVLQDGRV HP UHDLV H SRUWDQWR XPD YH]
FRQWUDWDGRVRVHTXLSDPHQWRVQmRKiH[SRVLomRFDPELDODGLFLRQDO
$&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR
(FDVRDFRQWHoDPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHWRPDUDVSURYLGrQFLDV
QHFHVViULDV SDUD LPSHGLU XP LPSDFWR QHJDWLYR HP VHXV QHJyFLRV GH GLPHQVmR LJXDO RX DWp
VXSHULRUDRLPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGD&29,'
3DUD LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV VREUH RV HIHLWRV GD &29,' YLGH RV LWHQV  K  H  GR
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD

%DVHVyOLGDHFUHVFHQWHGHFOLHQWHV
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDEDVHVyOLGDHFUHVFHQWHGHFOLHQWHVTXHSHUPLWHXPDFHVVRDR$&/SDUD
D YHQGD GH HQHUJLD 1HVVH VHQWLGR QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH   H
D&RPSDQKLDUHDOL]RXWUDQVDo}HVFRPHFOLHQWHVUHVSHFWLYDPHQWHHQTXDQWR
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHVVHQ~PHURIRLGH$EDVHGH
FOLHQWHVGD&RPSDQKLDLQFOXLFOLHQWHVFDGDVWUDGRVGRVTXDLVSRGHPRVUHDOL]DUWUDQVDo}HV
$ &RPSDQKLD FRQVWUXLX UHODFLRQDPHQWRV GH ORQJR SUD]R FRP FOLHQWHV UHOHYDQWHV H FRQWLQXD
GHVHQYROYHQGRHH[SDQGLQGRVXDEDVHGHFOLHQWHVRIHUHFHQGRVROXo}HVGHDOWDTXDOLGDGH(VVH
DFHVVR ~QLFR DR PHUFDGR p XP JUDQGH GLIHUHQFLDO SDUD FRPHUFLDOL]DU D HQHUJLD GRV SURMHWRV
HyOLFRVHVRODUHVTXHVHUmRLPSOHPHQWDGRV
1RVVD EDVH GH FOLHQWH DWLYRV WHYH XP IRUWH FUHVFLPHQWR QRV ~OWLPRV DQRV H FRQWLQXRX VH
GLYHUVLILFDQGRVHQGRTXH QmRKi FRQFHQWUDomRUHOHYDQWHHPFOLHQWHVHVSHFtILFRV(QWHQGHPRV
TXH R FUHVFLPHQWR H D GLYHUVLILFDomR GD QRVVD EDVH GH FOLHQWHV VmR UHIOH[RV GD QRVVD VyOLGD
FDSDFLGDGHRSHUDFLRQDOGHFRPHUFLDOL]DomRHGHQHJRFLDomRGRVFRQWUDWRVHQWUHDVFRQWUDSDUWHV

([SHULrQFLDQR0HUFDGR/LYUHH2SRUWXQLGDGHGH$XPHQWRGH0DUJHQV
$WXDQGR Ki TXDVH XPD GpFDGD QR $&/ DSUHVHQWDPRV XP SRUWIyOLR GH SURGXWRV H VHUYLoRV
GLYHUVLILFDGRVIOH[tYHLVHSUHoRVFRPSHWLWLYRVSDUDHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRVGHFXUWRPpGLRRX
ORQJRSUD]RV$FUHGLWDPRVTXHDLQWHJUDomRGHQRVVDSODWDIRUPDFRPDYHQGDGHHQHUJLDSUySULD
SDUD R PHUFDGR OLYUH SDUWLFXODUPHQWH FOLHQWHV GH YDUHMR SURSRUFLRQDUi UHWRUQRV PDLRUHV
DXPHQWDQGRQRVVDVPDUJHQVHUHQWDELOLGDGH1HVVHVHQWLGRHQWHQGHPRVTXHHVWiRFRUUHQGRXP

347
PÁGINA: 103 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
DXPHQWR FUHVFHQWH QD PLJUDomR GH HPSUHVDV GR PHUFDGR FDWLYR SDUD R 0HUFDGR /LYUH H D
&RPSDQKLDSURFXUDVHEHQHILFLDUGHVVDRSRUWXQLGDGHGHPHUFDGR
$YLVmRGD&RPSDQKLDHPUHODomRDRVSUHoRVGHHQHUJLDpGHTXHH[LVWHXPDGLIHUHQoDUHOHYDQWH
HQWUHRVSUHoRVQR0HUFDGR/LYUH $&/ HDTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRUHJXODGR $&5 VRED
yWLFD GH JHUDomR D TXDO HPEDVD QRVVD WHVH GH DSURYHLWDU D RSRUWXQLGDGH GH DUELWUDJHP QR
PHUFDGRHQVHMDQGRDOWDUHQWDELOLGDGHSDUDDVFRPHUFLDOL]DGRUDVLQWHJUDGDVFRPFDSDFLGDGHGH
LPSOHPHQWDUSURMHWRVGHJHUDomRHYHQGHUHQHUJLDQRPHUFDGROLYUHSULQFLSDOPHQWHSDUDFOLHQWHV
GHYDUHMR
2VSUHoRVPDLVEDL[RVQR PHUFDGRUHJXODGRREVHUYDGRVHPOHLO}HVUHFHQWHPHQWHRUJDQL]DGRV
SHORJRYHUQR SDUDUHIHUrQFLD5SDUDHQHUJLDHyOLFDH5SDUDHQHUJLDVRODUQR/HLOmR
GH (QHUJLD 1RYD $  WHP SRU SULQFLSDLV MXVWLILFDWLYDV L  R DYDQoR GD WHFQRORJLD HP
HVSHFLDO GH SURMHWRV UHQRYiYHLV SRVVLELOLWDQGR JDQKRV GH HILFLrQFLD H FRQVHTXHQWH YLDELOLGDGH
GHVVHVSURMHWRVDSUHoRVPDLVEDL[RVH LL WHUPRVPDLVDWUDWLYRVGHILQDQFLDPHQWRVGLUHFLRQDGRV
DSURMHWRVUHQRYiYHLVTXHEDUDWHLDPRVFXVWRVGHLPSOHPHQWDomRHPDQXWHQomRGRVFRPSOH[RV
GHJHUDomR
3RURXWURODGRDFUHGLWDPRVTXHRVSUHoRVQR0HUFDGR/LYUHGHYHPVHPDQWHUHPSDWDPDUHV
EHPPDLVHOHYDGRV+LVWRULFDPHQWHRVSUHoRVSDUDHQHUJLDUHQRYiYHOSDUDFRQWUDWRVGHDWp
DQRVWrPVHPDQWLGRDFLPDGH50:KHVWDQGRDWXDOPHQWHDRUHGRUGH50:KGH
DFRUGRFRP'FLGH HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPVROXo}HVGHWHFQRORJLDSDUDRSHUDo}HVGHFRPSUD
HYHQGDGHHQHUJLDLQFOXVLYHQDGHWHUPLQDomRGHSUHoRVGHUHIHUrQFLD SRUFRQWDGRLPSDFWRGD
FULVH HFRQ{PLFD GD &29,' 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH D GLQkPLFD GD LQG~VWULD GH
JHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRHSUHoRVYLGHLWHP F GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
(PDGLomRRPHUFDGRGHYDUHMRDSUHVHQWDXPDRSRUWXQLGDGHGHDXPHQWRGDVPDUJHQV6HJXQGR
GDGRVHSURMHo}HVGD756ROXo}HVUHDOL]DGRVSDUDPHUFDGRVQR%UDVLODPpGLDGRVSUHoRV
SUDWLFDGRV SDUD FRQVXPLGRUHV GH DOWD WHQVmR *UXSR $  QHVVHV PHUFDGRV DWXDOPHQWH p GH
50:K VHQGR 50:K UHIHUHQWH DR SUHoR GD HQHUJLD H 50:K UHIHUHQWH D
HQFDUJRVHWULEXWRV FRPR 786' $VVLPH[LVWH XPD RSRUWXQLGDGHGHHIHWXDUGHVFRQWRVSDUD
FOLHQWHV TXH TXHLUDP PLJUDU SDUD R PHUFDGR OLYUH FRPSUDQGR HQHUJLD GH IRQWHV UHQRYiYHLV H
PHVPRDVVLPREWHUSUHoRVDFLPDGH50:K3RUH[HPSORFRPGHVFRQWRVGHQRSUHoR
GDWDULIDQHVVHVPHUFDGRVFKHJDPRVDXPSUHoRGHHQHUJLDPpGLRSDUDHVVHVPHUFDGRVGH
50:KSDUD3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDDQiOLVHGHVVHVPHUFDGRVYLGHLWHP
 F GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD

$GPLQLVWUDomRH[SHULHQWHHFRPKLVWyULFRQDLPSOHPHQWDomRGHSURMHWRVGHJHUDomR
$ &RPSDQKLD p OLGHUDGD SRU XP WLPH FRP ORQJR KLVWyULFR QR VHWRU GH JHUDomR GH HQHUJLD
UHQRYiYHODPSODH[SHULrQFLDQRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHJHUDomRSUHFLILFDomRGHHQHUJLD
H DQiOLVHV FOLPiWLFDV VHQGR TXH D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRVVXL SURILVVLRQDLV FRP
FRPSHWrQFLDVPXOWLGLVFLSOLQDUHVH[SHULHQWHVHPFRPHUFLDOL]DomRHHQHUJLDUHJXODomRGRVHWRUH
GHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHJHUDomR
$WDEHODDEDL[RPRVWUDDOJXQVGRVSURMHWRVTXHIRUDPLPSOHPHQWDGRVSHODHTXLSHGHJHVWmRGD
:(QHUJLDHPH[SHULrQFLDVDQWHULRUHV
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6RPDGRVRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDMiLPSOHPHQWDUDPPDLVGH*:HPSURMHWRVGHJHUDomR
GH HQHUJLD FRPHUFLDOL]DUDP PDLV GH  *:P GH HQHUJLD H OHYDQWDUDP PDLV GH 5
PLOK}HVHPILQDQFLDPHQWR$OpPGLVVRFDGDPHPEURGRWLPHGHJHVWmRVrQLRUGD&RPSDQKLD
SRVVXLGHDQRVDDQRVGHH[SHULrQFLDQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDRXPHUFDGRILQDQFHLUR
$GHPDLV D &RPSDQKLD SRVVXL XP PRGHOR GH SDUWQHUVKLS IRFDGR HP UHVXOWDGRV XPD YH] TXH
WRGRVRVVHXVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHSDUWHGRVPHPEURVGRVHXFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRVmR
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHIRUPDTXHRLQWHUHVVHGHOHVHVWiWRWDOPHQWHDOLQKDGRDRLQWHUHVVH
GRVGHPDLV VWDNHKROGHUVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLXPSODQRGHRXWRUJD
GH Do}HV TXH YLVD D HVWLPXODU D H[SDQVmR R r[LWR H D FRQVHFXomR GR REMHWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV E DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DR GRV
EHQHILFLiULRVGRUHIHULGRSODQRH F UHWHUDOLQKDUHHQJDMDUDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUD
LPSOHPHQWDomRGRVHXSODQRGHQHJyFLRVQRVSUy[LPRVDQRV

3ODWDIRUPDLQWHJUDGDGHJHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDFRPSOHWDHGHGLFDGD
H[FOXVLYDPHQWHDR0HUFDGR/LYUH
$&RPSDQKLDpXPDSODWDIRUPDGHJHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDFRPSOHWDRTXHVLJQLILFD
TXH SUHVWDPRV VHUYLoRV H RIHUHFHPRV SURGXWRV FRPSOHWDPHQWH LQWHUOLJDGRV SURSRUFLRQDQGR
HILFLrQFLDQRGHVHPSHQKRGHQRVVDVDWLYLGDGHV
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUUHVXPLGDVHPVHLVVHJPHQWRV L WUDGLQJGHHQHUJLD
UHDOL]DQGRRSHUDo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD ³EDFNWREDFN´ HRSHUDo}HVHVWUXWXUDGDV
FRPJHUDGRUHVHFRQVXPLGRUHVGHHQHUJLDFRPXWLOL]DomRGHXPDiUHDLQWHUQDGHSHVTXLVDH
PRQLWRUDPHQWR GR VHWRU HOpWULFR EUDVLOHLUR H FRQGLo}HV FOLPDWROyJLFDV LL  FRPHUFLDOL]DomR GH
HQHUJLDSDUDFOLHQWHVGHDWDFDGR FRQVXPLGRUHVTXHFRQVRPHPPDLVGH0:PpGLRSRUPrV 
RIHUHFHQGR SURGXWRV SHUVRQDOL]DGRV FRQIRUPH DV QHFHVVLGDGHV GH QRVVRV FOLHQWHV
LLL FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD SDUD FOLHQWHV GH YDUHMR FRQVXPLGRUHV TXH FRQVRPHP PHQRV
TXH0:PpGLRSRUPrV RVTXDLVDFRPSDQKDPRVHPVHXSURFHVVRGHPLJUDomRSDUDR0HUFDGR
/LYUH LY SUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPSOHPHQWDUHVGHJHVWmRSDUDDVGLYHUVDVSDUWHVHQYROYLGDV
QRPHUFDGRGHHQHUJLDFRPRRVFRQVXPLGRUHVHJHUDGRUHVTXHEXVFDPPLJUDURXDSHUIHLoRDU
VHXHQWHQGLPHQWRVREUHGLIHUHQWHVDVVXQWRVGR0HUFDGR/LYUH Y JHUDomRGHHQHUJLDUHQRYiYHO
FRPSURMHWRVGHJHUDomRHyOLFDHVRODUH YL RIHUWDGHVROXo}HVILQDQFHLUDVSDUDFOLHQWHVTXH
EXVFDPSURGXWRVSHUVRQDOL]DGRVFRPRGHULYDWLYRVHRXRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSDUDVHX
PHOKRUIXQFLRQDPHQWRGHVHPSHQKRHPVXDVWDUHIDVFRWLGLDQDV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDSUHVHQWDXPSRUWIyOLRGHSURGXWRVHVHUYLoRVGLYHUVLILFDGRVIOH[tYHLV
HSUHoRVFRPSHWLWLYRVSDUDHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV'HVVDIRUPD
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HPYLUWXGHGDGLYHUVLGDGHGHRSHUDo}HVHSURGXWRVRIHUHFLGRVD&RPSDQKLDRIHUHFHDRVVHXV
FOLHQWHVRVVHJXLQWHVSURGXWRV L FRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGHIRQWHV&4,,, LL 
VXEPHUFDGRV LLL IOH[ LY  VD]RQDOL]DomR Y RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV HQYROYHQGR FDL[D H
HQHUJLD YL RSHUDo}HVHVWUXWXUDGDVH YLL GHULYDWLYRV
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDGHULVFRTXHLQFOXLDDQiOLVHGHFUpGLWRGHFRQWUDSDUWHVFRP
JHUDomR GH XP UDWLQJ EDVHDGR HP XP IRUPXOiULR SDUDPpWULFR SURSULHWiULR 0RQLWRUDPRV D
H[SRVLomRGRSRUWIyOLRGLDULDPHQWH
$&RPSDQKLDSUHWHQGHOLGHUDUDVHJXQGDRQGDGHHPSUHVDVGHJHUDomRHQHUJpWLFDQRPHUFDGR
EUDVLOHLUR D YHQGD GH HQHUJLD SDUD R 0HUFDGR /LYUH 2V SULQFLSDLV FRPSHWLGRUHV GR VHWRU VmR
HPSUHVDVGHJHUDomRGHHQHUJLDGDSULPHLUDRQGDRXVHMDDTXHODVTXHYHQGHUDPHQHUJLDHP
FRQWUDWRV QR PHUFDGR UHJXODGR $&5  SHUFHEHPRV TXH DOJXPDV GHVVDV HPSUHVDV Mi EXVFDP
GLUHFLRQDU VXDV YHQGDV SDUD R PHUFDGR OLYUH PDV D &RPSDQKLD p D ~QLFD  GHGLFDGD DR
0HUFDGR /LYUH &RPHUFLDOL]DPRV PDLV GH *: PpGLRV GH HQHUJLD HQWUH  H  FRP
GHVWDTXHSDUDRVDQRVGHHTXDQGRFRPHUFLDOL]DPRV0:PpGLRV0:
PpGLRVH0:PpGLRVUHVSHFWLYDPHQWH'HVVDPDQHLUDDFUHGLWDPRVTXHWHPRVXPJUDQGH
SRWHQFLDOFRPSHWLWLYRSRLVSRGHUHPRVFRPHUFLDOL]DUHQHUJLDSUySULDSDUDHVWDEDVHFRQVROLGDGD
GHFOLHQWHVQR0HUFDGR/LYUHHGRVQRYRVFOLHQWHVTXHLUHPRVDGTXLULU 
1RVVD(VWUDWpJLD
$ : (QHUJLD p XPD SODWDIRUPD LQWHJUDGD GH FRPHUFLDOL]DomR H JHUDomR GH HQHUJLD 
GHGLFDGD DR PHUFDGR OLYUH 1RVVD PLVVmR p GHPRFUDWL]DU R DFHVVR j HQHUJLD D SUHoRV PDLV
FRPSHWLWLYRVSDUDSHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDVQRVVRPHUFDGRGH YDUHMRDWUDYpVGHQRVVRV
DJHQWHVDXW{QRPRVHSODWDIRUPDGLJLWDO
1RVVDHVWUDWpJLDFRQWHPSODRVIDWRUHVGHVFULWRVDVHJXLU

,PSOHPHQWDURVDWLYRVGHJHUDomR HyOLFDHVRODU HYHQGHUDHQHUJLDJHUDGDQR$&/
$VyOLGDHUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLDQDFRQVWUXomRHRSHUDomRGHDWLYRVGHHQHUJLDHOpWULFDGRWLPH
GD&RPSDQKLDEHPFRPRRFRQKHFLPHQWRHWUDFNUHFRUGQDFRPHUFLDOL]DomRDSRVLFLRQDFRPR
SOD\HUHVWUDWpJLFRSDUDFDSWXUDUDVRSRUWXQLGDGHVGRVHWRUGHJHUDomRGHHQHUJLDHyOLFDHVRODU
1RVVDRSHUDomRGHFRPHUFLDOL]DomRQR0HUFDGR/LYUHpRGLIHUHQFLDOTXHGDUiODVWURjVRSHUDo}HV
GHPpGLRHORQJRSUD]RV1yVHVWDPRVDWXDOPHQWHSURQWRVSDUDLQLFLDUDPRELOL]DomRGDREUDGH
QRVVRSULPHLURSDUTXHHyOLFRGHJHUDomRSRUPHLRGDVQRVVDVFRQWURODGDV$QHPXVTXHWHUi
DSyV FRQFOXVmR GR SURFHVVR GH UHPRGHODJHP HP FXUVR FDSDFLGDGH LQVWDODGD HVWLPDGD GH
DSUR[LPDGDPHQWH0:FRQVLGHUDQGRWRGRRFRPSOH[R$QHPXV3RVVXtPRVWDPEpPDRSomR
GHFRPSUDGHRXWURVWUrVSURMHWRVGHJHUDomRHyOLFDTXHWRWDOL]DPDSUR[LPDGDPHQWH0:GH
FDSDFLGDGHLQVWDODGDHRXWURVSURMHWRVGHJHUDomRVRODUTXHWRWDOL]DPDSUR[LPDGDPHQWH
0:SGHFDSDFLGDGHLQVWDODGDGHDFRUGRFRPRQRVVR3ODQRGH1HJyFLRV(VVHVSURMHWRVHVWmR
GHVFULWRVDEDL[R SDUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHR&$3(;GRVSURMHWRVGHVFULWRVDEDL[RYLGH
RLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD 
L
3URMHWR±$QHPXV3URMHWRGHJHUDomRHyOLFDORFDOL]DGRQR5LR*UDQGHGR1RUWHFRP
DWp  WXUELQDV H FDSDFLGDGH WRWDO GH 0: 2 SURMHWR HVWi SURJUDPDGR SDUD HQWUDU HP
RSHUDomRHPMDQHLURGHFRPXPSHUtRGRGHDXWRUL]DomRGHDQRV2&$3(;GRSURMHWRp
HVWLPDGRHP5PLO
LL
3URMHWR  3URMHWR GH JHUDomR HyOLFD ORFDOL]DGR QR &HDUi FRP DWp  WXUELQDV H
FDSDFLGDGHWRWDOGH0:2SURMHWRHVWiSURJUDPDGRSDUDHQWUDUHPRSHUDomRHPMXOKRGH
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FRPXPSHUtRGRGHDXWRUL]DomRGHDQRV2&$3(;GRSURMHWRpHVWLPDGRHP5
PLO
LLL
3URMHWR  3URMHWR GH JHUDomR HyOLFD ORFDOL]DGR QR 5LR *UDQGH GR 1RUWH FRP DWp 
WXUELQDVHFDSDFLGDGHWRWDOGH0:2SURMHWRHVWiSURJUDPDGRSDUDHQWUDUHPRSHUDomRHP
MDQHLURGHFRPXPSHUtRGRGHDXWRUL]DomRGHDQRV2&$3(;GRSURMHWRpHVWLPDGRHP
5PLO
LY
3URMHWR  3URMHWR GH JHUDomR HyOLFD ORFDOL]DGR QR 5LR *UDQGH GR 1RUWH FRP DWp 
WXUELQDVHFDSDFLGDGHWRWDOGH0:2SURMHWRHVWiSURJUDPDGRSDUDHQWUDUHPRSHUDomR
HPMDQHLURGHFRPXPSHUtRGRGHDXWRUL]DomRGHDQRV2&$3(;GRSURMHWRpHVWLPDGR
HP5PLO
Y
3URMHWR3URMHWRGHJHUDomRVRODUORFDOL]DGRQR5LR*UDQGHGR1RUWHFRPFDSDFLGDGH
GH0:S HTXLYDOHQWHD0: 2SURMHWRHVWiSURJUDPDGRSDUDHQWUDUHPRSHUDomRHP
MDQHLURGHFRPXPSHUtRGRGHDXWRUL]DomRGHDQRV2&$3(;GRSURMHWRpHVWLPDGRHP
5PLO
YL
3URMHWR  3URMHWR GH JHUDomR VRODU ORFDOL]DGR QR &HDUi FRP FDSDFLGDGH WRWDO GH
0:S HTXLYDOHQWHD0: 2SURMHWRHVWiSURJUDPDGRSDUDHQWUDUHPRSHUDomRHPMDQHLUR
GH  FRP XP SHUtRGR GH DXWRUL]DomR GH  DQRV 2 &$3(; GR SURMHWR p HVWLPDGR HP
5PLO
YLL
3URMHWR3URMHWRGHJHUDomRVRODUORFDOL]DGRQR3HUQDPEXFRFRPDFDSDFLGDGHWRWDO
GH0:S HTXLYDOHQWHD0: 2SURMHWRHVWiSURJUDPDGRSDUDHQWUDUHPRSHUDomRHP
MDQHLURGHFRPXPSHUtRGRGHDXWRUL]DomRGHDQRV2&$3(;GRSURMHWRpHVWLPDGRHP
5PLO
2VSURMHWRVDFLPDSRVVXHPQRHQWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDyWLPDVFDUDFWHUtVWLFDVGHJHUDomR
FRPDVVHJXLQWHVYDQWDJHQV L ORQJRSHUtRGRGHPHQVXUDomRGRYHQWRHGDLUUDGLDomRVRODU
FRQIRUPH HVWXGRV UHDOL]DGRV SRU FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV LQGHSHQGHQWHV LL  HVSDoR SDUD
FRQH[mRQR6LVWHPD,QWHUOLJDGR1DFLRQDO MiTXHQmRKiSULRULGDGHGHFRQH[mRGHSURMHWRVTXH
YHQGHP QR $&5  LLL  OLFHQoDV DPELHQWDLV Mi HPLWLGDV H LY  WRGD D SDUWH IXQGLiULD H GH
DUUHQGDPHQWRMiLPSOHPHQWDGD
7RGRVRVSURMHWRVHVWmRGHWDOKDGRVQDVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD

&DSWXUDU D JUDQGH GLIHUHQoD HQWUH R SUHoR PtQLPR GH LPSOHPHQWDomR GRV SURMHWRV
JUHHQILHOGHRSUHoRILQDOGHFRPHUFLDOL]DomRSULQFLSDOPHQWHGHYDUHMR
$&RPSDQKLDIRFDQDYHQGDGHFRQWUDWRGHHQHUJLDGHDWpFLQFRDQRVQR$&/SRLVDFUHGLWDPRV
TXHHVVHpRSRQWRyWLPRHPWHUPRVGHOLTXLGH]HSUHoRQRPHUFDGRDWXDO$WXDOPHQWHFHUFDGH
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GRVFRQWUDWRVQR0HUFDGR/LYUHVmRGHDWpTXDWURDQRVVHQGRTXHGHSRLVGRTXLQWRDQRR
PHUFDGRWHPPHQRUOLTXLGH]HSUHoRVPHQRVDWUDWLYRV

$HVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDYLVDFDSWXUDUDGLIHUHQoDHQWUHRFXVWRGDHQHUJLDSUySULDGHIRQWH
UHQRYiYHODTXDOWHPVHWRUQDGRFDGDYH]PDLVFRPSHWLWLYDHRVDOWRVSUHoRVGR0HUFDGR/LYUH
HPSDUWLFXODUSDUDFOLHQWHVGHYDUHMRVHFRPSDUDGRVDRPHUFDGRUHJXODGR,UHPRVIRFDUQRVVD
DWLYLGDGHFRPHUFLDOHPFRQWUDWRVGHDWpFLQFRDQRVDILPGHPD[LPL]DURSUrPLRHPUHODomRDR
PHUFDGR UHJXODGR PDV WDPEpP EXVFDUHPRV DXPHQWDU R SUD]R PpGLR GH QRVVRV FRQWUDWRV
DWUDYpVGRQRVVRSODQRGH(FRQRPLD*DUDQWLGDDVHUYHQGLGRSDUDRYDUHMRFRPSUD]RGHDWpGH]
DQRV0DQWHUHPRVXPDSRVWXUDDWLYDHPUHFRQWUDWDomRGRVFRQWUDWRVGHYHQGDGHHQHUJLDDFDGD
DQRVHPSUHWHQWDQGRPD[LPL]DURVSUHoRV$OLTXLGH]SDUDFRQWUDWRVGHDWpFLQFRDQRVpPDLRU
RQGHSRGHUHPRVJHUDUXPDFDUWHLUDFRQVWDQWHGHFRQWUDWRV%XVFDUHPRVDXPHQWDUDVPDUJHQV
HUHWRUQRVDWUDYpVGRPHUFDGRGHYDUHMR
2PHUFDGRGHJHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDWHPSDVVDGRSRUPXGDQoDVDRORQJRGRV
~OWLPRVDQRV2FUHVFLPHQWRGR0HUFDGR/LYUHSRVVLELOLWDQGRQRYDVIRUPDVGHFRPHUFLDOL]DomR
GHHQHUJLDSDUDRVFOLHQWHVGHDWDFDGRHYDUHMRWHPLQFHQWLYDGRRVSDUWLFLSDQWHVGHVVHPHUFDGR
D FRQVWUXLU DWLYRV GH JHUDomR SDUD YHQGD QR 0HUFDGR /LYUH R TXH FKDPDPRV GH D ³VHJXQGD
RQGD´GRPHUFDGRGHJHUDomRGHHQHUJLD$VJHUDGRUDVGD³SULPHLUDRQGD´YHQGHUDPVXDHQHUJLD
QRPHUFDGRUHJXODGRHPOHLO}HVFRPSUD]RVGHDWpDQRV SDUDHQHUJLDUHQRYiYHO HDWp
DQRV SDUDKLGURHOpWULFDVHWpUPLFDVDJiV DSUHoRVLQIHULRUHVDR0HUFDGR/LYUHHPFRQWUDWRVGH
PpGLRSUD]R
$GLFLRQDOPHQWH D TXHGD QD WD[D GH MXURV SDUD ILQDQFLDPHQWR GH SURMHWRV H D HYROXomR GR
PHUFDGRGHFDSLWDLVGHGtYLGDQR%UDVLOFRPDXPHQWRGRYROXPHGHHPLVVmRGH'HErQWXUHVGH
,QIUDHVWUXWXUDUHGX]LUDPRVFXVWRVWRWDLVGRVILQDQFLDPHQWRVGHSURMHWRHDXPHQWDUDPDEDVH
GHILQDQFLDGRUHV
$OpPGLVVRDVUHVWULo}HVSDUDDPLJUDomRSDUDR0HUFDGR/LYUHWrPUHGX]LGRFRP L DH[SDQVmR
GDFODVVHGH³FRQVXPLGRUHVHVSHFLDLV´DSDUWLUGHSRGHQGRPLJUDUSDUDR0HUFDGR/LYUH
DWUDYpVGDFRPSUDGHHQHUJLDGHIRQWHVUHQRYiYHLV LL DTXHGDGRVUHTXHULPHQWRVGHFRQVXPR
PtQLPRSDUDSRGHUVHUKDELOLWDGRFRPRFRQVXPLGRUOLYUHDWXDOPHQWHGH0:PDTXDOFDLUiSDUD
0:PHPMDQHLURGH0:PHPMDQHLURGHH0:PHPMDQHLURGHH
LLL  D PDLRU GLVSRQLELOLGDGH QD RIHUWD GH HQHUJLD GH IRQWH UHQRYiYHO DQR DSyV DQR &RP LVVR
KRXYHXPDDFHOHUDomRQRDXPHQWRGRQ~PHURGHFRQVXPLGRUHVOLYUHVHHVSHFLDLV(PDGLomRR
DXPHQWRGHHVSHFLDOLVWDVQRVHWRUDX[LOLDQGRFOLHQWHVQDVDQiOLVHVGHHFRQRPLDGHJDVWRFRP
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HQHUJLDHQRYDVIRUPDVGHFRPXQLFDomRHFRQYHUVmRGHFOLHQWHVDWUDYpVGHFDQDLVGLJLWDLVWHP
OHYDGRDXPPDLRUFRQKHFLPHQWRGDVHPSUHVDVVREUHDVYDQWDJHQVGR0HUFDGR/LYUH
3ULPHLUD2QGDGR0HUFDGRGH(QHUJLD
$Wp
33$VQRPHUFDGRUHJXODGR $&5 
3URMHWRVGHHQHUJLDILQDQFLDGRVSULQFLSDOPHQWHSHOR
%1'(6
7D[DGHMXURVHOHYDGD PpGLDWD[D6(/,&
PHQVDOHQWUHH 

6HJXQGD2QGDGR0HUFDGRGH(QHUJLD
$SDUWLUGH
33$VQR0HUFDGR/LYUH $&/ 
3RVVLELOLGDGHGHILQDQFLDPHQWRDWUDYpVGRPHUFDGRGH
FDSLWDLV
7D[DGHMXURVEDL[D WD[D6HOLFDWXDO 
$FHOHUDomRGHPLJUDomRSDUD$&/HGLVSRQLELOLGDGHGH
SODWDIRUPDVFRPHUFLDLVGLJLWDLV

5HVWULo}HVFRPHUFLDLVSDUD$&/

([SDQGLURWLPHFRPHUFLDOHJDQKDUPDUNHWVKDUHQR0HUFDGR/LYUH
$&RPSDQKLDHVWiDXPHQWDQGRVHXWLPHFRPHUFLDOFRPRILPGHFULDUXPHFRVVLVWHPDGHYHQGDV
EDVHDGRHPTXDWURSLODUHV
L
)RUoDSUySULDGHYHQGDVDXPHQWRGDIRUoDSUySULDGHYHQGDVFRPDHVWLPDWLYDGH
FRQWUDWDomRGHFRRUGHQDGRUHVUHJLRQDLV GRVTXDLVVHWHMiHVWmRFRQWUDWDGRV SDUDDWXDUQRV
SULQFLSDLV PHUFDGRV GR %UDVLO FRP IRFR SULQFLSDO QR YDUHMR DOpP GD H[SDQVmR GR Q~PHUR GH
HVSHFLDOLVWDVTXHDWHQGHPRVFOLHQWHVGHDWDFDGR
LL
3DUFHULD FRP FRQVXOWRULDV H HPSUHVDV GH DVVHVVRULD HODERUDomR GH SURGXWRV
FXVWRPL]DGRV SDUD PHOKRU DWHQGLPHQWR GH QRVVRV FOLHQWHV HP SDUFHULD FRP FRQVXOWRULDV H
JHVWRUDV
LLL
$JHQWHV FRPHUFLDLV DXW{QRPRV HQJDMDGRV RV DJHQWHV DXW{QRPRV H UHPRWRV
IRUQHFHUmR XPD FDSLODULGDGH FRPHUFLDO PDLRU YROWDGD D FOLHQWHV PHQRUHV H DWXDUmR FRPR
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDXW{QRPRVDRVFOLHQWHV1RVVRSODQRSUHYrDFRQWUDWDomRGHDJHQWHV
DXW{QRPRVDWpRILPGHGRVTXDLVMiHVWmRFRQWUDWDGRV$UHPXQHUDomRGRDJHQWHp
YDULiYHOGHSHQGHQGRGRVXFHVVRQDDVVLQDWXUDGRVQRYRVFRQWUDWRVH
LY
3ODWDIRUPD GLJLWDO LPSOHPHQWDomR GH XPD SODWDIRUPD GLJLWDO GH FRQYHUVmR H
PDUNHWLQJ
$&RPSDQKLDHQWHQGHWHUFRQVWUXtGRUHODFLRQDPHQWRVGHORQJRSUD]RFRPVHXVFOLHQWHVUHOHYDQWHV
HEXVFDFRQWLQXDUGHVHQYROYHQGRHH[SDQGLQGRVXDEDVHGHFOLHQWHVRIHUHFHQGRVROXo}HVGHDOWD
TXDOLGDGH 1RVVR SODQR SDUD RV SUy[LPRV  DQRV H PHLR YLVDUi D FRPHUFLDOL]DomR GRV 0:
PpGLRV TXH VHUmR SURGX]LGRV SHORV QRVVRV TXDWUR SULPHLURV SURMHWRV &RQVLGHUDQGR XP WLFNHW
PpGLRGHYDUHMRGH0:PpGLRQyVSUHWHQGHPRVID]HUDDTXLVLomRGHQRYRVFOLHQWHVR
TXH UHSUHVHQWD XPD PpGLD GH  QRYRV FOLHQWHV SRU PrV (P  D &RPSDQKLD UHDOL]RX
QHJyFLRVFRPQRYRVFOLHQWHVRTXHUHSUHVHQWRXXPDPpGLDGHQRYRVFOLHQWHVSRUPrV
7DLVFOLHQWHVSHUWHQFHPDGLIHUHQWHVVHWRUHVGDHFRQRPLDHHQ[HUJDPRPHUFDGROLYUHFRPRXP
DPELHQWHSDUDDREWHQomRGHWHUPRVPDLVIDYRUiYHLVHUHGXomRGHVHXVFXVWRVFRPHQHUJLDHP
UHODomRDRVSUHoRVFREUDGRVSRUGLVWULEXLGRUDV1HVVHVHQWLGRWDQWRQRVVD&RPSDQKLDTXDQWR
QRVVRVFOLHQWHVVHEHQHILFLDPDRVHDOLDUHPDWUDYpVGRVFRQWUDWRVYLD0HUFDGR/LYUHGHHQHUJLD

,PSOHPHQWDomRGHXPDSODWDIRUPDGLJLWDOGHFRQYHUVmRHPDUNHWLQJ
$&RPSDQKLDHVWiDPSOLDQGRVXDHVWUDWpJLDGHFDSWDomRGHFOLHQWHVSRUPHLRGHXPDSODWDIRUPD
GLJLWDO$SDUWLUGHMXQKRGHRVFRQVXPLGRUHVGR0HUFDGR/LYUHSRGHPVLPXODUSODQRVGH
DGHVmRDRPHUFDGROLYUHDWUDYpVGHQRVVRZHEVLWHHUHDOL]DUVHXFDGDVWURSDUDHIHWLYDUDPLJUDomR
DWUDYpVGHQRVVRVVHUYLoRV$&RPSDQKLDSUHWHQGHGHVHQYROYHUDLQGDPDLVHVVHVFDQDLVGLJLWDLV
SURSRUFLRQDQGRXPDH[SHULrQFLDVLPSOHVHSUiWLFDSDUDDFRQYHUVmRDRPHUFDGROLYUH(PQRVVD
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SODWDIRUPD HVWi GLVSRQtYHO R SURGXWR (FRQRPLD *DUDQWLGD QR TXDO RV FOLHQWHV SRGHP REWHU
GHVFRQWRVJDUDQWLGRVSRURXDQRV&RPHVWHSURGXWRRFOLHQWHWHPVHXGHVFRQWRPDQWLGR
FRPUHODomRDRVSUHoRVGHWDULIDSUDWLFDGRVSHODGLVWULEXLGRUDGHVXDFLGDGHSHORSUD]RWRWDOGR
SODQRQmRLPSRUWDVHRVSUHoRVGDWDULIDDXPHQWHPRXUHGX]DPDRORQJRGRWHPSR$&RPSDQKLD
WDPEpPIDFLOLWDDPLJUDomRSDUDRFOLHQWHID]HQGRWRGRRSURFHVVRRSHUDFLRQDOGHPLJUDomRMXQWR
DyUJmRVVHWRULDLVHGLVWULEXLGRUDV
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDRIHUHFHGHVFRQWRVGHDWpFRPUHODomRDRVSUHoRVSUDWLFDGRVSHODV
GLVWULEXLGRUDVDWUDYpVGRSURGXWR(FRQRPLD*DUDQWLGDGHSHQGHQGRGRSUD]RGRFRQWUDWRHGD
ORFDOLGDGH GR FRQVXPLGRU TXH SRGHP VHU VLPXODGRV H DGTXLULGRV DWUDYpV GR ZHEVLWH GD
FRPSDQKLD(VVHVSUHoRV PHQRUHVUHIOHWHPRFXVWR PDLVFRPSHWLWLYRGDHQHUJLDDVHUJHUDGD
SHOD &RPSDQKLD DWUDYpV GH IRQWHV  UHQRYiYHLV HP FRPSDUDomR DR FXVWR GD HQHUJLD GR
PHUFDGRFDWLYRRTXDOUHSUHVHQWDXPDPpGLDGRVFXVWRVGHHQHUJLDGHWRGDPDWUL]HQHUJpWLFD
EUDVLOHLUD
$SODWDIRUPDHVWDUiGLVSRQtYHOSDUDWRGRVDVUHJL}HVGR%UDVLO(VSHUDPRVTXHDSODWDIRUPDVHMD
XP JUDQGH YHWRU GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD QD FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD XPD YH] TXH
DXPHQWDUiDHVFDODELOLGDGHGRQHJyFLRRTXHSRUFRQVHTXrQFLDWHUiXPHIHLWRSRVLWLYRQDFDSWXUD
GHQRYRVFOLHQWHVTXHSRGHUmRVHUFRQYHUWLGRVSDUDR0HUFDGR/LYUH
$WUDYpVGHQRVVRFDQDOGLJLWDORFOLHQWHSRGHPLJUDUSDUDR0HUFDGR/LYUHGHIRUPDSUiWLFDHP
TXDWURSDVVRV

$FHVVDURVLWHGD&RPSDQKLDRSURGXWR(FRQRPLD*DUDQWLGDHVWiGLVSRQtYHOHPQRVVR
ZHEVLWHSDUDWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLO

6LPXODUSODQRVGHPLJUDomRRSURGXWR(FRQRPLD*DUDQWLGDHVWiGLVSRQtYHOSDUDSUD]RV
GHRXDQRV2VGHVFRQWRVVmRPDLRUHVSDUDRVSUD]RVPDLRUHVXPDYH]TXHSULYLOHJLDPRV
RVFOLHQWHVTXHTXHUHPSHUPDQHFHUFRPD&RPSDQKLDQRORQJRSUD]R2GHVFRQWRJDUDQWLGRSRU
DQRVpLQRYDGRUHGiDWUDQTXLOLGDGHDRFOLHQWHTXHVHEHQHILFLDUiGRGHVFRQWRSRUPXLWRV
DQRV1RVVRWLPHGHSHVTXLVDVUHDOL]RXDQiOLVHVFULWHULRVDVSDUDSRGHUPRVRIHUHFHUWDOSURGXWR
XPDYH]TXHDVWDULIDVGDVGLVWULEXLGRUDVLUmRRVFLODUDRORQJRGRWHPSRSRLVVmRUHYLVDGDVSHOD
$1((/SHORPHQRVXPDYH]SRUDQR

3UHHQFKHUR&DGDVWURRFOLHQWHSUHHQFKHVHXFDGDVWURFRPGDGRVTXHVmRHQYLDGRVSDUD
QRVVRWLPH

&RQILUPDomRGRSODQRHFRQWUDWDomRQRVVRWLPHHQWUDUiHPFRQWDWRFRPRFOLHQWHSDUD
ILQDOL]DUDFRQWUDWDomRGRSODQR1HVVHPRPHQWRVHUiQHFHVViULRUHFHEHUPRVXPDFySLDGDFRQWD
GH OX] SDUD YHULILFDUPRV TXH R FOLHQWH HVWi DSWR SDUD D PLJUDomR GH DFRUGR FRP DV
UHJXODPHQWDo}HV HP YLJrQFLD 1HVVH PRPHQWR FRQILUPDPRV DV SUHPLVVDV SDUD FRQILUPDU R
GHVFRQWRHVFROKLGRSHORFOLHQWH$VVLPHQYLDPRVXPSDFRWHGHGRFXPHQWDomRTXHVHUiDVVLQDGR
SHORFOLHQWHHD&RPSDQKLDWRPDUiFRQWDGRVSUy[LPRVSDVVRVDWpDPLJUDomR
$SyV DGHVmR DR SODQR H DVVLQDWXUD GH FRQWUDWDomR D &RPSDQKLD WRPDUi FRQWD GH WRGD D
EXURFUDFLDSDUDRFOLHQWHRTXHHQYROYHDQRWLILFDomRj&&((QRWLILFDomRjGLVWULEXLGRUDDEHUWXUD
GH FRQWD SDUD OLTXLGDomR MXQWR j &&(( H DVSHFWRV WpFQLFRV FRPR IRUPXODomR GR SURMHWR GH
DGHTXDomRDR60) 6LVWHPDGH0HGLomRSDUD)DWXUDPHQWR HWURFDGRPHGLGRU
(PMXOKRGHODQoDPRVDVHJXQGDPDUFDGD&RPSDQKLDFKDPDGD³(QHUJLD/LYUH´2ZHEVLWH
GR (QHUJLD /LYUH WDPEpP RIHUHFH R SURGXWR (FRQRPLD *DUDQWLGD &RP HVWD QRYD PDUFD
SUHWHQGHPRV WHU XPD HVWUDWpJLD GH PDUNHWLQJ PDLV DVVHUWLYD SDUD R S~EOLFR GH YDUHMR
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(QWHQGHPRVTXHSDUDDXPHQWDUDSHQHWUDomRQHVWHS~EOLFRSUHFLVDPRVGDUYLVLELOLGDGHSDUDR
FRQVXPLGRUGDVYDQWDJHQVGD&RPSDQKLDTXHVmRXPDPDUFDIRUWHWUDGLomRHH[SHULrQFLDQD
FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD UREXVWH] ILQDQFHLUD SUHRFXSDomR DPELHQWDO FRP HQHUJLD SUySULD
UHQRYiYHOVHUYLoRVTXHDJUHJXHPSDUDRFOLHQWHSURSRUFLRQDQGRSUDWLFLGDGHQDPLJUDomR
SDUDR0HUFDGR/LYUHH[SHULrQFLDGLJLWDOFRPGLVSRQLELOLGDGHGHGDGRVVREUHVWDWXVGDPLJUDomR
HGDGRVVREUHFRQVXPRPHQVDODOpPGHSUD]RVGRVSODQRVPDLVORQJRVTXHDFRQFRUUrQFLD±
SRVVLELOLWDQGRJDUDQWLUGHVFRQWRVQRORQJRSUD]R±HSUHoRVDWUDWLYRV(VWHQRYRFDQDOWHUiXP
IRFRHPHVWUDWpJLDVGHPDUNHWLQJGLJLWDOSDUDDXPHQWDUPRVQRVVDEDVHGHFOLHQWHVGHYDUHMR
&RPHVVDHVWUDWpJLDHVSHUDPRVDWUDLUQRYRVFRQVXPLGRUHV SUDWLFDPHQWHGREUDQGRDEDVH
DWXDO  DWp  FDSWXUDQGR XP PDUNHW VKDUH GH  GR 0HUFDGR /LYUH HVWLPDGR SDUD RV
SUy[LPRVDQRV GH*:PVHJXQGRFRQWULEXLomRGD$%5$&((/j&3 &RQVLGHUDQGR
XP WLFNHW PpGLR GH 0:P SRU FRQVXPLGRU D YHQGD WRWDO VHUi GH 0:P HTXLYDOHQWH j
HQHUJLDTXHVHUiJHUDGDSHORVQRVVRVTXDWURSULPHLURVSDUTXHV
(VWUXWXUD6RFLHWiULD
$HVWUXWXUDVRFLHWiULDGD&RPSDQKLDpDVHJXLQWH
ůĂƵĚŝŽZŝďĞŝƌŽĚĂ^ŝůǀĂEĞƚŽ
W&͗ϭϴϲ͘ϳϬϲ͘ϳϲϴͲϰϮ

dŝĂŐŽ>ĞŝƚĞ&ĞƌƌĞŝƌĂ
W&͗Ϭϭϰ͘ϯϳϲ͘ϭϬϲͲϰϭ

ϵϵ͕ϵϵй
ZŝĐĂƌĚŽ>ŽƉĞƐĞůŶĞƌŝ
W&͗ϭϱϳ͘ϲϬϮ͘ϰϵϴͲϵϰ

ϳϱ͕ϱϬй

E͘/͘/͘WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
EW:͗Ϯϵ͘ϮϲϬ͘ϮϭϭͬϬϬϬϭͲϰϱ

ϳ͕ϬϬй

ϵϵ͕ϬϬй
tĂůƚĞƌDŝůĂŶdĂƚŽŶŝ
W&͗ϮϳϬ͘ϰϬϱ͘ϮϮϴͲϬϮ

,ƵŐŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐsŝĞŝƌĂĚĞƐƐƵŶĕĆŽ
W&͗Ϯϰϴ͘ϴϬϮ͘ϱϳϴͲϬϬ

ϱ͕ϬϬй

DĂƵƌŝĐŝŽ:ŽƐĠWĂůŵŝĞƌŝKƌůĂŶĚŝ
W&͗Ϯϳϴ͘ϱϭϳ͘ϱϰϴͲϰϰ

ϰ͕ϱϬй

ŶƉŽǁĞƌŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ͕
ƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ
EW:͗Ϯϵ͘ϲϵϵ͘ϵϭϬͬϬϬϬϭͲϵϲ

ϯ͕ϬϬй

ϯ͕ϬϬй

KƵƚƌŽƐ
Ϯ͕ϬϬй

ϮtŶĞƌŐŝĂ^͘͘
EW:͗Ϭϴ͘ϳϳϯ͘ϭϯϱͬϬϬϬϭͲϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬй
ŶĞŵƵƐ tŝŶĚϭWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
EW:͗Ϯϵ͘ϰϴϭ͘ϱϯϲͬϬϬϬϭͲϱϴ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϵϵ͕ϵϵй
ϮtŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƌĂĚĞŶĞƌŐŝĂ
^͘͘
EW:ϯϲ͘ϲϭϵ͘ϳϲϵͬϬϬϬϭͲϯϬ

ŶĞŵƵƐ tŝŶĚϮWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
EW:͗Ϯϵ͘ϰϵϮ͘ϱϰϲͬϬϬϬϭͲϵϵ

ϵϵ͕ϵϵй
ϮtŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƌĂsĂƌĞũŝƐƚĂĚĞ
ŶĞƌŐŝĂ^͘͘
EW:ϯϲ͘ϱϴϯ͘ϳϲϲͬϬϬϬϭͲϵϯ



,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLV
1RVVDVHGHORFDOL]DVHQD$YHQLGD5RTXH3HWURQL-XQLRUDQGDU6DOD&HQWUR
3URILVVLRQDO 0RUXPEL 6KRSSLQJ -DUGLP GDV $FiFLDV &(3  QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR
(VWDGRGH6mR3DXORHQRVVRQ~PHURGHWHOHIRQHp  2HQGHUHoRGRVLWHp
ZZZULZHQHUJLDFRPEU,QIRUPDo}HVFRQWLGDVQRVLWHQmRFRQVWLWXLUmRSDUWHGR3URVSHFWRRX
VHUmRFRQVLGHUDGDVFRPRLQFRUSRUDGDVSRUUHIHUrQFLDDR3URVSHFWR
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
7.1-A – Sociedade de Economia Mista
a.

Interesse Público que justificou sua criação

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é uma sociedade de economia mista.
b.
Atuação em atendimento
universalização, indicando:

às

políticas

públicas,

incluindo

metas

de

x

os programas governamentais executados no exercício social anterior, os
definidos para o exercício social em curso, e os previstos para os próximos
exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor para classificar essa atuação
como sendo desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra
“a”

x

quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos
incorridos e a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa,
repasse de verba pública e financiamento, incluindo as fontes de captação e
condições

x

estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho
financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto
financeiro das políticas públicas acima referidas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é uma 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 uma sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais
7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

Produtos e serviços comercializados

As operações da Companhia e suas controladas são divididas em dois segmentos operacionais:
(i) comercialização de energia elétrica, e (ii) serviços de consultoria.

S egm ento de com ercialização de energia
O segmento de comercialização de energia é a compra e venda ACL realizada com geradores,
autoprodutores, produtores independentes, comercializadoras, consumidores livres e
consumidores especiais. As relações comerciais ocorrem por meio da celebração de contratos
bilaterais entre as partes com preços e condições de atendimento livremente negociadas. A
Companhia possuiu em seu portfólio contratos de diversos prazos de duração e com diversas
contrapartes dos mais variados segmentos, permitindo assim uma gestão ativa de nosso
portfólio.

Segm ento de serviço de consultoria
O segmento de serviço de consultoria realiza a prestação de serviços de agenciamento de
consumidores livres nas atividades perante a CCEE e outras agências, por exemplo: atividades
operacionais inerentes ao mercado livre, fechamento do balanço energético mensal e gestão
estratégica na contratação de energia de médio de longo prazo. Além disso, a Companhia
presta serviço de adesão à CCEE para consumidores cativos que migram para o ACL,
compreendendo desde a denúncia do contrato na distribuidora local até a adequação do seu
sistema de medição de energia.
(b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do
emissor
A tabela abaixo apresenta a receita operacional líquida da Companhia:
Período de seis meses
findo em 30 de junho de

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

(em R$ mil,
exceto %)

R$

% do total

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

Comercializaçã
o de Energia
Elétrica

317.096

99,89

1.478.639

99,69

2.942.690

99,70

1.945.839

100,00

Serviços
de
Consultoria

349

0,11

4.636

0,31

8.707

0,30

-

-

317.445

100,00

1.483.27
5

100,00

2.951.39
7

100,00

1.945.83
9

100,00

Receita
líquida
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(c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido
do emissor
A Companhia não apura lucro líquido por segmento. A tabela abaixo apresenta o lucro líquido
ou prejuízo da Companhia nos respectivos períodos:
Período de seis meses
findo em 30 de junho de

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

(em R$ mil,
exceto %)

R$

% do total

R$

% do
total

R$

% do
total

R$

% do
total

Lucro líquido

18.241

100,00

11.757

100,00

66.853

100,00

(203.21
9)

100,00
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D 

&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR

$ JHUDomR GH HQHUJLD GD &RPSDQKLD RFRUUHUi SRU PHLR GD RSHUDomR GH DWLYRV UHQRYiYHLV GH
IRQWHVHyOLFDHVRODU
$ &RPSDQKLD HVWi DWXDOPHQWH GHVHQYROYHQGR VHX SULPHLUR SDUTXH GH JHUDomR HyOLFD TXH
FRQWDUiDSyVFRQFOXVmRGRSURFHVVRGHUHPRGHODJHPHPFXUVRFRPDSUR[LPDGDPHQWH0:
GHFDSDFLGDGHHVWLPDGDLQVWDODGD 3URMHWRQDWDEHODDEDL[R FRQVLGHUDQGRWRGRRFRPSOH[R
$QHPXVHWHPDRSomRGHFRPSUDGHRXWURVWUrVSURMHWRVGHJHUDomRHyOLFDTXHWRWDOL]DPRV
0:GHFDSDFLGDGHLQVWDODGDHVWLPDGDRTXDOSUHWHQGHPRVLPSOHPHQWDUDWpMDQHLURGH
GH DFRUGR FRP R QRVVR 3ODQR GH 1HJyFLRV (VVHV SURMHWRV FRPS}HP D SULPHLUD IDVH GH
LPSODQWDomRHVHUHIHUHPDRV3URMHWRVHDEDL[R
$OpPGRVTXDWURSULPHLURVSURMHWRVTXHWRWDOL]DP0:GHFDSDFLGDGHLQVWDODGDSRVVXtPRV
WDPEpP D RSomR GH FRPSUD GH WUrV RXWURV SURMHWRV VRODUHV TXH WRWDOL]DP 0:S GH
FDSDFLGDGHLQVWDODGDHVWLPDGDRVTXDLVSUHWHQGHPRVLPSOHPHQWDUDWp(VVHVSURMHWRVVH
UHIHUHPDRV3URMHWRVHDEDL[R7RGRVRVSURMHWRVHVWmRGHWDOKDGRVQDVHomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2VSURMHWRVSRVVXHPQRHQWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDyWLPDVFDUDFWHUtVWLFDVGHJHUDomRFRP
DV VHJXLQWHV YDQWDJHQV L  ORQJR SHUtRGR GH PHQVXUDomR GR YHQWR H GD LUUDGLDomR VRODU
FRQIRUPH HVWXGRV UHDOL]DGRV SRU FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV LQGHSHQGHQWHV LL  HVSDoR SDUD
FRQH[mRQR6LVWHPD,QWHUOLJDGR1DFLRQDO MiTXHQmRKiSULRULGDGHGHFRQH[mRGHSURMHWRVTXH
YHQGHP QR $&5  LLL  OLFHQoDV DPELHQWDLV Mi HPLWLGDV H LY  WRGD D SDUWH IXQGLiULD H GH
DUUHQGDPHQWRMiLPSOHPHQWDGD
$WDEHODDEDL[RPRVWUDXPUHVXPRGRVSURMHWRVGD&RPSDQKLDHRVVWDWXVGHLPSODQWDomRGRV
PHVPRV 2V SURMHWRV GHVWDFDGRV HP DPDUHOR VmR RV FRQVLGHUDGRV QD SULPHLUD IDVH GH
LPSOHPHQWDomR





GED - 5082399v2
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*HUDomR(yOLFD
$JHUDomRHyOLFDRFRUUHSHORFRQWDWRGRYHQWRFRPDVSiVGRDHURJHUDGRU$RJLUDUDVSiVGmR
RULJHPjHQHUJLDPHFkQLFDTXHDFLRQDRURWRUGRDHURJHUDGRUTXHSRUILPSURGX]DHOHWULFLGDGH
$TXDQWLGDGHGHHQHUJLDPHFkQLFDpWUDQVIHULGDHSRUWDQWRRSRWHQFLDOGHHQHUJLDHOpWULFDDVHU
SURGX]LGDHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRjGHQVLGDGHGRDUjiUHDFREHUWDSHODURWDomRGDVSiV
HjYHORFLGDGHGRYHQWRQDDOWXUDGHFDGDDHURJHUDGRU
&HUWDV UHJL}HV GR %UDVLO VmR PDLV IDYRUiYHLV HP WHUPRV GH YHORFLGDGH GH YHQWR FRP DOWDV
YHORFLGDGHV PpGLDV H EDL[D YRODWLOLGDGH FRQIRUPH PHGLGR SHOD YDULDomR GH YHORFLGDGH
SHUPLWLQGRPDLRUSUHYLVLELOLGDGHQRYROXPHGHHQHUJLDHyOLFDDVHUSURGX]LGR
*HUDomR6RODU
$ JHUDomR VRODU RFRUUH SHOD LQFLGrQFLD GH UDGLDomR VRODU QDV SODFDV IRWRYROWDLFDV SURGX]LQGR
HOHWULFLGDGH TXH VHJXH SDUD VXEHVWDomR ORFDO D SDUWLU GH RQGH p FRQHFWDGD D OLQKDV GH
WUDQVPLVVmRSDUDFRQH[mRHPVXEHVWDomRGHWUDQVPLVVmRGR6,1GHRQGHpGHVWLQDGDjUHGHGH
GLVWULEXLomRGHHQHUJLDFKHJDQGRDRFRQVXPLGRUILQDO
E 

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

$ FRPHUFLDOL]DomR GD HQHUJLD JHUDGD SHOD &RPSDQKLD p IHLWD QR kPELWR $&/ VHQGR TXH D
&RPSDQKLDQmRDWXDQR$&5

$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUH
$&RPSDQKLDLQLFLRXVXDDWXDomRQR$&/GHHQHUJLDHPVHQGRTXHFRPHUFLDOL]RXPDLVGR
TXH*:PGHHQHUJLDVQRV~OWLPRVDQRV1DGDWDEDVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD SRVVXtD  0:K FRQWUDWDGRV VRE FRQWUDWRV GH
FRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDQR$&/
2$&/FRQVWLWXLXPDDOWHUQDWLYDSDUDRVOHLO}HVVHQGRFRPSRVWRSRUJHUDGRUHVFRPHUFLDOL]DGRUHV
FRQVXPLGRUHVOLYUHVHFRQVXPLGRUHVHVSHFLDLVFXMDGHPDQGDVHHQFRQWUDDEDL[RGHVHXSRWHQFLDO
HTXHDWXDOPHQWHFRQWDFRPLPSRUWDQWHVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVSDUDDVHPSUHVDVIRFDGDVHP
HQHUJLDVUHQRYiYHLVWDLVFRPRGHVFRQWRQRVHQFDUJRVVHWRULDLV3DUDPDLVGHWDOKHVFRPUHODomR
D HVWUDWpJLD FRPHUFLDO YHULILFDU RV WySLFRV ³(VWUDWpJLD SDUD DXPHQWDU H VROLGLILFDU D EDVH GH
FOLHQWHV´H³&RPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLD´GHQWURQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F 

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDO
LSDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

$&RPSDQKLDHVWiSUHVHQWHHPGRLVVHWRUHVFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHJHUDomRGHHQHUJLDGH
IRQWHVUHQRYiYHLVHyOLFDVHVRODUHV
&RPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDQR$&/
2PHUFDGRGHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOpGLYLGLGRHPGRLVDPELHQWHV$&/H
$&5
2$&5RXPHUFDGRUHJXODGRFRPSUHHQGHRVFRQWUDWRVGHFRPSUDGHHQHUJLDGHORQJRSUD]R
FHOHEUDGRVMXQWRjVGLVWULEXLGRUDVGHHQHUJLDHOpWULFDGRSDtVDWUDYpVGRVOHLO}HVSURPRYLGRVSHOD
$1((/SDUDIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDDRVFKDPDGRVFRQVXPLGRUHVFDWLYRVRVTXDLVFRPSUDP
HQHUJLDVRPHQWHGDFRQFHVVLRQiULDGHGLVWULEXLomRGHVXDUHVSHFWLYDiUHDGHFRQFHVVmR
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2$&/RX0HUFDGR/LYUHpXPDPELHQWHGHQHJRFLDomRRQGHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRSRGHP
FRPSUDUHYHQGHUHQHUJLDHOpWULFDGHDFRUGRFRPVXDSURGXomRHQHFHVVLGDGHVHQGROLYUHVSDUD
QHJRFLDUWRGDVDVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVGRFRQWUDWRWDLVFRPRFRQWUDSDUWHVSUHoRVYROXPHV
SUD]RVIRUPDVGHSDJDPHQWRGHQWUHRXWUDV1HVVHFDVRRVFRQVXPLGRUHVOLYUHVUHDOL]DPGRLV
SDJDPHQWRVVHSDUDGDPHQWHVHQGRRSULPHLURUHODWLYRDRVVHUYLoRVGHGLVWULEXLomRGHHQHUJLD
HOpWULFDSDUDDFRQFHVVLRQiULDORFDO HGHPDLVWD[DVHHQFDUJRVDWUHODGRV TXHWHPDVXDWDULID
UHJXODGDHQTXDQWRRRXWURSDJDPHQWRpUHIHUHQWHjFRPSUDGHHQHUJLDTXHIRLQHJRFLDGDQR
0HUFDGR/LYUHFRPRIRUQHFHGRU
3RUWDQWRR0HUFDGR/LYUHSRVVXLXPDPSORGLIHUHQFLDOFRPSHWLWLYRIUHQWHDRPHUFDGRUHJXODGR
GRSRQWRGHYLVWDGRFRQVXPLGRUFRPSRWHQFLDOGHFRQWUDWDomRGHSUHoRVGHHQHUJLDPHQRUHV
TXH RV GR PHUFDGR UHJXODGR $WXDOPHQWH D &RPSDQKLD RIHUHFH GHVFRQWRV GH DWp  FRP
UHODomR DRV SUHoRV SUDWLFDGRV SHODV GLVWULEXLGRUDV DWUDYpV GR SURGXWR (FRQRPLD *DUDQWLGD
GHSHQGHQGRGRSUD]RGRFRQWUDWRHGDORFDOLGDGHGRFRQVXPLGRUTXHSRGHPVHUVLPXODGRVH
DGTXLULGRV DWUDYpV GR ZHEVLWH GD FRPSDQKLD (VVHV SUHoRV PHQRUHV UHIOHWHP R FXVWR PDLV
FRPSHWLWLYR GD HQHUJLD D VHU JHUDGD SHOD &RPSDQKLD DWUDYpV GH IRQWHV  UHQRYiYHLV HP
FRPSDUDomRDRFXVWRGDHQHUJLDGRPHUFDGRFDWLYRRTXDOUHSUHVHQWDXPDPpGLDGRVFXVWRVGH
HQHUJLDGHWRGDPDWUL]HQHUJpWLFDEUDVLOHLUD
2 0HUFDGR /LYUH GH HQHUJLD IRL UHJXODPHQWDGR HP  TXDQGR IRUDP HVWDEHOHFLGDV DV
FRQGLo}HVSDUDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDHOpWULFDGLUHWDPHQWHHQWUHJHUDGRUHVFRQVXPLGRUHV
HFRPHUFLDOL]DGRUDV$WpRFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRHPQ~PHURGHFRQVXPLGRUHVOLYUHVIRL
UHODWLYDPHQWHEDL[R$SDUWLUGHHVWHQ~PHURFRPHoRXDDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDSyV
SRVVLELOLGDGH GD FODVVH GH ³FRQVXPLGRUHV HVSHFLDLV´ TXH VmR HPSUHVDV FRP FRQVXPR HQWUH
0:H0:SXGHVVHPFRPSUDUHQHUJLDGHIRQWHVUHQRYiYHLVFRPWHUPRVPDLVDWUDWLYRV'H
DFRUGRFRPR$QXiULR(VWDWtVWLFRGH(QHUJLD(OpWULFDGD(3(HPKDYLDPFRQVXPLGRUHV
QR0HUFDGR/LYUH OLYUHVHHVSHFLDLV HHPHVVHQ~PHURDXPHQWRXSDUDFRQVXPLGRUHV
(VWHPRYLPHQWRRFRUUHXSRUXPFRQMXQWRGHIDWRUHVTXHLQFOXLHQWUHRXWURVDSRVVLELOLGDGHGH
UHGX]LURVJDVWRVFRPHQHUJLDDRPLJUDUSDUDR0HUFDGR/LYUHDVLPSOLILFDomRGDPHGLomRGR
FRQVXPRQR0HUFDGR/LYUHHRDXPHQWRGDRIHUWDGHHQHUJLDGHIRQWHVUHQRYiYHLVXPDYH]TXH
D FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH IRQWHV HyOLFD VRODU H ELRPDVVD DXPHQWRX VLJQLILFDWLYDPHQWH QRV
~OWLPRVDQRV

Número de Consumidores Livres
4,062
648

665

940

1,101

1,577

1,755

1,791

1,826

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5,192

5,819

2017

2018

7,057

7,689

2019

Mai-20



)RQWH&&((


2FRQVXPRWRWDOQRPHUFDGROLYUHHYROXLXGH*:PpGLRVHPSDUD*:PpGLRVHP
 DSUHVHQWDQGR XP FUHVFLPHQWR GH  *: PpGLRV QHVVH SHUtRGR VHJXQGR D &((( 2
SRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGR0HUFDGR/LYUHSDUDRVSUy[LPRVDQRVpHVWLPDGRHP*:PpGLRV
VHJXQGRDFRQWULEXLomRGD$%5$&((/j&3UHSUHVHQWDQGRXPFRQVXPRWRWDOSRWHQFLDO
GH *: PpGLRV QR 0HUFDGR /LYUH FRP D OLEHUDOL]DomR GRV UHTXHULPHQWRV GH PLJUDomR
UHJXODPHQWDGRVDWp
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&RQVXPR+LVWRULFRH3RWHQFLDOQR0HUFDGR/LYUH *:PpG







































)RQWH&&(($%5$&((/FRQWULEXLomRj&3


'HDFRUGRFRPD3RUWDULD00(HQWUHMDQHLURGHHMDQHLURGHRUHTXHULPHQWR
GH FRQVXPR PtQLPR SDUD TXH FRQVXPLGRUHV OLYUHV SRVVDP PLJUDU GR PHUFDGR FDWLYR SDUD R
PHUFDGROLYUHFDLUiGH0:SDUD0:eLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHR%UDVLOpXPGRVSDtVHV
FRP DV SLRUHV UHVWULo}HV SDUD PLJUDomR GH FOLHQWH GR PHUFDGR FDWLYR SDUD R DPELHQWH OLYUH
VHJXQGRGDGRVGR%ROHWLP$%5$&((/GD(QHUJLD/LYUHGH$WXDOPHQWHRFRQVXPLGRUSUHFLVD
GH XP FRQVXPR PtQLPR GH .: SDUD ID]HU HVVD WUDQVLomR PDV FRP DV DOWHUDo}HV GH
GHPDQGDPtQLPDR%UDVLOGHYHJDOJDUSRVLo}HVQRUDQNLQJDWpSRUpPDLQGDHVWDUiDWUiV
GHSDtVHVHPWHUPRVGHIOH[LELOL]DomRHPDWXULGDGHGHDFHVVRDR0HUFDGR/LYUH
2VSUHoRVPDLVEDL[RVQR PHUFDGRUHJXODGRREVHUYDGRVHPOHLO}HVUHFHQWHPHQWHRUJDQL]DGRV
SHORJRYHUQR 5SDUDHQHUJLDHyOLFDH5SDUDHQHUJLDVRODUQR/HLOmRGH(QHUJLD
1RYD $  WHP SRU SULQFLSDLV MXVWLILFDWLYDV L  R DYDQoR GD WHFQRORJLD HP HVSHFLDO GH
SURMHWRV UHQRYiYHLV SRVVLELOLWDQGR JDQKRV GH HILFLrQFLD H FRQVHTXHQWH YLDELOLGDGH GHVVHV
SURMHWRV D SUHoRV PDLV EDL[RV H LL  WHUPRV PDLV DWUDWLYRV GH ILQDQFLDPHQWRV GLUHFLRQDGRV D
SURMHWRVUHQRYiYHLVTXHEDUDWHLDPRVFXVWRVGHLPSOHPHQWDomRHPDQXWHQomRGRVFRPSOH[RV
GHJHUDomR
3RURXWURODGRDFUHGLWDPRVTXHRVSUHoRVQR0HUFDGR/LYUHGHYHPVHPDQWHUHPSDWDPDUHV
EHPPDLVHOHYDGRV+LVWRULFDPHQWHRVSUHoRVSDUDHQHUJLDUHQRYiYHOSDUDFRQWUDWRVGHDWp
DQRVWrPVHPDQWLGRDFLPDGH50:KHVWDQGRDWXDOPHQWHDRUHGRUGH50:KGH
DFRUGRFRP'FLGH HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPVROXo}HVGHWHFQRORJLDSDUDRSHUDo}HVGHFRPSUD
HYHQGDGHHQHUJLDLQFOXVLYHQDGHWHUPLQDomRGHSUHoRVGHUHIHUrQFLD SRUFRQWDGRLPSDFWRGD
FULVHHFRQ{PLFDGD&29,'
$VSULQFLSDLVMXVWLILFDWLYDVSDUDDPDQXWHQomRGRSDWDPDUGHSUHoRVHP50:KQR0HUFDGR
/LYUHVmR L KLVWRULFDPHQWHRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDUHQRYiYHOQR0HUFDGR/LYUHDGHVSHLWR
GDV RVFLODo}HV GH PHUFDGR ILFRX DFLPD GH 50:K LL  R FXVWR PDUJLQDO GH H[SDQVmR
FDOFXODGRSHOD(3(XWLOL]DGRQR3ODQR'HFHQDOpGH50:KWHQGRHPYLVWDTXH
RVLVWHPDSUHFLVDGHRXWUDVIRQWHVGHHQHUJLDDOpP GHHQHUJLDHyOLFDHVRODUTXHQmRVHMDP
LQWHUPLWHQWHVFRPRSODQWDVWpUPLFDVDJiV
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Preços de PPAs Organizados pelo Gov.
(últimos 5 leilões)
Eólica

Preço 5Y FWD

600

Solar

145,66

500
400

118,04

300

98,73

98,58
90,22
79,98
67,60

200
84,35
100

66,42
0
Leilão
04/2017

Leilão
05/2017

Leilão
01/2018

Leilão
03/2018

Leilão
03/2019

2017

Leilão
04/2019

2018

PLD Médio NE

2019

Y+5

2020

Y+1



)RQWH'&,'(&&(($1((/


eLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHR3UHoRGH/LTXLGDomRGDV'LIHUHQoDV ³3/'´ QmRpUHIHUrQFLDSDUD
R SUHoR GD HQHUJLD FRPHUFLDOL]DGD QR 0HUFDGR /LYUH QR FXUWR SUD]R XPD YH] TXH R 3/' p
LQIOXHQFLDGRSRUKLGURORJLDGHVSDFKRGHXVLQDVHHYHQWRVGHFXUWRSUD]RHQTXDQWRRVFRQWUDWRV
QR0HUFDGR/LYUHVmRQHJRFLDGRVHQWUHSDUWHVSRUXPSUD]RPDLRU$EDL[DFRUUHODomRHQWUHRV
SUHoRVGHHQHUJLDQR0HUFDGR/LYUHHR3/'SRGHPVHUREVHUYDGDVQRVJUiILFRVDFLPD
3RUpP QR ORQJR SUD]R R 3/' WHQGH D VHU DOWR GDGD D QHFHVVLGDGH GH GHVSDFKR GH XVLQDV
WpUPLFDV7HPRVIDWRUHVGHWHUPLQDQWHVSDUDSUHFLILFDomRGR3/'FDUJDJHUDomRLQWHUPLWHQWH
XVLQDVHyOLFDVVRODUHV HJHUDomRFRPGHVSDFKRFRQWUROiYHO KLGUiXOLFDWHUPRHOpWULFD /RJRD
QHFHVVLGDGHGHGHVSDFKRGHJHUDomRSHORRSHUDGRUHQHUJpWLFR 216 pGDGDSHODTXDQWLGDGHGH
FDUJD PHQRV D JHUDomR IRQWHV LQWHUPLWHQWHV $ QHFHVVLGDGH GH GHVSDFKR p VXSULGD
SULPRUGLDOPHQWH SHOD JHUDomR KLGURHOpWULFD GH FXVWR PDLV EDL[R H TXDQGR QHFHVViULR SHOD
JHUDomRWHUPRHOpWULFDGHFXVWRPXLWRPDLVDOWR23/'pVHPSUHGDGRSHORFXVWRGHGHVSDFKR
GDXVLQDWHUPRHOpWULFDPDLVFDUDXPFRQFHLWRFKDPDGRGH&XVWR0DUJLQDOGD2SHUDomR &02 
$FRQFOXVmRpGHTXHTXDQWRPDLRUIRUD QHFHVVLGDGHGHGHVSDFKRGHRXWUDVIRQWHVTXHQmR
JHUDomRKLGURHOpWULFDPDLRUVHUiR3/'SRLVRFXVWRGRGHVSDFKRWpUPLFRpPDLVDOWR1RJUiILFR
DEDL[R SRGHPRV SHUFHEHU TXH Ki XPD FRUUHODomR HQWUH R SUHoR GR 3/' H R SHUFHQWXDO GR
GHVSDFKRWpUPLFRFRPUHODomRDRWRWDOGHHQHUJLDJHUDGD
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900

30%

800

Preço R$/MWh

600

20%

500
15%
400
300

10%

200

% de geração térmica/geração total

25%
700

5%
100

Preços médios PLD - R$/MWh

mai-19

nov-18

mai-18

nov-17

mai-17

nov-16

mai-16

nov-15

mai-15

nov-14

mai-14

nov-13

mai-13

nov-12

mai-12

nov-11

mai-11

nov-10

mai-10

nov-09

mai-09

nov-08

mai-08

nov-07

mai-07

nov-06

mai-06

nov-05

mai-05

nov-04

mai-04

nov-03

0%
mai-03

0

Geração térmica/Geração Total



)RQWH&&(($1((/

'HDFRUGRFRPR3ODQR'HFHQDOGH([SDQVmRGH(QHUJLDGD(3(H00( 3'( QRVSUy[LPRV
DQRVKDYHUiXPFUHVFLPHQWRQDRIHUWDGHHQHUJLDJHUDGDSRUSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHVSRUpP
RFUHVFLPHQWRGDFDUJDVHUiVXSHULRUDRYROXPHDGLFLRQDGRSRUHVVHVQRYRVSDUTXHVHyOLFRVH
VRODUHV 3RUWDQWR D QHFHVVLGDGH GH GHVSDFKR KLGUHOpWULFR RX WpUPLFR VHUi FUHVFHQWH &RPR p
SUHYLVWR XPD SHTXHQD DGLomR QD JHUDomR KLGURHOpWULFD KDYHUi XPD PDLRU GHSHQGrQFLD GD
JHUDomRWHUPRHOpWULFDQRVSUy[LPRVDQRV1HVVHFHQiULRFRPRR3/'WHPFRPREDVHR&02
HQWHQGHPRV TXH SUHoRV IXWXURV GH HQHUJLD HOpWULFD SRGHP VHU PDLV DOWRV GR TXH RV DWXDLV e
LPSRUWDQWHIULVDUTXHR3/'QmRpGHWHUPLQDGRSHODPpGLDGRVFXVWRVGHLPSOHPHQWDomRGRV
SURMHWRV WpUPLFRV H KtGULFRV RX UHQRYiYHLV  H VLP SHOR &02 TXH OHYD HP FRQWD R FXVWR GH
DFLRQDPHQWR GD XVLQD WpUPLFD PDLV FDUD GHVSDFKDGD D FDGD LQVWDQWH 'H DFRUGR FRP R 3'(
KDYHUi XP FUHVFLPHQWR GD SDUWLFLSDomR GDV XVLQDV WpUPLFDV QD PDWUL] HQHUJpWLFD R TXH QR
HQWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDSRGHUiVXSRUWDUSUHoRVPDLRUHVDWp
1RJUiILFRDEDL[RSHUFHEHPRVTXHGHDFRUGRFRPR3'(DVIRQWHVKLGUiXOLFDVGHYHPFRQWLQXDU
D SHUGHU SDUWLFLSDomR QR WRWDO GH FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH JHUDomR GR %UDVLO FDLQGR VXD
SDUWLFLSDomRGHHPSDUDHP2XWUDVIRQWHVUHQRYiYHLVGHYHPDXPHQWDU
VXDSDUWLFLSDomRGHHPSDUDHPSRUpPSDUDID]HUIUHQWHDRFUHVFLPHQWR
GDFDUJDHFRPSOHPHQWDUDRVXSULPHQWRGHHQHUJLDKDYHUiDQHFHVVLGDGHGHDGLFLRQDUQRYDV
WHUPHOpWULFDVQRVLVWHPDDVTXDLVDXPHQWDUmRVXDSDUWLFLSDomRGHHPSDUDHP
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)RQWH3'(SJ

$DGLomRGHWHUPHOpWULFDVLUiDJUHJDUVHJXUDQoDRSHUDWLYDSDUDRVLVWHPDHHVVDH[SDQVmRSRGHUi
PRGHUQL]DURSDUTXHLQVWDODGR1RJUiILFRDEDL[RR3'(HVWLPDDFXUYDGH&XVWR9DULiYHO8QLWiULR
³&98´ SDUD OLQKDYHUGHGRJUiILFR HPFRPSDUDomRFRPDFXUYDGH&98GH OLQKD
D]XOGRJUiILFR 3RGHVHREVHUYDUTXHR&98UHTXLVLWDGRSDUDGHVSDFKRVDFLPDGH*:PpGLRV
VHUmRPHQRUHVDRORQJRGRWHPSRSRUpPHVWHSHUPDQHFHUiDFLPDGH50:K


)RQWH3'(SJ
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*HUDomRGHHQHUJLDVUHQRYiYHLV
'H DFRUGR FRP R 3'( SiJLQD  GD UHIHULGD SXEOLFDomR  REVHUYDUVHi XPD PDLRU
GLYHUVLILFDomRGDPDWUL]HOpWULFDEUDVLOHLUDDRORQJRGDGpFDGDFRPDUHGXomRGDSDUWLFLSDomR
KLGUHOpWULFD VHQGR FRPSHQVDGD SHOR FUHVFLPHQWR GD FDSDFLGDGH LQVWDODGD GDV IRQWHV HyOLFD H
VRODUVHWRUHVIRFRGRFUHVFLPHQWRSUHVHQWHQR3ODQRGH1HJyFLRVGD&RPSDQKLD
3RWrQFLDLQVWDODGDSRU
IRQWH
+LGUR D 

HP






HP


&$*5
 

*:
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*:



*:





*:



*:





6RODU

*:



*:





7pUPLFDVD*iV

*:



*:





3&+VH&*+V
(yOLFD
%LRPDVVD E H%LRJiV

2XWUDV1mR5HQRYiYHLV
7RWDO6,1
,WDLSX+] F 
7RWDO'LVSRQtYHO

*:
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*:



*:





*:





*: 



*:



*:



)RQWH3ODQR'HFHQDOGH([SDQVmRGH(QHUJLD
1RWDV D 2VYDORUHVLQGLFDPDSRWrQFLDLQVWDODGDHPGH]HPEURGHFDGDDQRFRQVLGHUDQGRDPRWRUL]DomRGDV8+(
E  ,QFOXL XVLQDV D ELRPDVVD FRP &98 !  H &98   EDJDoR GH FDQD  3DUD DV XVLQDV D EDJDoR GH FDQD RV
HPSUHHQGLPHQWRVVmRFRQWDELOL]DGRVFRPDSRWrQFLDLQVWDODGDWRWDO
F 3DUFHODGD8+(,WDLSXSHUWHQFHQWHDR3DUDJXDLFXMRH[FHGHQWHGHHQHUJLDpH[SRUWDGRSDUDRPHUFDGREUDVLOHLUR

2V SURMHWRV GD &RPSDQKLD HVWmR ORFDOL]DGRV QR 5LR *UDQGH GR 1RUWH &HDUi H 3HUQDPEXFR
HVWDGRV ORFDOL]DGRV QR 1RUGHVWH TXH OLGHUDP R FUHVFLPHQWR GDV IRQWHV GH JHUDomR UHQRYiYHO
HyOLFDHVRODUFRQIRUPHRVGHVWDTXHVGR3'(DEDL[R
)RQWH

([SDQVmRGR3'(

(yOLFD

ā0:
ā&RQWUDWDGR0: SDUTXHV QR1RUGHVWH
ā,QGLFDWLYR0:QRVVXEVLVWHPDV1(H6

6RODU

ā0:
ā&RQWUDWDGR0: SURMHWRV VHQGRQR1RUGHVWHHQR6XGHVWH
ā,QGLFDWLYR0:QRVVXEVLVWHPDV1(H6(&2


$QiOLVHGH3UHoRVGR0HUFDGR/LYUHGH9DUHMR
$FUHGLWDPRVTXHRPHUFDGRGHYDUHMRDSUHVHQWDXPDRSRUWXQLGDGHGHDXPHQWRGDVPDUJHQV
FRPSUHoRVVXSHULRUHVDRGRPHUFDGRGHDWDFDGR6HJXQGRGDGRVHSURMHo}HVGD756ROXo}HV
UHDOL]DGRVSDUDPHUFDGRVQR%UDVLODPpGLDGRVSUHoRVSUDWLFDGRVSDUDFRQVXPLGRUHVGHDOWD
WHQVmR *UXSR$ QHVVHVPHUFDGRVDWXDOPHQWHpGH50:KVHQGR50:KUHIHUHQWH
DRSUHoRGDHQHUJLDH50:KUHIHUHQWHDHQFDUJRVHWULEXWRV FRPR786' $VVLPH[LVWH
XPDRSRUWXQLGDGHGHHIHWXDUGHVFRQWRVSDUDFOLHQWHVTXHTXHLUDPPLJUDUSDUDRPHUFDGROLYUH
FRPSUDQGRHQHUJLDGHIRQWHVUHQRYiYHLVHPHVPRDVVLPREWHUSUHoRVDFLPDGH50:K
3RUH[HPSORFRPGHVFRQWRVGHQRSUHoRGDWDULIDFKHJDPRVDXPSUHoRGHHQHUJLDPpGLR
SDUDHVVHVPHUFDGRVGH50:KSDUD
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ϰϱϭ

ϰϰϭ

ϰϯϴ

ϰϭϲ

ϰϭϲ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϱϴ

ϭϳϯ

ϭϱϰ

ϭϰϲ

ϭϯϬ

ϭϯϱ

WƌĞĕŽϮt

ϯϭϳ

Ϯϳϴ

Ϯϴϳ

Ϯϵϭ

Ϯϴϲ

Ϯϴϭ

dŽƚĂů

ϰϬϯ

ϯϴϰ

ϯϳϱ

ϯϳϮ

ϯϱϰ

ϯϱϰ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϮϰ

ϭϯϴ

ϭϭϰ

ϭϬϵ

ϭϬϬ

ϭϬϮ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϳϵ

Ϯϰϲ

Ϯϲϭ

Ϯϲϯ

Ϯϱϰ

ϮϱϮ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

D^;D^Ϳ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϱϯϳ

ϱϭϲ

ϱϭϮ

ϱϮϮ

ϱϯϭ

ϱϰϰ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϮϯϮ

Ϯϱϯ

Ϯϱϯ

ϮϱϬ

Ϯϯϱ

Ϯϰϰ

WƌĞĕŽϮt

ϯϬϱ

ϮϲϮ

Ϯϱϵ

ϮϳϮ

Ϯϵϳ

ϯϬϬ

dŽƚĂů

ϰϱϳ

ϰϯϴ

ϰϯϱ

ϰϰϰ

ϰϱϮ

ϰϲϮ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϲϭ

ϭϳϴ

ϭϳϭ

ϭϲϳ

ϭϱϱ

ϭϱϵ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϵϲ

ϮϲϬ

Ϯϲϰ

Ϯϳϲ

Ϯϵϲ

ϯϬϯ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϰϳϭ

ϰϵϯ

ϰϵϵ

ϱϭϲ

ϱϬϴ

ϱϮϬ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

Ϯϭϯ

Ϯϰϰ

Ϯϯϱ

Ϯϰϭ

ϮϮϲ

Ϯϯϲ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϱϴ

ϮϱϬ

Ϯϲϰ

Ϯϳϱ

ϮϴϮ

Ϯϴϯ

dŽƚĂů

ϰϬϬ

ϰϭϵ

ϰϮϰ

ϰϯϵ

ϰϯϮ

ϰϰϮ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϯϲ

ϭϲϮ

ϭϰϴ

ϭϱϯ

ϭϰϲ

ϭϱϮ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϲϰ

Ϯϱϳ

Ϯϳϲ

Ϯϴϲ

Ϯϴϱ

ϮϵϬ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

ŽĞůďĂ;Ϳ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

ŽƉĞů;WZͿ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϰϲϳ

ϱϰϵ

ϰϴϱ

ϰϴϵ

ϰϴϯ

ϱϭϱ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϴϱ

Ϯϭϴ

ϭϵϮ

ϭϵϭ

ϭϳϴ

ϭϵϬ

WƌĞĕŽϮt

ϮϴϮ

ϯϯϬ

Ϯϵϯ

Ϯϵϴ

ϯϬϲ

ϯϮϱ

dŽƚĂů

ϯϵϳ

ϰϲϲ

ϰϭϮ

ϰϭϲ

ϰϭϭ

ϰϯϴ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϰϭ

ϭϲϳ

ϭϯϴ

ϭϯϱ

ϭϯϬ

ϭϯϲ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϱϱ

Ϯϵϵ

Ϯϳϰ

Ϯϴϭ

Ϯϴϭ

ϯϬϮ

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

Ϯϳϰ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

Ϯϲϯ

>ŝŐŚƚ;Z:Ϳ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϱϯϲ

ϰϴϮ

ϰϳϱ

ϰϵϵ

ϰϴϭ

ϰϴϮ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϮϬϵ

ϮϬϵ

ϮϬϯ

ϮϬϬ

ϭϴϱ

ϭϴϴ

WƌĞĕŽϮt

ϯϮϲ

Ϯϳϯ

ϮϳϮ

Ϯϵϵ

Ϯϵϲ

Ϯϵϰ
ϰϬϵ

dŽƚĂů

ϰϱϱ

ϰϭϬ

ϰϬϰ

ϰϮϰ

ϰϬϵ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϳϭ

ϭϲϳ

ϭϲϬ

ϭϱϰ

ϭϰϱ

ϭϰϰ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϴϰ

ϮϰϮ

Ϯϰϰ

ϮϳϬ

Ϯϲϰ

Ϯϲϱ

ůĞŬƚƌŽ;^WͿ

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

dŽƚĂů

ϱϯϴ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

ϮϬϮϱ

ϱϯϰ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϰϲϭ

ϰϳϳ

ϰϱϰ

ϰϰϳ

ϰϱϭ

ϰϯϰ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϵϲ

ϭϵϵ

ϭϴϬ

ϭϲϯ

ϭϲϯ

ϭϰϮ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϲϰ

Ϯϳϴ

Ϯϳϰ

Ϯϴϰ

Ϯϴϴ

ϮϵϮ

dŽƚĂů

ϯϵϮ

ϰϬϲ

ϯϴϲ

ϯϴϬ

ϯϴϯ

ϯϲϵ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϰϱ

ϭϰϱ

ϭϮϰ

ϭϭϱ

ϭϭϰ

ϭϬϯ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϰϳ

ϮϲϬ

ϮϲϮ

Ϯϲϱ

Ϯϲϵ

Ϯϲϲ

Dd;DdͿ

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

ϮϬϮϰ

ϱϰϳ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

ϮϬϮϯ

ϱϯϰ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϱϭϵ

ϱϱϬ

ϱϯϮ

ϱϰϳ

ϱϱϮ

ϱϲϭ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϮϮϱ

Ϯϳϱ

Ϯϯϳ

Ϯϰϳ

ϮϰϮ

ϮϱϬ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϵϱ

Ϯϳϱ

Ϯϵϱ

Ϯϵϵ

ϯϭϬ

ϯϭϬ
ϰϳϲ

dŽƚĂů

ϰϰϭ

ϰϲϴ

ϰϱϮ

ϰϲϱ

ϰϲϵ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϱϵ

ϮϬϬ

ϭϱϲ

ϭϲϮ

ϭϲϭ

ϭϲϰ

WƌĞĕŽϮt

ϮϴϮ

Ϯϲϴ

Ϯϵϲ

ϯϬϯ

ϯϬϴ

ϯϭϮ

ĞŵŝŐ;D'Ϳ

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

ϮϬϮϮ

ϱϰϬ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

ϮϬϮϭ

ϱϲϰ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϰϳϯ

ϰϯϵ

ϰϯϳ

ϰϰϲ

ϰϰϯ

ϰϱϭ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϲϰ

ϭϳϰ

ϭϳϱ

ϭϲϵ

ϭϱϬ

ϭϱϱ

WƌĞĕŽϮt

ϯϬϴ

Ϯϲϱ

ϮϲϮ

Ϯϳϳ

ϮϵϮ

Ϯϵϲ

dŽƚĂů

ϰϬϮ

ϯϳϯ

ϯϳϮ

ϯϳϵ

ϯϳϲ

ϯϴϯ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϮϴ

ϭϯϱ

ϭϯϮ

ϭϮϲ

ϭϭϯ

ϭϭϰ

WƌĞĕŽϮt

Ϯϳϰ

Ϯϯϴ

ϮϰϬ

Ϯϱϯ

Ϯϲϯ

ϮϳϬ

;Z^Ϳ

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

ϮϬϮϬ

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

ĞƐĐŽŶƚŽ
ϭϱй

dĂƌŝĨĂ
ZΨͬDtŚ

ŶĞů;Z:Ϳ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

ϮϬϮϱ

dŽƚĂů

ϱϯϴ

ϱϯϬ

ϱϭϰ

ϱϬϬ

ϱϬϵ

ϰϵϭ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

Ϯϯϳ

Ϯϯϭ

ϮϮϮ

ϮϬϬ

ϮϬϮ

ϭϳϳ

WƌĞĕŽϮt

ϯϬϭ

ϯϬϬ

ϮϵϮ

ϯϬϬ

ϯϬϲ

ϯϭϰ

ϰϱϳ

ϰϱϭ

ϰϯϳ

ϰϮϱ

ϰϯϮ

ϰϭϳ

dh^ͬŶĐĂƌŐŽƐ

ϭϳϲ

ϭϲϲ

ϭϱϱ

ϭϰϮ

ϭϰϯ

ϭϯϬ

WƌĞĕŽϮt

ϮϴϮ

Ϯϴϰ

ϮϴϮ

Ϯϴϯ

Ϯϴϵ

Ϯϴϳ




$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGHUHWRUQRGHSURMHWRVHyOLFRVRXVRODUHV
$V VLPXODo}HV DEDL[R FRPSDUDP SURMHWRV GH GHVHQYROYLPHQWR GH SDUTXHV VRODUHV H HyOLFRV
JHQpULFRVDOWHUDQGRDSHQDVRSUHoRGHHQHUJLDHQTXDQWRWRGDVDVRXWUDVSUHPLVVDV FRQIRUPH
PRVWUDGR DEDL[R  PDQWrPVH LQDOWHUDGDV $V SUHPLVVDV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD DEDL[R VmR
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JHQpULFDV H QmR UHIOHWHP QHQKXP GRV SURMHWRV DWXDOPHQWH HP GHVHQYROYLPHQWR $ 7,5
'HVDODYDQFDGDDVVXPHTXHQHQKXPDGtYLGDVHUiWRPDGDHD7,5$ODYDQFDGDDVVXPHDREWHQomR
GHILQDQFLDPHQWRVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRVQDVWDEHODVDEDL[R









$FUHGLWDPRV TXH D XWLOL]DomR GHVVDV SUHPLVVDV HP SURMHWRV HyOLFRV H VRODUHV WHQGHP D
SURSRUFLRQDU UHWRUQRV VXSHULRUHV DRV SURMHWRV TXH WrP VXD HQHUJLD YHQGLGD HP FRQWUDWRV GH
FRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDFHOHEUDGRVQRkPELWRGHOHLO}HVUHJXODGRV
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'HErQWXUHVLQFHQWLYDGDVFRPRDOWHUQDWLYDSDUDILQDQFLDPHQWRGHSURMHWRV
$EDL[R DSUHVHQWDPRV XP TXDGUR UHVXPR FRP R YROXPH GH GHErQWXUHV LQFHQWLYDGDV GH
LQIUDHVWUXWXUDHPLWLGDVHQWUHHPDLRGHGLYLGLGDVSRUVHWRUHFRQIRUPHGLYXOJDGRSHOR
0LQLVWpULRGD(FRQRPLDSRUPHLRGR%ROHWLP,QIRUPDWLYRGH'HErQWXUHV,QFHQWLYDGDVGHPDLRGH
$HPLVVmRGHGHEHQWXUHVGHLQIUDHVWUXWXUDVmRXPDGDVDOWHUQDWLYDVSDUDFRPSOHPHQWDUR
ILQDQFLDPHQWRSDUDRVSURMHWRVGHJHUDomRGD&RPSDQKLD




LLFRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV
2PHUFDGRHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOpEDVWDQWHDPSORHSXOYHUL]DGRFRPSDUWLFLSDQWHVTXHDWXDP
HPGLYHUVRVVHJPHQWRVGDLQG~VWULD
2V SULQFLSDLV FRPSHWLGRUHV GD &RPSDQKLD GR VHWRU SRGHP VHU FODVVLILFDGRV HP GRLV WLSRV
HPSUHVDV GH JHUDomR GH HQHUJLD H SODWDIRUPDV FRPHUFLDOL]DGRUDV SXUDV $ &RPSDQKLD p XPD
SODWDIRUPD TXH RSHUD DV GXDV OLQKDV GH QHJyFLR GLIHUHQFLDQGRVH GH WRGRV RV RXWURV SRU VHU
GHGLFDGDDRPHUFDGROLYUHGHHQHUJLD'HVVDPDQHLUDDFUHGLWDPRVTXHWHPRVXPJUDQGH
SRWHQFLDOFRPSHWLWLYRFRPEDVHVyOLGDGHFOLHQWHVHWRGDDHVWUDWpJLDGHFDSWXUDGHQRYRVFOLHQWHV
QRPHUFDGROLYUH
$&RPSDQKLDSUHWHQGHOLGHUDUDVHJXQGDRQGDGHHPSUHVDVGHJHUDomRHQHUJpWLFDQRPHUFDGR
EUDVLOHLURDYHQGDGHHQHUJLDSDUDR0HUFDGR/LYUH$OpPGHHPSUHVDVFRPHUFLDOL]DGRUDV TXH
HVWmRUHSUHVHQWDGDVQRODGRGLUHLWRGRTXDGURDEDL[R RVSULQFLSDLVFRPSHWLGRUHVGRVHWRUVmR
HPSUHVDVGHJHUDomRGHHQHUJLDGDSULPHLUDRQGD UHSUHVHQWDGRVGRODGRHVTXHUGRGRTXDGUR
DEDL[R  RX VHMD DTXHODV TXH YHQGHUDP HQHUJLD HP FRQWUDWRV QR PHUFDGR UHJXODGR $&5 
SHUFHEHPRVTXHDOJXPDVGHVVDVHPSUHVDVMiEXVFDPGLUHFLRQDUVXDVYHQGDVSDUDRPHUFDGR
OLYUH HPSUHVDV TXH HVWmR QR FHQWUR GR TXDGUR DEDL[R  $ &RPSDQKLD p D ~QLFD SODWDIRUPD
LQWHJUDGDGHFRPHUFLDOL]DomRHJHUDomRGHGLFDGDDR0HUFDGR/LYUH
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1RWD³33$´ 3RZHU3XUFKDVH$JUHHPHQWRX&RQWUDWRGH&RPSUDGH(QHUJLD

G 

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

$GLYHUVLILFDomRGD&RPSDQKLDHPDGLFLRQDUSURMHWRVGHIRQWHVHyOLFDVHVRODUHVDRSRUWIyOLRGD
&RPSDQKLDWDPEpPWHPFRPRREMHWLYRPLQLPL]DURLPSDFWRGDVD]RQDOLGDGHHQWUHDVIRQWHVGH
JHUDomRMiTXHSRVVXHPSHUILVGLIHUHQWHVGHVD]RQDOLGDGHGHVHXVUHFXUVRV(QTXDQWRDJHUDomR
HyOLFD YDULD SULQFLSDOPHQWH GH DFRUGR FRP D YHORFLGDGH GR YHQWR GD UHJLmR HP TXH R SDUTXH
HyOLFR HVWi ORFDOL]DGR D HQHUJLD VRODU p WHPSRUDOPHQWH LQWHUPLWHQWH R TXH VLJQLILFD TXH D
YDULDELOLGDGHGRUHFXUVRVHGiHPUD]mRGDVXDIRUWHUHODomRFRPDVFRQGLo}HVPHWHRUROyJLFDV
GRORFDO$ORFDOL]DomRGDPDLRUSDUWHGRWHUULWyULREUDVLOHLURQDUHJLmRLQWHUWURSLFDOWRUQDDHQHUJLD
VRODU XPD GDV IRQWHV FRP PDLRU SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR QR SDtV GDGR TXH D GXUDomR GD
LQFLGrQFLDGDLUUDGLDomRpEDVWDQWHFRQVWDQWH

H 

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L 
'HVFULomRGDVUHODo}HVPDQWLGDVFRPIRUQHFHGRUHVLQFOXVLYHVHHVWmRVXMHLWDV
D FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD
UHVSHFWLYDOHJLVODomRDSOLFiYHO
2VSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDVHUmRSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRGHFRQVWUXomRRSHUDomR
H PDQXWHQomR DRV SURMHWRV HyOLFRV H VRODUHV TXH LUHPRV LPSOHPHQWDU QRV SUy[LPRV DQRV GH
DFRUGRFRPRQRVVR3ODQRGH1HJyFLRVVmRHPSUHVDVGHSULPHLUDOLQKDUHFRQKHFLGDVQDFLRQDOH
PXQGLDOPHQWH$&RPSDQKLDPDQWpPERPUHODFLRQDPHQWRFRPWDLVIRUQHFHGRUHV

LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

1mRKiGHSHQGrQFLDGHIRUQHFHGRUHV
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LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

$&RPSDQKLDPLWLJDDYRODWLOLGDGHGLUHWDGHSUHoRVGHIRUQHFHGRUHVSRUPHLRSHUILOGHFRQWUDWRV
GHPpGLRHORQJRSUD]RPDVHVWiH[SRVWDDRULVFRDVVRFLDGRjRSHUDomRHDRVHWRUGHDWXDomR
RTXDOSRGHUiH[SRUD&RPSDQKLDjYRODWLOLGDGHGHSUHoRVGHLQVXPRVHVHUYLoRV





GED - 5082399v2



371
PÁGINA: 127 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total
7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

Não aplicável, visto que nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total
da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020.
(b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não aplicável, visto que nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita líquida total
da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020.
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades
(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D 
QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHV
HKLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV

26HWRU(OpWULFR%UDVLOHLUR
$WpDSULPHLUDPHWDGHGDGpFDGDGHRVHWRUHOpWULFRHUDPDUFDGRSHODSUHGRPLQkQFLDGH
HPSUHVDVHVWDWDLVGHWLWXODULGDGHGD8QLmR(VWDGRVH0XQLFtSLRVTXHHVWDYDPRUJDQL]DGDVGH
IRUPDYHUWLFDOL]DGDDWXDQGRHPJHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFD
$VHPSUHVDVHUDPUHPXQHUDGDVSRUPHLRGHXPVLVWHPDGHWDULIDVIL[DGDVFRPEDVHQRFXVWRGR
VHUYLoR TXH UHSUHVHQWDYD R YDORU QHFHVViULR SDUD FREULU RV FXVWRV RSHUDFLRQDLV GR DJHQWH
DFUHVFLGRVGHXPSHUFHQWXDOGHUHPXQHUDomRSHORVLQYHVWLPHQWRV'DGDDQDWXUH]DGDVHPSUHVDV
H R DF~PXOR GR GpILFLW JHUDGR SRU HVVD IRUPD GH UHPXQHUDomR R PRGHOR QmR VH PRVWURX
VXVWHQWiYHO
(PUHVSRVWDIRUDPHGLWDGRV L D/HLQTXHSUHYLXDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRVGH
VXSULPHQWRHQWUHJHUDGRUDVHGLVWULEXLGRUDV LL D/HLQTXH FULRX RFRQFHLWRGH
³SURGXWRU LQGHSHQGHQWH GH HQHUJLD´ H GH ³FRQVXPLGRUHV OLYUHV´ DXWRUL]DGRV D HVFROKHU VHXV
SUySULRV DGTXLUHQWHV H IRUQHFHGRUHV GH HQHUJLD H LLL  R 3URMHWR GH 5HHVWUXWXUDomR GR 6HWRU
(OpWULFR %UDVLOHLUR ± 5(6(% ³3URMHWR 5(6(%´  UHDOL]DGR HQWUH  H  FXMDV SULQFLSDLV
UHFRPHQGDo}HVIRUDP D DGHVYHUWLFDOL]DomRGDVHPSUHVDV LHDVHSDUDomRGDVDWLYLGDGHVGH
JHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomR  E DJHUDomRSDVVDUDVHUFRPSHWLWLYDFRPSUHoRVGHILQLGRV
SRUPHUFDGR F FULDomRGHWUDQVPLVVRUDVLQGHSHQGHQWHVFRPJDUDQWLDGHOLYUHDFHVVRDWRGRV
RVJHUDGRUHVHDRVUHFpPFULDGRVFRQVXPLGRUHVOLYUHVHFRPHUFLDOL]DGRUHVTXHSRGHULDPHVFROKHU
GHTXHPDGTXLULUHQHUJLDH G DVDWLYLGDGHVGHWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRHQTXDQWRPRQRSyOLRV
QDWXUDLVWHUHPSUHoRVDGPLQLVWUDGRVSHORSRGHUFRQFHGHQWH
23URMHWR5(6(%UHFRPHQGRXDLQGDDFULDomR L GHXPDDJrQFLDUHJXODGRUDLQGHSHQGHQWH LL 
GH XP RSHUDGRU QDFLRQDO GR VLVWHPD UHVSRQViYHO SHOR FRQWUROH GD JHUDomR H WUDQVPLVVmR GH
HQHUJLD H LLL  GH XP PHUFDGR DWDFDGLVWD OLYUH  GH HQHUJLD KRMH FKDPDGR &kPDUD GH
&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD±&&(( 
(P OLQKD FRP DV UHFRPHQGDo}HV GHVFULWDV DFLPD QRV WHUPRV GDV /HLV Q  GH  GH
GH]HPEURGH ³/HLQ´ HGR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHIRLLQVWLWXtGD
D $JrQFLD 1DFLRQDO GH (QHUJLD (OpWULFD ³$1((/´  DXWDUTXLD FRP D ILQDOLGDGH GH UHJXODU H
ILVFDOL]DU D SURGXomR WUDQVPLVVmR GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HOpWULFD D TXDO
VXEVWLWXLXRDQWLJR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGHÈJXDVH(QHUJLD(OpWULFD ³'1$((´ 
$/HLQSUHYLXTXHRUHJLPHHFRQ{PLFRHILQDQFHLURGDVFRQFHVV}HVGHVHUYLoRS~EOLFRGH
HQHUJLDHOpWULFDFRPSUHHQGHULDHQWUHRXWURVSRQWRV L DUHVSRQVDELOLGDGHGDFRQFHVVLRQiULDHP
UHDOL]DULQYHVWLPHQWRVHPREUDVHLQVWDODo}HVSDUDDVVHJXUDUDTXDOLGDGHGRVHUYLoRHTXHVHULDP
LQGLVSRQtYHLVSHODFRQFHVVLRQiULDGHYHQGRVHUUHYHUWLGRVj8QLmRQDH[WLQomRGRFRQWUDWRH LL 
D IL[DomR GDV WDULIDV FRP EDVH QR UHJLPH GH ³VHUYLoR SHOR SUHoR´ HP VXEVWLWXLomR DR DQWLJR
³VHUYLoRSHORFXVWR´ VRERTXDODVWDULIDVPi[LPDVVHULDPIL[DGDVQRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRRX
SHUPLVVmRUHVXOWDQWHGHOLFLWDomRS~EOLFDRXGHVHVWDWL]DomRHSRVWHULRUPHQWHQRVDWRVGD$1((/
TXHDSURYDVVHPDVUHYLV}HVHUHDMXVWHVQDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRV$/HL
Q GH  GH MXOKR GH  HVWDEHOHFHX UHJUDV SDUD DV FRQFHVV}HV SHUPLVV}HV H
DXWRUL]Do}HV GH H[SORUDomR GH VHUYLoRV H LQVWDODo}HV GH HQHUJLD HOpWULFD H GH DSURYHLWDPHQWR
HQHUJpWLFR GRV FXUVRV GH iJXD SUHYHQGR D QHFHVVLGDGH GH SURFHVVRV GH OLFLWDomR SDUD D
FRQFHVVmRGHGHWHUPLQDGRVREMHWRVSUHYLVWRVQDUHIHULGDOHL
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(P IRLSURPXOJDGDD/HLQGH GHPDLRGH FRQIRUPHDOWHUDGD ³/HLQ
´ TXHDOWHURXD/HLGH&ULDomRGD$1((/ /HLQ DTXDOLQWURGX]LXPHFDQLVPRV
SDUD DV EDVHV GD JHUDomR FRPSHWLWLYD GD WUDQVPLVVmR LQGHSHQGHQWH H GH OLYUH DFHVVR (P
HVSHFLDO D /HL Q  GHWHUPLQRX L  R HVWDEHOHFLPHQWR GH XP yUJmR DXWR UHJXODGRU
UHVSRQViYHO SHOD RSHUDomR GR PHUFDGR GH HQHUJLD GH FXUWR SUD]R LL  D SRVVLELOLGDGH GH OLYUH
QHJRFLDomR GD FRPSUD H YHQGD GH HQHUJLD HOpWULFD HQWUH FRQFHVVLRQiULRV SHUPLVVLRQiULRV H
DXWRUL]DWiULRVREVHUYDGDVGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVGHWUDQVLomRSUHYLVWDVQDOHLH LLL DFULDomR
GR216XPDHQWLGDGHSULYDGDVHPILQVOXFUDWLYRVUHVSRQViYHOSHORJHUHQFLDPHQWRRSHUDFLRQDO
GDV DWLYLGDGHV GH JHUDomR H WUDQVPLVVmR GR 6,1 )RL HVWDEHOHFLGR DVVLP XP QRYR TXDGUR
FRQFHLWXDOHLQVWLWXFLRQDOSDUDRVHWRUHOpWULFREUDVLOHLUR
(PR%UDVLOHQIUHQWRXXPDJUDYHFULVHGHHQHUJLDTXHGXURXDWpRILPGHIHYHUHLURGH
 &RPR UHVXOWDGR R JRYHUQR LPSODQWRX PHGLGDV TXH LQFOXtUDP XP SURJUDPD SDUD
UDFLRQDPHQWRGHFRQVXPRGHHQHUJLDQDVUHJL}HVPDLVDIHWDGDVSHODEDL[DTXDQWLGDGHGHFKXYD
DVDEHUDVUHJL}HV6XGHVWH&HQWUR2HVWHH1RUGHVWHHFULRXD&kPDUDGH*HVWmRGD&ULVHGH
(QHUJLD (OpWULFD *&(  TXH DSURYRX XPD VpULH GH PHGLGDV HPHUJHQFLDLV TXH HVWDEHOHFHUDP
PHWDV SDUD UHGXomR GH FRQVXPR GH HQHUJLD SDUD FRQVXPLGRUHV UHVLGHQFLDLV FRPHUFLDLV H
LQGXVWULDLVQDVUHJL}HVDIHWDGDVLQWURGX]LQGRUHJLPHVWDULIiULRVHVSHFLDLVTXHLQFHQWLYDYDPHVVD
UHGXomR
(PDEULOGHR*RYHUQR)HGHUDOSURPXOJRXQRYDVPHGLGDVWDLVFRPRRHVWDEHOHFLPHQWRGD
5HFRPSRVLomR 7DULIiULD ([WUDRUGLQiULD ³57(´  FRP YLVWDV D UHVVDUFLU DV GLVWULEXLGRUDV SHODV
SHUGDVLQFRUULGDVGXUDQWHR3URJUDPDGH5DFLRQDPHQWREHPFRPRDFULDomRGR3URJUDPDGH
,QFHQWLYR jV )RQWHV $OWHUQDWLYDV GH (QHUJLD (OpWULFD ³352,1)$´  YLVDQGR LQFHQWLYDU R
GHVHQYROYLPHQWRGHIRQWHVDOWHUQDWLYDVGHJHUDomR2*RYHUQR)HGHUDOHVWDEHOHFHXDLQGDUHJUDV
SDUDXQLYHUVDOL]DomRGRVHUYLoRS~EOLFRGHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDRVTXDLVFRQVLVWHPQR
DWHQGLPHQWRDWRGRVRVSHGLGRVGHIRUQHFLPHQWRLQFOXVLYHDXPHQWRGHFDUJDVHPTXDOTXHU{QXV
SDUD R FRQVXPLGRU VROLFLWDQWH GHVGH TXH DWHQGLGDV jV FRQGLo}HV UHJXODPHQWDUHV H[LJLGDV $
$1((/HVWDEHOHFHXDVFRQGLo}HVJHUDLVSDUDHODERUDomRGRVSODQRVGHXQLYHUVDOL]DomRGHHQHUJLD
HOpWULFDSUHYHQGRDVPHWDVGHXQLYHUVDOL]DomRHHVWLSXODQGRPXOWDVQRFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
GHVWDVSRUSDUWHGDGLVWULEXLGRUD
(PGHPDUoRGHR*RYHUQR)HGHUDOSURPXOJRXDV/HLVQHQFRQKHFLGD
FRPR/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDILPGHIRUQHFHULQFHQWLYRVDRVDJHQWHVSULYDGRVH
S~EOLFRVSDUDFRQVWUXLUHPDQWHUFDSDFLGDGHGHJHUDomRHJDUDQWLURIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDQR
%UDVLODWDULIDVPRGHUDGDVSRUPHLRGHSURFHVVRVFRPSHWLWLYRVGHOHLO}HVS~EOLFRVGHFRPSUDH
YHQGDGHHQHUJLD
(P  GH MXOKR GH  R *RYHUQR )HGHUDO SXEOLFRX R 'HFUHWR Q  TXH GLVFLSOLQD D
FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD QR kPELWR GD /HL GR 1RYR 0RGHOR GR6HWRU (OpWULFR EHP FRPR D
RXWRUJDGHDXWRUL]Do}HVHFRQFHVV}HVSDUDSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLD,QFOXHPVHDtQRUPDV
UHODWLYDVDSURFHGLPHQWRVGHOHLOmRDIRUPDGRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDHRV
PpWRGRVGHUHSDVVHGRVFXVWRVDRVFRQVXPLGRUHVILQDLV
(PGHVHWHPEURGHIRLHGLWDGDD0HGLGD3URYLVyULDQDTXDOIRLFRQYHUWLGDQD/HL
Q  GH  GH MDQHLUR GH  ³/HL Q ´  GLVFLSOLQDQGR D SURUURJDomR GH
GHWHUPLQDGDV FRQFHVV}HV GH VHUYLoR S~EOLFR GH JHUDomR KLGUHOpWULFD FRQYHUWHQGR D HQHUJLD
JHUDGDSHODVFRQFHVV}HVSURUURJDGDVQRVWHUPRVGHWDO0HGLGD3URYLVyULDHPFRWDVGHHQHUJLD
DORFDGDVHQWUHDVGLVWULEXLGRUDVFRQIRUPHVXDVGHPDQGDVSDVVDQGRWDLVFRQFHVVLRQiULDVDVHUHP
UHPXQHUDGDVSRUWDULIDVIL[DGDVSHOD$1((/
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1RWRFDQWHjLQGHQL]DomRSHODUHYHUVmRGRVEHQVYLQFXODGRVDRVHUYLoRFRPRDGYHQWRGD/HL
QDPHWRGRORJLDGHYDORUQRYRGHUHSRVLomR 915 SDVVRXDVHUDGRWDGDSHOD$1((/
$/HLQWDPEpPGLVFLSOLQRXDUHQRYDomRGHFRQFHVV}HVGHWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGH
HQHUJLDHOpWULFDHGHVRQHURXGRSDJDPHQWRGRHQFDUJRGD5HVHUYD*OREDOGH5HYHUVmR 5*5 
SRU GHWHUPLQDGDV FRQFHVVLRQiULDV GH VHUYLoRV GH HQHUJLD EHP FRPR GHWHUPLQRX R ILP GD
FREUDQoDGRHQFDUJRGD&RQWDGH&RQVXPRGH&RPEXVWtYHLV &&& 
1RTXHVHUHIHUHjUHJXODPHQWDomRGDV&HQWUDLV*HUDGRUDV(yOLFDV ³&*(V´ D5HVROXomR$1((/
QGHGHPDUoRGH ³5HVROXomR$1((/Q´ UHJXODDLPSODQWDomRGDV
FHQWUDLV JHUDGRUDV (yOLFDV )RWRYROWDLFDV 7HUPHOpWULFDV H RXWUDV IRQWHV DOWHUQDWLYDV H D
FRPXQLFDomRGHLPSODQWDomRGHFHQWUDLVJHUDGRUDVFRPFDSDFLGDGHLQVWDODGDUHGX]LGD
1RUPDOPHQWHRSURFHVVRGHREWHQomRGDDXWRUL]DomRSDUDLPSODQWDUHH[SORUDU&*(VVHLQLFLD
FRPRGHVSDFKRGHUHFHELPHQWRGRUHTXHULPHQWRGHRXWRUJDTXHWHPFRPRILQDOLGDGHSHUPLWLU
TXHRDJHQWHLQWHUHVVDGRVROLFLWHDLQIRUPDomRGHDFHVVRjVFRQFHVVLRQiULDVGHGLVWULEXLomRRX
DR216DVOLFHQoDVHRXDXWRUL]Do}HVDRVyUJmRVUHVSRQViYHLVSHOROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO D
VROLFLWDomRGHGHVSDFKRGHUHFHELPHQWRGRUHTXHULPHQWRGHRXWRUJDpRSWDWLYD 
3RVWHULRUPHQWH QR FDVR GDV &*(V FXPSULGRV RV UHTXLVLWRV SUHYLVWRV QD UHVROXomR DFLPD
PHQFLRQDGD±RVSULQFLSDLVUHTXLVLWRVVmRDGLVSRQLELOLGDGHGDiUHDRVGRFXPHQWRVWpFQLFRVGD
FHQWUDOJHUDGRUDFHUWLILFDomRGDVPHGLo}HVGHYHQWRHGDHVWLPDWLYDGHSURGXomRDQXDOHPLWLGD
SRU FHUWLILFDGRU LQGHSHQGHQWH D OLFHQoD DPELHQWDO D LQIRUPDomR GH DFHVVR HPLWLGD SHOD
FRQFHVVLRQiULDGHGLVWULEXLomRRXSHOR216RXDLQGDH[FHSFLRQDOPHQWHSHOD(3(TXHDWHVWDD
YLDELOLGDGH GH FRQH[mR H HVFRDPHQWR GH HQHUJLD GD XVLQD H R DSRUWH GH *DUDQWLD GH )LHO
&XPSULPHQWRQRYDORUGHGRLQYHVWLPHQWRDWtWXORGHHYLWDUUHVHUYDGHPHUFDGRSRUSDUWH
GR HPSUHHQGHGRU ± R LQWHUHVVDGR REWpP D DXWRUL]DomR TXH DXWRUL]D D FRQH[mR GD &*(V DR
VLVWHPDHOpWULFREHPFRPRRLQtFLRGDRSHUDomRHPWHVWHHFRPHUFLDO
1R FDVR GDV 8VLQDV )RWRYROWDLFDV ³8)9V´  RV SULQFLSDLV UHTXLVLWRV SDUD D REWHQomR GD
DXWRUL]DomRVmRDGLVSRQLELOLGDGHGDiUHDRVGRFXPHQWRVWpFQLFRVGDFHQWUDOJHUDGRUDDVOHLWXUDV
GH LUUDGLDomR JOREDO KRUL]RQWDO RX GH LUUDGLDomR JOREDO GLIXVD H GLUHWD H D FHUWLILFDomR GDV
PHGLo}HVVRODULPpWULFDVHGDHVWLPDWLYDGHSURGXomRDQXDOHPLWLGDSRUFHUWLILFDGRULQGHSHQGHQWH
DOLFHQoDDPELHQWDOHDLQIRUPDomRGHDFHVVR
$LQGD QRV WHUPRV GD 5HVROXomR $1((/ Q  D LPSODQWDomR GH &*(V H 8)9V FRP
FDSDFLGDGHLQVWDODGDLJXDORXLQIHULRUD0:GHYHUiVHUDSHQDVFRPXQLFDGDj$1((/SDUDILQV
GH UHJLVWUR PHGLDQWH R FDGDVWUDPHQWR GDV LQIRUPDo}HV VREUH R HPSUHHQGLPHQWR DSyV VXD
LPSODQWDomR
$VDXWRUL]Do}HVjV&*(VHjV8)9VVmRRXWRUJDGDVDWtWXORJUDWXLWR2VWLWXODUHVGDVDXWRUL]Do}HV
GHVGHTXHDUTXHPFRPRV{QXVGDVLQGHQL]Do}HVFRUUHVSRQGHQWHVWHPRGLUHLWRGHSURPRYHU
HP VHX SUySULR QRPH DV GHVDSURSULDo}HV H LQVWLWXLU DV VHUYLG}HV DGPLQLVWUDWLYDV GH EHQV
GHFODUDGRV GH XWLOLGDGH S~EOLFD SHOD $1((/ QHFHVViULDV RX ~WHLV j FRQVWUXomR H SRVWHULRU
RSHUDomRGDVLQVWDODo}HVGHWUDQVPLVVmRGHLQWHUHVVHUHVWULWRGDVXVLQDVHyOLFDVHVRODUHV

3ULQFLSDLV$JHQWHVGR6HWRU


&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFDGH(QHUJLD ³&13(´ 

&ULDGR SHOD /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  R &13( WHP FRPR ILQDOLGDGH SURSRU DR
3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDSROtWLFDVQDFLRQDLVHPHGLGDVHVSHFtILFDVSDUDHQWUHRXWUDV L SURPRYHU
R DSURYHLWDPHQWR UDFLRQDO GRV UHFXUVRV HQHUJpWLFRV GR SDtV LL  DVVHJXUDU HP IXQomR GDV
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FDUDFWHUtVWLFDVUHJLRQDLVRVXSULPHQWRGHLQVXPRVHQHUJpWLFRVjViUHDVPDLVUHPRWDVRXGHGLItFLO
DFHVVRGR3DtV LLL UHYHUSHULRGLFDPHQWHDVPDWUL]HVHQHUJpWLFDVDSOLFDGDVjVGLYHUVDVUHJL}HV
GR 3DtV FRQVLGHUDQGR DV IRQWHV FRQYHQFLRQDLV H DOWHUQDWLYDV H DV WHFQRORJLDV GLVSRQtYHLV
LY HVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVSDUDSURJUDPDVHVSHFtILFRVFRPRRVGHXVRGRJiVQDWXUDOGRFDUYmR
GDHQHUJLDWHUPRQXFOHDUGRVELRFRPEXVWtYHLVGDHQHUJLDVRODUGDHQHUJLDHyOLFDHGDHQHUJLD
SURYHQLHQWH GH RXWUDV IRQWHV DOWHUQDWLYDV Y  HVWDEHOHFHU GLUHWUL]HV SDUD D LPSRUWDomR H
H[SRUWDomRGHSHWUyOHRHVHXVGHULYDGRVELRFRPEXVWtYHLVJiVQDWXUDOHFRQGHQVDGR YL VXJHULU
DDGRomRGHPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDJDUDQWLURDWHQGLPHQWRjGHPDQGDQDFLRQDOGHHQHUJLD
HOpWULFDFRQVLGHUDQGRRSODQHMDPHQWRGHORQJRPpGLRHFXUWRSUD]RVH YLL SURSRUFULWpULRVGH
JDUDQWLD GH VXSULPHQWR GH HQHUJLD HOpWULFD TXH DVVHJXUHP R HTXLOtEULR DGHTXDGR HQWUH
FRQILDELOLGDGHGHIRUQHFLPHQWRHPRGLFLGDGHGHWDULIDVHSUHoRV


0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD ³00(´ 

200(pRyUJmRGR*RYHUQR)HGHUDOUHVSRQViYHOSHODFRQGXomRGDVSROtWLFDVHQHUJpWLFDVGR
SDtV6XDVSULQFLSDLVREULJDo}HVLQFOXHPDIRUPXODomRHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVSDUDRVHWRU
HQHUJpWLFR GH DFRUGR FRP DV GLUHWUL]HV GHILQLGDV SHOR &13( 2 00( p UHVSRQViYHO SRU
HVWDEHOHFHURSODQHMDPHQWRGRVHWRUHQHUJpWLFRQDFLRQDOPRQLWRUDUDVHJXUDQoDGRVXSULPHQWR
H GHILQLU Do}HV SUHYHQWLYDV SDUD UHVWDXUDomR GD VHJXUDQoD GH VXSULPHQWR QR FDVR GH
GHVHTXLOtEULRVFRQMXQWXUDLVHQWUHRIHUWDHGHPDQGDGHHQHUJLD
(QWUHVXDViUHDVGHFRPSHWrQFLDGHILQLGDVSHOD/HLQGHGHMXQKRGHHQFRQWUDP
VH L JHRORJLDUHFXUVRVPLQHUDLVHHQHUJpWLFRV LL DSURYHLWDPHQWRGDHQHUJLDKLGUiXOLFDHyOLFD
IRWRYROWDLFDHGHPDLVIRQWHVSDUDILQVGHJHUDomRGHHQHUJLDHOpWULFD LLL PLQHUDomRHPHWDOXUJLD
H LY SHWUyOHRFRPEXVWtYHOHHQHUJLDHOpWULFD
1R VHWRU HOpWULFR HVWmR YLQFXODGDV DR 00( D (OHWUREUiV H VXDV FRQWURODGDV )XUQDV &HQWUDLV
(OpWULFDV6$&RPSDQKLD+LGURHOpWULFDGR6mR)UDQFLVFR &KHVI &RPSDQKLDGH*HUDomR7pUPLFD
GH (QHUJLD (OpWULFD &*7((  &HQWUDLV (OpWULFDV GR 1RUWH GR %UDVLO 6$ (OHWURQRUWH  (OHWURVXO
&HQWUDLV(OpWULFDV6$ (OHWURVXO H(OHWUREUiV7HUPRQXFOHDU6$ (OHWURQXFOHDU D(3(HDSUySULD
$1((/


(PSUHVDGH3HVTXLVD(QHUJpWLFD ³(3(´ 

&ULDGDHPSRUPHLRGD/HLQGHGHPDUoRGHD(3(pUHVSRQViYHOSRUFRQGX]LU
SHVTXLVDVHVWUDWpJLFDVQRVHWRUHQHUJpWLFRLQFOXVLYHFRPUHODomRjHQHUJLDHOpWULFDSHWUyOHRJiV
FDUYmR H IRQWHV HQHUJpWLFDV UHQRYiYHLV $V SHVTXLVDV UHDOL]DGDV SHOD (3( VmR XVDGDV SDUD
VXEVLGLDUR00(HPVHXSDSHOGHHODERUDGRUGHSURJUDPDVSDUDRVHWRUHQHUJpWLFRQDFLRQDO


&RPLWrGH0RQLWRUDPHQWRGR6HWRUGH(QHUJLD ³&06(´ 

$/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDXWRUL]RXDFULDomRGR&06(TXHDWXDVREDGLUHomRGR
00(2&06(pUHVSRQViYHOSHORPRQLWRUDPHQWRGDVFRQGLo}HVGHIRUQHFLPHQWRGRVLVWHPDH
SHODLQGLFDomRGDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUDDFRUUHomRGHSUREOHPDVLGHQWLILFDGRV


$1((/

,QVWLWXtGD SHOD /HL Q  D $1((/ WHP SRU ILQDOLGDGH UHJXODU H ILVFDOL]DU D SURGXomR
WUDQVPLVVmRGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSROtWLFDV
HGLUHWUL]HVGRJRYHUQRIHGHUDO
'HSRLVGDSURPXOJDomRGD/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDSULQFLSDOUHVSRQVDELOLGDGHGD
$1((/SDVVRXDVHUGHUHJXODUHVXSHUYLVLRQDURVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFDHPOLQKDFRPDSROtWLFD
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GLWDGD SHOR 00( $V DWXDLV UHVSRQVDELOLGDGHV GD $1((/ LQFOXHPHQWUH RXWUDV L  DGPLQLVWUDU
FRQFHVV}HVSDUDDWLYLGDGHVGHJHUDomRWUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRGHHQHUJLDLQFOXVLYHFRPR
FRQWUROH GDV WDULIDV SUDWLFDGDV SRU UHIHULGRV DJHQWHV FRQIRUPH DSOLFiYHO LL  ILVFDOL]DU R
FXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVSHODVFRQFHVVLRQiULDVHDXWRUL]DWiULDVHLPSRUDVVDQo}HVDSOLFiYHLV
HJ PXOWDV  LLL  HGLWDU QRUPDV SDUD R VHWRU HOpWULFR GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR HP YLJRU
LY LPSODQWDUHUHJXODUDH[SORUDomRGHIRQWHVGHHQHUJLDLQFOXVLYHRXVRGHHQHUJLDKLGUHOpWULFD
Y  SURPRYHU OLFLWDo}HV SDUD QRYDV FRQFHVV}HV YL  UHVROYHU GLVSXWDV DGPLQLVWUDWLYDV HQWUH RV
DJHQWHV GR VHWRU H YLL  GHILQLU RV FULWpULRV H D PHWRGRORJLD SDUD GHWHUPLQDomR GH WDULIDV GH
HQHUJLD


2SHUDGRU1DFLRQDOGR6LVWHPD(OpWULFR ³216´ 

2SDSHOEiVLFRGR216pFRRUGHQDUHFRQWURODUDVRSHUDo}HVGHJHUDomRHWUDQVPLVVmRGR6,1
VXMHLWR j UHJXODPHQWDomR H VXSHUYLVmR GD $1((/ $ VXD PLVVmR LQVWLWXFLRQDO p DVVHJXUDU DRV
XVXiULRVGR6,1DFRQWLQXLGDGHDTXDOLGDGHHDHFRQRPLFLGDGHGRVXSULPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD
7DPEpPVmRDWULEXLo}HVGR216SURSRUDR3RGHU&RQFHGHQWHDVDPSOLDo}HVGDVLQVWDODo}HVGH
UHGH EiVLFD EHP FRPR RV UHIRUoRV GRV VLVWHPDV H[LVWHQWHV D VHUHP FRQVLGHUDGRV QR
SODQHMDPHQWR GD H[SDQVmR GRV VLVWHPDV GH WUDQVPLVVmR H SURSRU UHJUDV SDUD RSHUDomR GDV
LQVWDODo}HVGHWUDQVPLVVmRGDUHGHEiVLFDGR6,1DVHUHPDSURYDGDVSHOD$1((/


&kPDUDGH&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD ³&&((´ 

&RPR R 216 D &&(( p SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR VHP ILQV OXFUDWLYRV TXH RSHUD VRE
DXWRUL]DomR GR 3RGHU &RQFHGHQWH H PHGLDQWH UHJXODomR H ILVFDOL]DomR GD $1((/ 7DPEpP p
LQWHJUDGDSRUWLWXODUHVGHFRQFHVVmRSHUPLVVmRRXDXWRUL]DomRSRURXWURVDJHQWHVYLQFXODGRV
DRVVHUYLoRVHjVLQVWDODo}HVGHHQHUJLDHOpWULFDHSHORVFRQVXPLGRUHVOLYUHV
(QWUH RXWUDV DWULEXLo}HV D &&(( p UHVSRQViYHO SRU UHJLVWUDU R YROXPH H R SUD]R GH WRGRV RV
FRQWUDWRV GH FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HOpWULFD FHOHEUDGRV QR SDtV EHP FRPR FRQWDELOL]DU H
OLTXLGDUDGLIHUHQoDHQWUHRVPRQWDQWHVHIHWLYDPHQWHJHUDGRVRXFRQVXPLGRVHDTXHOHVSUHYLVWRV
QRVFRQWUDWRVQHODUHJLVWUDGRV

2XWURV$JHQWHVGR6HWRU

,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GR 0HLR $PELHQWH H GRV 5HFXUVRV 1DWXUDLV GR 0HLR $PELHQWH
³,%$0$´ yUJmRVDPELHQWDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV
$3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHLQVWLWXtGDSHOD/HLQGHGHDJRVWRGHH
DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV GHWHUPLQD TXH D FRQFHSomR FRQVWUXomR LQVWDODomR DPSOLDomR H
IXQFLRQDPHQWR GH HPSUHHQGLPHQWRV H DWLYLGDGHV XWLOL]DGRUDV GH UHFXUVRV QDWXUDLV HRX
FRQVLGHUDGRV HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUHV EHP FRPR RV FDSD]HV GH VRE TXDOTXHU
IRUPDFDXVDUGHJUDGDomRGRPHLRDPELHQWHHVWiFRQGLFLRQDGDDRSUpYLROLFHQFLDPHQWRGRyUJmR
DPELHQWDO FRPSHWHQWH VHP SUHMXt]R GH RXWUDV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV OHJDOPHQWH H[LJtYHLV R
TXDOHVWDEHOHFHUiDVFRQGLo}HVUHVWULo}HVHPHGLGDVGHILVFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR
(VVHSURFHGLPHQWRpQHFHVViULRWDQWRQDVIDVHVGHDSURYDomRGRSURMHWRLQVWDODomRHRSHUDomR
GRHPSUHHQGLPHQWRTXDQWRSDUDDVDPSOLDo}HVQHOHSURFHGLGDVVHQGRTXHDVOLFHQoDVHPLWLGDV
QHFHVVLWDPGHUHQRYDomRSHULyGLFD
$FRPSHWrQFLDSDUDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOpGHDSHQDVXP~QLFRHQWHIHGHUDWLYRQRVWHUPRV
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH/HL&RPSOHPHQWDU ³/&´ QGHGHGH]HPEURGH
GD/HL)HGHUDOQUHODWLYDj3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHEHPFRPRQD5HVROXomR
GR&RQVHOKR1DFLRQDOGH0HLR$PELHQWH ³&21$0$´ Q3DUDRVHPSUHHQGLPHQWRVGH
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LPSDFWRDPELHQWDOUHJLRQDORXUHDOL]DGRVHPiUHDVGHLQWHUHVVHRXGRPtQLRGR*RYHUQR)HGHUDO
D FRPSHWrQFLD SDUD OLFHQFLDU p DWULEXtGD DR ,%$0$ &RP H[FHomR GRV FDVRV HP TXH R
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO HVWi VXMHLWR j FRPSHWrQFLD IHGHUDO R UHVSHFWLYR yUJmR HVWDGXDO p
UHVSRQViYHO SHODV DQiOLVHV GDV DWLYLGDGHV H HPLVVmR GH OLFHQoDV DPELHQWDLV EHP FRPR SHOD
LPSRVLomR GH FRQGLo}HV UHVWULo}HV H PHGLGDV GH FRQWUROH SHUWLQHQWHV 3DUD HPSUHHQGLPHQWRV
FXMRV LPSDFWRV DPELHQWDLV VmR HVWULWDPHQWH ORFDLV D FRPSHWrQFLD p GR yUJmR DPELHQWDO
PXQLFLSDOGHVGHTXHWDOFRPSHWrQFLDVHMDGHOHJDGDSHORyUJmR(VWDGXDOPHGLDQWHLQVWUXPHQWR
OHJDOSUySULRRXFRQYrQLR
2SURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOUHJXODGRQD&21$0$Q ³5HVROXomR&21$0$
´ FRPSUHHQGHXPVLVWHPDWULIiVLFRQRTXDOFDGDOLFHQoDpHPLWLGDSRUXPGHWHUPLQDGR
SHUtRGRGHYDOLGDGHHVXDUHQRYDomRRXHPLVVmRGDOLFHQoDVXEVHTXHQWHUHVWDPFRQGLFLRQDGDV
DRHIHWLYRFXPSULPHQWRGDVUHVSHFWLYDVH[LJrQFLDVWpFQLFDVHVWDEHOHFLGDVSHORyUJmRDPELHQWDO
OLFHQFLDGRUQDVHJXLQWHRUGHP
L  /LFHQoD 3UpYLD FRQFHGLGD QD IDVH SUHOLPLQDU GR SODQHMDPHQWR GR HPSUHHQGLPHQWR RX
DWLYLGDGH DSURYDQGR D VXD ORFDOL]DomR H FRQFHSomR DWHVWDQGR D YLDELOLGDGH DPELHQWDO H
HVWDEHOHFHQGRRVUHTXLVLWRVEiVLFRVHFRQGLFLRQDQWHVDVHUHPDWHQGLGRVQDVSUy[LPDVIDVHVGH
VXDLPSOHPHQWDomR
LL /LFHQoDGH,QVWDODomRDXWRUL]DDLQVWDODomRGRHPSUHHQGLPHQWRRXDWLYLGDGHGHDFRUGRFRP
DVHVSHFLILFDo}HVFRQVWDQWHVGRVSODQRVSURJUDPDVHSURMHWRVDSURYDGRVLQFOXLQGRDVPHGLGDV
GHFRQWUROHDPELHQWDOHFRQGLFLRQDQWHVGDTXDOFRQVWLWXHPPRWLYRGHWHUPLQDQWHH
LLL  /LFHQoD GH 2SHUDomR DXWRUL]D D RSHUDomR GD DWLYLGDGH RX HPSUHHQGLPHQWR DSyV D
YHULILFDomRGRHIHWLYRFXPSULPHQWRGRTXHFRQVWDGDVOLFHQoDVDQWHULRUHVFRPDVPHGLGDVGH
FRQWUROHDPELHQWDOHFRQGLFLRQDQWHVGHWHUPLQDGDVSDUDRSHUDomR
4XDQGRQmRKiOLFHQoDDPELHQWDOSDUDXPSURMHWRTXHDH[LJHRXDRSHUDomRHVWiHPGHVDFRUGR
FRPDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHPLWLGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDDWLYLGDGHHVWDURXQmRFDXVDQGR
GDQRV HIHWLYRV DR PHLR DPELHQWH D FRQGXWD SRGHUi LPSOLFDU UHVSRQVDELOL]DomR QDV HVIHUDV
DGPLQLVWUDWLYD H FULPLQDO DOpP GD REULJDomR GH UHFXSHUDU HYHQWXDLV GDQRV FDXVDGRV DR PHLR
DPELHQWH
1RkPELWRDGPLQLVWUDWLYRDDXVrQFLDGHOLFHQoDVRXDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVFRPSHWHQWHVRXD
RSHUDomRHPGHVDFRUGRFRPDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHPLWLGDVSRGHPDFDUUHWDUPXOWDVTXHYDULDP
HQWUH GH 5 D 5 PLOK}HV GH DFRUGR FRP R 'HFUHWR )HGHUDO Q  TXH
UHJXODPHQWD /HL )HGHUDO Q  'H TXDOTXHU IRUPD RV (VWDGRV H 0XQLFtSLRV SRGHP
GLVSRUVREUHDSURWHomRGRPHLRDPELHQWHSUHYHQGRPXOWDVFRPYDORUHVGLYHUVRVPDVVHPSUH
UHVSHLWDQGRROLPLWHIHGHUDO
,QGHSHQGHQWHPHQWH GDV PXOWDV GHYHP VHU FRQVLGHUDGDV DLQGD SHQDOLGDGHV GH HPEDUJR
GHVDWLYDomRHGHPROLomRGHQWUHRXWUDV$GHPDLVYDOHUHVVDOWDUTXHGHDFRUGRFRPR'HFUHWR
QDOWHUDGRSHOR'HFUHWRQDVSHQDOLGDGHVDFLPDPHQFLRQDGDVWDPEpPVmR
DSOLFiYHLVQRFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGDVFRQGLFLRQDQWHVSUHYLVWDVQDVOLFHQoDVDPELHQWDLV
$ LPSODQWDomR GRV SDUTXHV HyOLFRV H IRWRYROWDLFRV QRUPDOPHQWH DFDUUHWD D H[HFXomR GH
WHUUDSODQDJHQV DVVLP FRPR HP PXLWRV FDVRV D VXSUHVVmR GH YHJHWDomR (VVDV DWLYLGDGHV
GHSHQGHP GD SUpYLD DXWRUL]DomR GRV yUJmRV DPELHQWDLV FRPSHWHQWHV &RPR FRQGLo}HV SDUD
HPLVVmR GH WDLV DXWRUL]Do}HV WDLV yUJmRV SRGHUmR H[LJLU PHGLGDV FRPSHQVDWyULDV FRPR SRU
H[HPSORUHYHJHWDomRGHGHWHUPLQDGDiUHDGRDomRGHPXGDVHDWpPHVPRDDTXLVLomRGHiUHDV
GH IORUHVWDV FRP H[WHQVmR QR PtQLPR HTXLYDOHQWH jV iUHDV LPSDFWDGDV ,QWHUYHQo}HV QmR
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DXWRUL]DGDV QHVVDV iUHDV RX R FRUWH RX SRGD GH iUYRUHV SURWHJLGDV FDUDFWHUL]DP LQIUDomR
DPELHQWDO VXMHLWDQGR R UHVSRQViYHO j UHVSRQVDELOL]DomR QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD H FULPLQDO
DOpPGDREULJDomRGHUHFXSHUDUHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH

$PELHQWHVSDUD&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD
1RVWHUPRVGD/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDVRSHUDo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
HOpWULFDVmRUHDOL]DGDVHPGRLVGLIHUHQWHVDPELHQWHV GHFRPHUFLDOL]DomR L  R $&5QRTXDOp
UHDOL]DGDDFRPSUDSHODVGLVWULEXLGRUDVSRUPHLRGHOHLO}HVS~EOLFRVGHWRGDDHQHUJLDHOpWULFD
QHFHVViULDSDUDIRUQHFLPHQWRDRVVHXVFRQVXPLGRUHV GHQRPLQDGRVFDWLYRV H LL R$&/TXH
FRPSUHHQGHDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDHOpWULFDHQWUHRVGHPDLVDJHQWHV FRPRFRQVXPLGRUHV
OLYUHVHHVSHFLDLVHFRPHUFLDOL]DGRUHVGHHQHUJLDHOpWULFD 

$PELHQWHGH&RQWUDWDomR5HJXODGD±$&5
2 $PELHQWH GH &RQWUDWDomR 5HJXODGD p GHVWLQDGR j FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD HOpWULFD GH
DJHQWHV JHUDGRUHV LPSRUWDGRUHV GH HQHUJLD RX FRPHUFLDOL]DGRUHV SDUD RV GLVWULEXLGRUHV TXH
DGTXLUHPHQHUJLDYLVDQGRDWHQGHUjFDUJDGRVFRQVXPLGRUHVFDWLYRV&RQIRUPHD/HLGR1RYR
0RGHORGR6HWRU(OpWULFRH'HFUHWRQGHGHMXQKRGHDVGLVWULEXLGRUDVSRGHP
DGTXLULUDHQHUJLDSDUDDWHQGHUjWRWDOLGDGHGDVXDGHPDQGDGDVHJXLQWHIRUPD
•

&RQWUDWRVSURYHQLHQWHVGRV/HLO}HVSURPRYLGRVSHOD$1((/RV&&($5V

•

*HUDomR GLVWULEXtGD SRU PHLR GH FKDPDGD S~EOLFD OLPLWDGR D  GD FDUJD GD
'LVWULEXLGRUD

•

&RQWUDWRVGR352,1)$

•

&RQWUDWRVSDUDHQHUJLDSURYHQLHQWHGR,WDLSX%LQDFLRQDO

•

&RQWUDWRVILUPDGRVDWpDSXEOLFDomRGD/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFR

•

&RQWUDWRVSURYHQLHQWHVGH$QJUDHDSDUWLUGHGHMDQHLURGH LQFOXtGRSHOD
/HLQGHGHGH]HPEURGH H

•

&RWDVGHJDUDQWLDItVLFDGHHQHUJLDHGHSRWrQFLDGHILQLGDVSDUDDVXVLQDVKLGUHOpWULFDV
FXMDVFRQFHVV}HV IRUHPSURUURJDGDVQRVWHUPRVGD /HLQ  ,QFOXtGRSHOR
'HFUHWRQGH 

&DEH jV HPSUHVDV GLVWULEXLGRUDV HVWLPDU D TXDQWLGDGH GH HOHWULFLGDGH D FRQWUDWDU QRV OHLO}HV
VHQGRREULJDGDVDFRQWUDWDUGDVVXDVQHFHVVLGDGHVUHVSHLWDGDDLQGDDFRQGLFLRQDQWHGH
TXH RV DFUpVFLPRV GH PHUFDGR GHYHP VHU DWHQGLGRV SRU HQHUJLD GH QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV
FRQWUDWDGD FRP SUpGHWHUPLQDGR Q~PHUR GH DQRV GH DQWHFHGrQFLD 2 QmR FXPSULPHQWR GD
WRWDOLGDGH GR IRUQHFLPHQWR QRV VHXV PHUFDGRV GH GLVWULEXLomR SRGHUi UHVXOWDU HP VHYHUDV
SHQDOLGDGHV
2PRGHORGHOHLO}HVS~EOLFRVIRLLPSOHPHQWDGRQRILQDOGHVHPSUHMXt]RGRVFRQWUDWRVMi
FHOHEUDGRVHQWUHDVHPSUHVDVGHJHUDomRHGLVWULEXLomRDWpDGDWDGHSXEOLFDomRGD/HLGR1RYR
0RGHORGR6HWRU(OpWULFR
2VFRQWUDWRVFHOHEUDGRVQRkPELWRGRVOHLO}HV±GHQRPLQDGRV&RQWUDWRVGH&RPHUFLDOL]DomRGH
(QHUJLD(OpWULFDQR$PELHQWH5HJXODGR &&($5 RX&RQWUDWRVGH(QHUJLDGH5HVHUYD &(5 D
GHSHQGHUGRWLSRGHOHLOmRSRGHPVHUXWLOL]DGRVFRPRJDUDQWLDSDUDILQDQFLDPHQWRSDUDH[HFXomR
GDREUDHVHUYLoRVRXWRUJDGRV
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'HDFRUGRFRPD/HLGR1RYR0RGHORGR6HWRU(OpWULFRDVGLVWULEXLGRUDVGHHQHUJLDHOpWULFDWHUmR
GLUHLWRGHUHSDVVDUDVHXVUHVSHFWLYRVFRQVXPLGRUHVRVFXVWRVUHODFLRQDGRVjDTXLVLomRGHHQHUJLD
HOpWULFDSRUPHLRGHOHLO}HVS~EOLFRVEHPFRPRLPSRVWRVHHQFDUJRVGRVHWRU

$PELHQWHGH&RQWUDWDomR/LYUH±$&/
1R PHUFDGR OLYUH D HQHUJLD HOpWULFD p FRPHUFLDOL]DGD HQWUH FRQFHVVLRQiULDV GH JHUDomR
SURGXWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHHQHUJLDDXWRSURGXWRUHVDJHQWHVFRPHUFLDOL]DGRUHVLPSRUWDGRUHV
GH HQHUJLD H FRQVXPLGRUHV OLYUHV 1HVVH DPELHQWH DV FRQGLo}HV FRQWUDWXDLV FRPR SUHoRV
YLJrQFLDGRFRQWUDWRHPRQWDQWHFRPHUFLDOL]DGRVmROLYUHPHQWHQHJRFLDGRVHQWUHDVFRQWUDSDUWHV
UHVSHLWDGDVDVQRUPDVDSOLFiYHLVHPHVSHFLDODV5HJUDVH3URFHGLPHQWRVGH&RPHUFLDOL]DomR
2V FRQVXPLGRUHV SRWHQFLDOPHQWH OLYUHV  DTXHOHV TXH D GHVSHLWR GH FXPSULU DV FRQGLo}HV
SUHYLVWDVQRDUWGD/HLQRGHVmRDWHQGLGRVGHIRUPDUHJXODGDSRGHPRSWDU
SRUHVFROKHUVHXIRUQHFHGRUGHHQHUJLDHOpWULFDPLJUDQGRSDUDR$&/8PFRQVXPLGRUTXHRSWH
SHOR$&/VRPHQWHSRGHUiUHWRUQDUDRPHUFDGRFDWLYRVHQRWLILFDURVHXGLVWULEXLGRUORFDOFRP
FLQFRDQRVGHDQWHFHGrQFLDSUD]RTXHSRGHVHUUHGX]LGRSHODGLVWULEXLGRUDDVHXFULWpULR
$3RUWDULD00(QGHGHGH]HPEURGHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDSHOD3RUWDULDQ
GHGHGH]HPEURGHGLPLQXLRVOLPLWHVGHFDUJDSDUDFRQWUDWDomRGHHQHUJLDHOpWULFDGRV
FRQVXPLGRUHVQRDPELHQWHGHFRQWUDWDomROLYUH$SDUWLUGHGHMXOKRGHRVFRQVXPLGRUHV
FRP FDUJD LJXDO RX VXSHULRU D  0: LQGHSHQGHQWHPHQWH GR QtYHO GH WHQVmR GH FRQH[mR
SDVVDUDPDSRGHUDGTXLULUHQHUJLDQRPHUFDGROLYUH$SDUWLUGHGHMDQHLURGHHVVHYDORU
IRLUHGX]LGRSDUD0:(VVHYDORUVHUiUHGX]LGRSURJUHVVLYDPHQWHDWpGHMDQHLURDWp
FKHJDUDFDUJDLJXDORXVXSHULRUDN:TXDQGRD$1((/HD&&((GHYHUmRDSUHVHQWDUHVWXGR
VREUHDVPHGLGDVUHJXODWyULDVSDUDSHUPLWLUDDEHUWXUDGRPHUFDGROLYUHSDUDRVFRQVXPLGRUHV
FRPFDUJDLQIHULRUDN:
$WXDOPHQWH FRQVXPLGRUHV LQGLYLGXDOPHQWH RX HP FRQMXQWR UHXQLGRV SRU FRPXQKmR GH
LQWHUHVVHVGHIDWRRXGHGLUHLWRFRPGHPDQGDFRQWUDWDGDHQWUHN:H0:HQWHQGHPRV
TXH D GHPDQGD SRGH VHU GH DWp 0: H QmR  0: FRQVLGHUDQGR D UHGXomR HVWDEHOHFLGD QD
3RUWDULD  FLWDGD DFLPD VmR GHQRPLQDGRV &RQVXPLGRUHV (VSHFLDLV H WDPEpP VmR
HOHJtYHLV SDUD DGTXLULU HQHUJLD QR $&/ (QWUHWDQWR SRGHUmR DGTXLULU HQHUJLD DSHQDV GH L 
HPSUHHQGLPHQWRVFRPSRWrQFLDLJXDORXLQIHULRUD0:H LL HPSUHHQGLPHQWRVGHIRQWHVVRODU
HyOLFDHELRPDVVDFXMDSRWrQFLDLQMHWDGDQRVVLVWHPDVGHWUDQVPLVVmRRXGLVWULEXLomRVHMDPHQRU
RXLJXDOD0:QRVWHUPRVGRGRDUWGD/HLQFRQIRUPHDOWHUDGDSHOD/HLQ
GHGHQRYHPEURGH
2 &RQVXPLGRU (VSHFLDO GHYH QRWLILFDU R GLVWULEXLGRU ORFDO QR SUD]R SDFWXDGR VXD RSomR SHOR
IRUQHFLPHQWRQR$&/HRLQWHUHVVHSHODQmRSURUURJDomRGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDOYLJHQWH2
&RQVXPLGRUSRGHUiYROWDUDVHUDWHQGLGRSHODGLVWULEXLGRUDHPFRQGLo}HVUHJXODGDVGHVGHTXH
FRPDQWHFHGrQFLDGHDQRVHPUHODomRjGDWDGRLQtFLRGRIRUQHFLPHQWRIRUPDOL]HVXDLQWHQomR
j GLVWULEXLGRUD 2 SUD]R SRGHUi VHU UHGX]LGR D FULWpULR GD GLVWULEXLGRUD (VVH SUD]R GH
DQWHFHGrQFLDIRLDPSOLDGRUHFHQWHPHQWHSHOD0HGLGD3URYLVyULDQFRQYHUWLGDQD/HL
Q
$V JHUDGRUDV HVWDWDLV SRGHP YHQGHU HQHUJLD HOpWULFD DRV &RQVXPLGRUHV /LYUHV PDV
GLIHUHQWHPHQWHGDVJHUDGRUDVSULYDGDVGHYHPID]rORSRUPHLRGHSURFHVVRGHOHLOmR

/HLO}HVQR$&5
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2V OHLO}HV GH FRPSUD GH HQHUJLD HOpWULFD SDUD QRYRV SURMHWRV GH JHUDomR HP DQGDPHQWR VmR
UHDOL]DGRV L  VHLV FLQFR TXDWUR RX WUrV DQRV DQWHV GD GDWD GH LQtFLR GD HQWUHJD GD HQHUJLD
OHLO}HV ³$´ ³$´ ´$´ H ³$´  RX LL  SDUD D FRQWUDWDomR GH SURMHWRV HVWUXWXUDQWHV
HPSUHHQGLPHQWRV HVWUDWpJLFRV LQGLFDGRV SHOR &13( /HLO}HV GH HQHUJLD SURYHQLHQWHV GH
HPSUHHQGLPHQWRV GH JHUDomR H[LVWHQWHV SRGHP RFRUUHU D  QR DQR GR LQtFLR GD HQWUHJD GD
HQHUJLD OHLO}HV³$´  E QRDQRDQWHULRUDRGHLQtFLRGDHQWUHJDGDHQHUJLD OHLO}HV³$´  F 
GRLVDQRVDQWHVGRLQtFLRGDHQWUHJDGDHQHUJLD OHLO}HV³$´ RX G FRPLQtFLRGHHQWUHJDGD
HQHUJLDHOpWULFDQRSUD]RPi[LPRGHTXDWURPHVHVFRQWDGRVGDUHDOL]DomRGROHLOmR ³OHLO}HVGH
DMXVWH´ $SRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHOHLO}HVGHHQHUJLDH[LVWHQWHQRPHVPRDQRHGRLVDQRV
DQWHVGRLQtFLRGRVXSULPHQWRIRLLQFOXtGDUHFHQWHPHQWHSHODOHJLVODomRVHWRULDO2VHGLWDLVGRV
OHLO}HV VmR HODERUDGRV SHOD $1((/ FRP REVHUYkQFLD GDV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHOR 00( H
SRVVXHPFRPRFULWpULRGHMXOJDPHQWRGDVSURSRVWDVRGHPHQRUWDULID
&DGDHPSUHVDGHJHUDomRYHQFHGRUDGROHLOmRILUPDXPFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
HOpWULFDFRPFDGDGLVWULEXLGRUDHPSURSRUomRjVXDUHVSHFWLYDHVWLPDWLYDGHGHPDQGD
2V&&($5VSURYHQLHQWHVGHHQHUJLDQRYDWrPSUD]RGHYLJrQFLDGHDDQRVFRQWDGRVD
SDUWLUGRLQtFLRGRIRUQHFLPHQWRHQTXDQWRTXHRV&&($5VSURYHQLHQWHVGRVOHLO}HVGHHQHUJLD
H[LVWHQWHWrPSUD]RGHYLJrQFLDGHDDQRVFRQWDGRVGRLQtFLRGRVXSULPHQWR2VFRQWUDWRV
SURYHQLHQWHVGROHLOmRGHDMXVWHWrPRSUD]RPi[LPRGHGRLVDQRVVHQGRTXHDTXDQWLGDGHWRWDO
GHHQHUJLDFRQWUDWDGDHPWDLVOHLO}HVQmRSRGHH[FHGHUGDFDUJDWRWDOFRQWUDWDGDSRUFDGD
GLVWULEXLGRUDFULWpULRGR00(
1RVFRQWUDWRVSURYHQLHQWHVGHOHLO}HVGHIRQWHVDOWHUQDWLYDVRSUD]RpGHDDQRVFRQWDGRV
GRLQtFLRGRIRUQHFLPHQWR

1HFHVVLGDGHGH2XWRUJDSDUD*HUDomRGH(QHUJLD(OpWULFD
$&RQVWLWXLomR)HGHUDOSUHYrTXHRGHVHQYROYLPHQWRXVRHYHQGDGHHQHUJLDHOpWULFDSRGHPVHU
HIHWXDGRV GLUHWDPHQWH SHOR *RYHUQR )HGHUDO RX LQGLUHWDPHQWH SRU PHLR GD RXWRUJD GH
FRQFHVV}HV SHUPLVV}HV RX DXWRUL]Do}HV +LVWRULFDPHQWH FRQFHVVLRQiULDV GH JHUDomR
WUDQVPLVVmRHGLVWULEXLomRFRQWURODGDVSHORVJRYHUQRVIHGHUDORXHVWDGXDLVWrPH[HUFLGRPDLRU
UHOHYkQFLDTXHHPSUHVDVSULYDGDVQRVHWRUEUDVLOHLURGHHQHUJLDHOpWULFD
$V FRPSDQKLDV RX FRQVyUFLRV TXH SUHWHQGHUHP FRQVWUXLU RX RSHUDU LQVWDODo}HV GH JHUDomR
WUDQVPLVVmRRXGLVWULEXLomRGHHQHUJLDHOpWULFDQR%UDVLOGHYHUmRREWHUDRXWRUJDGHFRQFHVVmR
SHUPLVVmRRXDXWRUL]DomRFRQIRUPHRFDVRSHUDQWHR00( QRFDVRGHSDUWLFLSDomRHPOHLOmR 
RXD$1((/ QRFDVRGHFRPHUFLDOL]DomRQR$&/ FRPRDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVQRVHWRUGH
HQHUJLDHOpWULFD

E 
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGD
UHJXODomRDPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmR
DSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$ DWLYLGDGH GH FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD GHVHQYROYLGD SHOD &RPSDQKLD QmR HVWi VXMHLWD j
OHJLVODomRDPELHQWDO'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDDPELHQWDOLPSOHPHQWDGDH
QmRLQFRUUHXHPQHQKXPFXVWRQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
 H  SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR DPELHQWDO $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR
DGHULXDQHQKXPSDGUmRLQWHUQDFLRQDOGHSURWHomRDPELHQWDO
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1mRREVWDQWHDDWLYLGDGHGHJHUDomRGHHQHUJLDDVHUIXWXUDPHQWHGHVHQYROYLGDSHOD&RPSDQKLD
HVWiVXMHLWDjOHJLVODomRDPELHQWDOIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO$VSROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLVGD
&RPSDQKLDHVWmRGHWDOKDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1HVWH VHQWLGR D &RQVWLWXLomR )HGHUDO FRQIHUH SRGHUHV DRV *RYHUQRV )HGHUDO H (VWDGXDLV SDUD
SURPXOJDU OHLV GHVWLQDGDV D SURWHJHU R PHLR DPELHQWH H D HGLWDU UHJXODPHQWDomR DR DPSDUR
GHVVDV OHLV VHQGR TXH RV PXQLFtSLRV SRGHP WDPEpP ID]rOR FRP UHODomR DRV DVVXQWRV GH
LQWHUHVVHORFDO$HPSUHVDTXHYLRODUDOHJLVODomRDPELHQWDODSOLFiYHOSRGHUiILFDUVXMHLWDDPXOWDV
VLJQLILFDWLYDV H D UHVWULo}HV GD VXD DWLYLGDGH $OpP GLVVR WDLV VDQo}HV VHUmR DSOLFDGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDDRPHLRDPELHQWH
1DHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDDWXDOPHQWHUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR)HGHUDOQTXH
HVWDEHOHFHDVVDQo}HVDSOLFiYHLVjVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVSHORFRPHWLPHQWRGHLQIUDo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVTXHDGHSHQGHUGRFDVRFRQFUHWRLQFOXHPDGYHUWrQFLDPXOWDVLPSOHV
TXHSRGHVHUHVWDEHOHFLGDDSDUWLUGH5 FLQTXHQWDUHDLV DDWp5 FLQTXHQWD
PLOK}HVGHUHDLV PXOWDGLiULDDSUHHQVmRGRVDQLPDLVSURGXWRVHVXESURGXWRVGDIDXQDHIORUD
H GHPDLV SURGXWRV H VXESURGXWRV REMHWR GD LQIUDomR GHVWUXLomR RX LQXWLOL]DomR GR SURGXWR
VXVSHQVmRGHYHQGDHIDEULFDomRGRSURGXWRHPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGHHVXDVUHVSHFWLYDV
iUHDVGHPROLomRGHREUDVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGHDWLYLGDGHVDOpPGDVVDQo}HVUHVWULWLYDV
GH GLUHLWR GHQWUH DV TXDLV D VXVSHQVmR GH UHJLVWUR OLFHQoD RX DXWRUL]DomR FDQFHODPHQWR GH
UHJLVWUROLFHQoDRXDXWRUL]DomRSHUGDRXUHVWULomRGHLQFHQWLYRVHEHQHItFLRVILVFDLVSHUGDRX
VXVSHQVmRGDSDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRHPHVWDEHOHFLPHQWRVRILFLDLVGHFUpGLWR
HSURLELomRGHFRQWUDWDomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
1DHVIHUDSHQDOD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVVXMHLWDDRVVHXVHIHLWRVTXDOTXHUSHVVRDItVLFDRX
MXUtGLFD TXH FRQFRUUHU SDUD D SUiWLFD GDV FRQGXWDV WLSLILFDGDV FRQVLGHUDGDV OHVLYDV DR PHLR
DPELHQWHVHQGRQHFHVViULDDFRPSURYDomRGHGROR OLYUHLQWHQomRHPSURGX]LURUHVXOWDGR RX
FXOSD IDOWD GH FXLGDGR REMHWLYR QHFHVViULR FDUDFWHUL]DGD SHOD QHJOLJrQFLD LPSUXGrQFLD RX
LPSHUtFLD  $VVLP SDUD TXH VHMD FRQILJXUDGD D UHVSRQVDELOLGDGH FULPLQDO ID]VH QHFHVViULD D
FRPSURYDomRGHXPDDomRRXRPLVVmRVHQGRDFRQGXWDSUDWLFDGDHQTXDGUDGDHPXPGRVWLSRV
SHQDLVSUHYLVWRVOHJDOPHQWH
$VYLRODo}HVjOHJLVODomRDPELHQWDOSRGHPFRQVLVWLUHPFULPHDWLQJLQGRWDQWRRVDGPLQLVWUDGRUHV
FRPRDSUySULDSHVVRDMXUtGLFDGDHPSUHVD3DUDDVSHVVRDVMXUtGLFDVSRGHPVHUDSOLFDGDVGH
IRUPD LVRODGD FXPXODWLYD RX DOWHUQDWLYDPHQWH DV VHJXLQWHV SHQDV UHVWULWLYDV GH GLUHLWR
VXVSHQVmR SDUFLDO RX WRWDO GH DWLYLGDGHV LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR REUD RX
DWLYLGDGH RX SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR EHP FRPR GHOH REWHU VXEVtGLRV
VXEYHQo}HVRXGRDo}HV SUHVWDomRGHVHUYLoRVjFRPXQLGDGHHPXOWD7DQWRSDUDDVSHVVRDV
QDWXUDLVTXDQWRSDUDDVMXUtGLFDVRYDORUGDPXOWDSRGHYDULDUGHXPWHUoRGRVDOiULRPtQLPR
YLJHQWHDRWHPSRGRVIDWRVDYH]HVRVHXYDORUGHDFRUGRFRPDFXOSDELOLGDGHGRDJHQWH
1D HVIHUD FLYLO RV GDQRV DPELHQWDLV LPSOLFDP UHVSRQVDELOLGDGH VROLGiULD H REMHWLYD GLUHWD H
LQGLUHWD,VWRVLJQLILFDTXHDREULJDomRGHUHSDUDUHYHQWXDOGDQRDPELHQWDOSRGHUiUHFDLUVREUH
WRGRVDTXHOHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHQYROYLGRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRPSURYDomRGHFXOSD
GRV DJHQWHV EDVWDQGR KDYHU D FRPSURYDomR GR GDQR H R QH[R GH FDXVDOLGDGH &RPR
FRQVHTXrQFLDTXDQGRD&RPSDQKLDFRQWUDWDWHUFHLURVSDUDSURFHGHUDTXDOTXHULQWHUYHQomRQDV
RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD FRPR D GLVSRVLomR ILQDO GH UHVtGXRV QmR HVWi LVHQWD GH
UHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSRUHVWHVWHUFHLURVFRQWUDWDGRV
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F 
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRV
GHUR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
$V DWLYLGDGHV GH JHUDomR GH HQHUJLD HOpWULFD GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV D
ILVFDOL]DomRGD$1((/HSRVVXHPDVGHYLGDVDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVFRPRFRQWUDWRVGH
FRQFHVVmR DXWRUL]Do}HV H OLFHQoDV TXH DXWRUL]DP VHX IXQFLRQDPHQWR UHJXODU 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHDVFRQFHVV}HVDXWRUL]Do}HVHOLFHQoDVGD&RPSDQKLDYLGHLWHP D GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mRREVWDQWHD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHSRVVXLVROXo}HVOLFHQFLDGDVGHWHUFHLURVTXHDX[LOLDPQR
GHVHQYROYLPHQWR GD VXD DWLYLGDGH FRPR PRGHORV PDWHPiWLFRV GH SODQHMDPHQWR HQHUJpWLFR
XWLOL]DGRVSHOR216&&(( 6LVWHPD(OpWULFR%UDVLOHLUR SDUDDGHWHUPLQDomRGRSUHoRGHHQHUJLD
HOpWULFDQRPHUFDGRGHFXUWRSUD]RWDPEpPFRQKHFLGRFRPRSUHoR³VSRW´'HQWUHDVUHIHULGDV
OLFHQoDV XWLOL]DGDV SDUD D UHDOL]DomR GDV VLPXODo}HV GH SUHoRV RV TXDLV VmR XWLOL]DGRV SHOD
&RPSDQKLDSDUDGDUVXSRUWHDWRPDGDGHGHFLVmRGHVWDFDPVH*(9$=31(:$9(H'(&203
([FHWR SHODV DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV H DV VROXo}HV OLFHQFLDGDV PHQFLRQDGDV DFLPD D
&RPSDQKLD QmR GHSHQGH GH TXDLVTXHU SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV RX
FRQWUDWRVGHUR\DOWLHVSDUDGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHV3DUDLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDSDWHQWHV
HPDUFDVYLGHLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior
7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
(b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
(c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita
líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades
7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui operações em países estrangeiros.
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3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRPHOKRUDUDWUDQVSDUrQFLDGHQRVVDDJHQGDDPELHQWDOVRFLDOH
GHJRYHUQDQoD ³(6*´ HSDUDLVVRHVWDPRVDGRWDQGRSROtWLFDVHSUiWLFDVGHVXVWHQWDELOLGDGH
IRFDGDVQDGHIHVDGRVYDORUHVVRFLDLVQRGHVHQYROYLPHQWRORFDOQRUHVSHLWRDRPHLRDPELHQWHH
QD SURPRomR GD LQFOXVmR VRFLDO HP XP DPELHQWH GLYHUVLILFDGR H PHULWRFUiWLFRV YLVDQGR FULDU
UHODFLRQDPHQWRVVXVWHQWiYHLVHGHORQJRSUD]RFRPWRGRVQRVVRVFOLHQWHVDFLRQLVWDVHFRPDV
FRPXQLGDGHVQDVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiHHVWDUiLQVHULGD
&RPDUHIRUPDGRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVGD&RPSDQKLDSDUDDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV
SUHWHQGLGDHYLVDQGRIRUWDOHFHUVXDVSUiWLFDVGH(6*R'LUHWRU(VWDWXWiULR$GPLQLVWUDWLYRHGH
&RPSOLDQFH SDVVRX WDPEpP D VHU UHVSRQViYHO SRU TXHVW}HV HQYROYHQGR (6* GHQWUH DV TXDLV
GHVWDFDPRV D  SODQHMDU LPSODQWDU H FRRUGHQDU R SURMHWR GH &RPSOLDQFH GD &RPSDQKLD H
TXDQGRMXOJDUDSOLFiYHOSURSRUDRVyUJmRVHiUHDVUHVSRQViYHLVRVDSULPRUDPHQWRVQHFHVViULRV
E  DVVHVVRUDU D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QD JHVWmR GH ULVFRV FRUSRUDWLYRV F  GHILQLU D
HVWUDWpJLD GH LPSOHPHQWDomR GH QRYDV SUiWLFDV QRV QHJyFLRV DFRPSDQKDQGR D LQWHJUDomR GH
ULVFR VRFLRDPELHQWDO H GH JRYHUQDQoD G  DVVHVVRUDU QR GHVHQYROYLPHQWR GH IHUUDPHQWDV H
SURFHGLPHQWRV SDUD JDUDQWLU TXH RV ULVFRV VRFLRDPELHQWDO H GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD VHMDP
GHYLGDPHQWHLGHQWLILFDGRVDYDOLDGRVFODVVLILFDGRVHFRQWURODGRVH H FRQVROLGDUDVLQIRUPDo}HV
H GDGRV TXH HYLGHQFLHP D DGRomR GDV PHOKRUHV SUiWLFDV GH PHUFDGR H R FXPSULPHQWR GDV
H[LJrQFLDV OHJDLV H UHJXODWyULDV DSOLFiYHLV SDUD D JHVWmR GRV ULVFRV VRFLRDPELHQWDLV H GH
JRYHUQDQoD
1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD Mi SRVVXL DR PHQRV  PDUFRV GH VXVWHQWDELOLGDGH FRQIRUPH
GLUHWUL]HV H REMHWLYRV GDV 1Do}HV 8QLGDV 8QLWHG 1DWLRQV 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW *RDOV 
(VWDUHPRVFRQWULEXLQGRFRPLWHQVLPSRUWDQWHVFRPRWUDEDOKRHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRGDUHJLmR
GHVHQYROYLPHQWR H LQIUDHVWUXWXUD HQHUJLD OLPSD H DFHVVtYHO UHGXomR GD GLVFUHSkQFLD VRFLDO
GLPLQXLomRGDSREUH]DDPHQL]DQGRDIRPHQDUHJLmRHPHQRVUHVWULo}HVjVQHFHVVLGDGHVEiVLFDV
GDSRSXODomRDRUHGRU
(VWDPRVFRPSURPHWLGRVDUHWULEXLUFRPDSRSXODomRHSDUFHLURVQDVUHJL}HVGRVSDUTXHV3DUWH
GRYDORUDVHULQYHVWLGRVHUiUHYHUWLGRjVFRPXQLGDGHVORFDLVSDUDIRUWDOHFHUDHFRQRPLDGDUHJLmR
HGLPLQXLUDGHVLJXDOGDGHVRFLDO
&RPRH[HPSORGDVPHGLGDVDGRWDVSHOD&RPSDQKLDHPOLQKDFRPRVGLUHFLRQDPHQWRVVRFLDLV
DPELHQWDLVHGHJRYHUQDQoDVHJXLPRVRVREMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHOGDV1Do}HV
8QLGDV FXPSULQGR  GRV  REMHWLYRV JOREDLV HVWDEHOHFLGRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GD 218
FRQIRUPHTXDGURDEDL[R
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$HVWUDWpJLDGH(6*GD&RPSDQKLDSRVVXLRVVHJXLQWHVIRFRVGHDWXDomR
$PELHQWDO 7RGRV RV SURMHWRV GH JHUDomR GH HQHUJLD FRQVWDQWHV GR SODQR GH QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD VmR  UHQRYiYHLV H JHUDUmR HQHUJLDD SDUWLU GH IRQWHV HyOLFDV H VRODUHV $OpP
GLVVRD&RPSDQKLDQmRWHPDLQWHQomRGHDWXDUFRPIRQWHVGHHQHUJLDTXHQmRVHMDPOLPSDVH
UHQRYiYHLV1HVWHVHQWLGRRVSURMHWRVGD&RPSDQKLDHYLWDUmRDHPLVVmRGH&2QRSHUtRGRGH
VXDRSHUDomR
$&RPSDQKLDFRQVWUXLUiVHXVSURMHWRVREVHUYDQGRFULWpULRVULJRURVRVGHSURWHomRHSUHVHUYDomR
GRPHLRDPELHQWH$FRPSDQKLDFRQWDFRPLPSRUWDQWHVSDUFHLURVSDUDUHJXODPHQWDomRDPELHQWDO
HOLFHQFLDPHQWRGHVHXVSDUTXHVHyOLFRVHVRODUHV2LPSDFWRDPELHQWDOGXUDQWHRSURFHVVRGH
FRQVWUXomR p DYDOLDGR D FDGD HWDSD GH GHVHQYROYLPHQWR GR SURMHWR &RP LVWR YLVDPRV D
PLQLPL]DomR GH TXDOTXHU WUDQVWRUQR TXH SRVVD VHU JHUDGR SDUD DV FRPXQLGDGHV ORFDLV DVVLP
FRPRSDUDDIDXQDHIORUDHPWRUQRGRSDUTXH1mRFRPSURPHWHUVLJQLILFDWLYDPHQWHDIORUDORFDO
H FRPEDWHU D GHVHUWLILFDomR GD UHJLmR FRP R SODQWLR GH QRYDV DUYRUHV H UHPDQHMDPHQWR GDV
H[LVWHQWHVVHPSUHTXHSRVVtYHOHVWmRQDVGLUHWUL]HVDPELHQWDVGRVSURMHWRVGD&RPSDQKLD
&XPSUHVDOLHQWDUTXHD&RPSDQKLDGHWpPR&HUWLILFDGRH6HORGH(QHUJLD9HUGH±%LRHOHWULFLGDGH
SDUDFRPHUFLDOL]DGRUDVSRUPHLRGRSURJUDPDGHFHUWLILFDomRGD8QLmRGD,QG~VWULDGH&DQDGH
$o~FDU ³81,&$´  3DUD FRQFHVVmR GR &HUWLILFDGR D 81,&$ H[LJL DV VHJXLQWHV FRQGLo}HV TXH
IRUDPDWHQGLGDVSHOD&RPSDQKLD
L

6HUDJHQWHGD&&((GHYLGDPHQWHDGLPSOHQWHHPUHODomRjVVXDVREULJDo}HVMXQWRj
&&((
6HUDVVRFLDGDMXQWRj$%5$&((/
7HUDGTXLULGRHQHUJLDGHXQLGDGHSURGXWRUDFHUWLILFDGDSHORSURJUDPDHPFRQWUDWR
GHDTXLVLomRGHHQHUJLDHOpWULFDUHJLVWUDGRQD&&((FRUUHVSRQGHQWHD

LL
LLL

D 1RPtQLPR0:PpGLRDQR
E 1RPtQLPRXPSUD]RGHYDOLGDGHGH VHLV PHVHVH
LY

3DUD R FXPSULPHQWR GR TXHVLWR GH YROXPH GH DTXLVLomR PtQLPD GH  0:
PpGLRDQRVHQGRTXHSRGHUiVHUFRQVLGHUDGDDVRPDGHPDLVGHXPFRQWUDWRGH
XQLGDGHVSURGXWRUDVUHJLVWUDGRVQD&&((DGTXLULGRVHDSUHVHQWDGRVSHODDVVRFLDGD
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GD$%5$&((/GHVGHTXHFDGDFRQWUDWRDSUHVHQWHQRPtQLPRXPSUD]RGHYDOLGDGH
GH VHLV PHVHV
3DUDRFXPSULPHQWRGRTXHVLWRGHYROXPHGHDTXLVLomRPtQLPDGH0:PpGLRDQRSRGHUi
VHUFRQVLGHUDGDDJDUDQWLDItVLFDGH81,'$'(6352'8725$6FHUWLILFDGDVUHSUHVHQWDGDVSRUQR
PtQLPRVHLVPHVHV
6RFLDO $ &RPSDQKLD H WRGRV RV VHXV FRODERUDGRUHV DWXDP FRPR R REMHWLYR GH FRQWULEXLU
SRVLWLYDPHQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRVRFLRHFRQ{PLFRGDVFRPXQLGDGHVHPTXHHVWiHHVWDUi
SUHVHQWHEXVFDQGRSUHVHUYDUUHVSHLWDUHIRUWDOHFHUVXDUHGHGHUHODFLRQDPHQWRV
&RQWDPRV FRP XP FDOHQGiULR DQXDO GH Do}HV TXH LQFOXHP WHPDV VRFLDLV TXH VmR DERUGDGRV
GLYXOJDGRV H HQFRUDMDGRV SHOD FRPSDQKLD $o}HV FRPR LQFOXVmR VRFLDO GRDomR GH VDQJXH
FDPSDQKDV GH GRDomR GH DOLPHQWRV H DJDVDOKRV HQWUH RXWURV VmR SURPRYLGRV SHOR
GHSDUWDPHQWRGHUHFXUVRV KXPDQRVGDFRPSDQKLDHGLYXOJDGRSDUDWRGRV3URFXUDPRVWUD]HU
FLrQFLDSDUDRVFRODERUDGRUHVGDFRPSDQKLDDLPSRUWkQFLDGHDo}HVVRFLDLVFROHWLYDV=HODPRV
SHOR EHPHVWDU GDV SHVVRDV FRP XP DPELHQWH GH WUDEDOKR GLQkPLFR DOHJUH H GH
FRPSURPHWLPHQWRWRWDOFRPRSURSyVLWRGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLGHVGHXP0DQXDOGH&RQGXWDH&RPSOLDQFHFRQWHQGRRV
SULQFtSLRVHYDORUHVTXHGHYHPRULHQWDURVFRPSRUWDPHQWRVHDVDWLWXGHVGHWRGRVRVHQYROYLGRV
QDFRQGXomRGRVQHJyFLRVDSOLFiYHODRVVyFLRVDGPLQLVWUDGRUHVUHSUHVHQWDQWHVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVVXEVLGLiULDV'HVVHPRGRSRUPHLRGR0DQXDO
GH&RQGXWDH &RPSOLDQFHD&RPSDQKLDEXVFDJDUDQWLUDGLVVHPLQDomRGRVVHXVYDORUHVpWLFRV
EHP FRPR EXVFD HYLWDU D H[HFXomR GH TXDOTXHU DWR LOtFLWR RX IUDXGH FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDSRUPHLRGDLQWURGXomRGHFOiXVXODVSDGU}HVQRVFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVH
QRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDHOpWULFDFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDYLVDQGRQmR
DSHQDV DR PHOKRU FRQYtYLR GHQWUR GD SUySULD &RPSDQKLD PDV WDPEpP D SUHVHUYDomR GD
FUHGLELOLGDGHGD&RPSDQKLDHGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVSRUVHXVFOLHQWHV
3RU ILP UHVVDOWDVH TXH D&RPSDQKLD VXSRUWD DWLYLGDGHV DFDGrPLFDV WHQGR ILUPDGR SDUFHULDV
FRPXQLYHUVLGDGHVSDUDGHVHQYROYLPHQWRVGHWUDEDOKRVHSURMHWRVWpFQLFRVUHODFLRQDGRVDFOLPD
HHQHUJLD
(QWHQGHPRVDLPSRUWkQFLDGRGHVHQYROYLPHQWR KXPDQRHDOpPGHIRUWLILFDUQRVVRVODoRV FRP
XQLYHUVLGDGHV H HQWLGDGHV GH HQVLQR DWUDYpV GHVWDV SDUFHULDV HQFRUDMDPRV WRGRV RV
FRODERUDGRUHV D EXVFDU DSHUIHLoRDPHQWR SURILVVLRQDO FRPR IRUPD GH DODYDQFDU VXDV FDUUHLUDV
FRQWULEXLQGRSDUDVHXFUHVFLPHQWRSURILVVLRQDOHSHVVRDO
*RYHUQDQoD3DUDDVLQIRUPDo}HVVREUHDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLD
YLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D 

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

$ &RPSDQKLD DLQGD QmR GLYXOJD UHODWyULR GH VXVWHQWDELOLGDGH H QmR SRVVXL SROtWLFD GH
UHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDO1RHQWDQWRD&RPSDQKLDHVWiHPSURFHVVRGHHODERUDomRGH
VXDSROtWLFDVRFLRDPELHQWDO
E 
0HWRGRORJLD VHJXLGD SHOD &RPSDQKLD QD HODERUDomR GDV LQIRUPDo}HV
VRFLRDPELHQWDLV
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDDLQGDQmRGLYXOJDUHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHHQmRSRVVXL
SROtWLFDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDO
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7.8 - Políticas Socioambientais
F 
,QGLFDU VH DV LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV VmR DXGLWDGDV RX UHYLVDGDV SRU
HQWLGDGHLQGHSHQGHQWH
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDDLQGDQmRGLYXOJDUHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHHQmRSRVVXL
SROtWLFDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDO
G 
,QGLFDU D SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU
HQFRQWUDGDVDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
2 0DQXDO GH &RQGXWD H &RPSOLDQFH GD &RPSDQKLD HVWi GLVSRQtYHO QR VLWH GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZULZHQHUJLDFRPEU HQRVZHEVLWHVGD%6$±%UDVLO%ROVD
%DOFmR ³%´  H GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ± &90 ³&90´  UHVSHFWLYDPHQWH
ZZZEFRPEUHZZZFYPJRYEU
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7.9 - Outras Informações Relevantes
2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH(QHUJLDQR$&/
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDHUDSDUWHHP L FRQWUDWRVGHYHQGDGHHQHUJLDQR
$&/QRYDORUWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVHFRPXPYROXPHGHHQHUJLDQHJRFLDGD
GH DSUR[LPDGDPHQWH  0: PpGLRV RV TXDLV SRVVXHP SUD]R PpGLR GH YLJrQFLD GH
DSUR[LPDGDPHQWHPHVHVH LL FRQWUDWRVGHFRPSUDGHHQHUJLDQR$&/QRYDORUWRWDOGH
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVHFRPYROXPHGHHQHUJLDQHJRFLDGDGHDSUR[LPDGDPHQWH
0:PpGLRVRVTXDLVSRVVXHPSUD]RPpGLRGHYLJrQFLDGHDSUR[LPDGDPHQWHPHVHV
(P  GH MXQKR GH  RV SULQFLSDLV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD HUDP *UXSR *HUGDX *XHUGDX
6$ $LU/LTXLGH6$&3)/(QHUJLD$UFHORU0LWWDO6$9RWRUDQWLP6$%7*3DFWXDO &LSODQ
&HUYHMDULD$PEHY'XUDWH[6$9DOH&61&RPSDQKLD6LGHU~UJLFD1DFLRQDO&7*%UDVLO6KHOO
8VLPLQDV&DUJLOO$(67LHWr&RIFR*URXS8VLQDV,WDPDUDWL0LQHUYD)RRGV(06-%6%81*(
7HUQLXP)DUPDFDS%$6))UHVHQLXV.DELH7$%2&$
$EDVHGHFOLHQWHDWLYRVGD&RPSDQKLDWHYHXPIRUWHFUHVFLPHQWRQRV~OWLPRVDQRVHFRQWLQXRX
VHGLYHUVLILFDQGRVHQGRTXHQmRKiFRQFHQWUDomRUHOHYDQWHHPFOLHQWHVHVSHFtILFRV QHQKXPFRP
SDUWLFLSDomRLQGLYLGXDOPDLRUTXHGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
H QR SHUtRGR H VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH   $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R
FUHVFLPHQWRHDGLYHUVLILFDomRGDVXDEDVHGHFOLHQWHVVmRUHIOH[RVGDQRVVDVyOLGDFDSDFLGDGH
RSHUDFLRQDOGHFRPHUFLDOL]DomRHGHQHJRFLDomRGRVFRQWUDWRVHQWUHDVFRQWUDSDUWHV




&OLHQWHVGH9DUHMR
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDMiWUDEDOKDFRPFOLHQWHVGHPHQRUSRUWHHWHPREWLGRVUHVXOWDGRVTXH
VXSRUWDP R VHX SODQR GH QHJyFLRV $ &RPSDQKLD HVWi DXPHQWDQGR R Q~PHUR GH FOLHQWHV GH
PHQRUSRUWHQDVXDEDVHVHQGRTXHHPDWpPDLRGHMiWLQKDDGLFLRQDGRQRYRVFOLHQWHV
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7.9 - Outras Informações Relevantes
GH YDUHMR WHQGR YHQGLGR XP WRWDO DFXPXODGR GH  0: PpGLRV SDUD HVVHV FOLHQWHV GHVGH

Base de Clientes (#) & Evolução do Consumo Acumulado (MWm) – Clientes Varejo
Número de Clientes

9.4

9.4

9.4 10.6

14.0

nov-19

dez-19

jan-20

39

39

abr-20

36

44

mai-20

32

fev-20

32

mar-20

32

39

27

29

38

27

34

24

set-19

56

out-19

17

9.0

jul-19

16

8.4

ago-19

15

7.2

8.0

jun-19

15

6.6

7.7

mai-19

12

6.6

7.7

abr-19

8

5.7

7.7

mar-19

4

fev-19

3

4.4

jan-19

3

4.3

3.8

dez-18

3

3.8

out-18

3

3.3

nov-18

2.3

set-18

1.2

ago-18

0.8

jul-18

0.8

jun-18

0

0.8

abr-18

0

0.8

mai-18

0

mar-18

0.0

fev-18

0.0

jan-18

0.0

Consumo (MWm)




(PQRVVRSRUWIyOLRHPGHMXQKRGHSRVVXtDPRVFRQWUDWRVFRPFOLHQWHVFRPYROXPHV
GHDWp0:PpGLRSRU PrVFRPSUD]RVGHDWpPHVHVHSUHoRVHQWUH5H 0:
PpGLR)RFDUHPRVHPH[SDQGLUHVVHSRUWIyOLRSULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGRQRVVRSURGXWR(FRQRPLD
*DUDQWLGDTXHJDUDQWHGHVFRQWRVSDUDFOLHQWHVSRUDWpDQRVHPUHODomRDRVSUHoRVSUDWLFDGRV
SHODVGLVWULEXLGRUDVGHHQHUJLDGHFDGDUHJLmR
Análise de Clientes Varejo – Prazo do Contrato
Número de Clientes

Volume Contratado

(#)

Médio (MWm)

0+ a 10 meses

2

0.23

10+ a 20 meses

18

20+ a 30 meses

Prazo Contrato (meses)

Análise de Clientes Varejo – Intervalo de Consumo

Preço Médio (R$/MWh)

Volume Contratado

Número de Clientes Prazo Médio Contrato

Preço Médio (R$/MWh)

Médio (MWm)

(#)

(meses)

246.2

0.0+ a 0.1 MWm

7

34

278.4

0.27

281.5

0.1+ a 0.2 MWm

17

23

265.8

17

0.30

239.8

0.2+ a 0.3 MWm

14

28

255.1

30+ a 40 meses

13

0.19

261.2

0.3+ a 0.4 MWm

10

23

240.2

40+ a 50 meses

5

0.18

210.4

0.4+ a 0.5 MWm

8

17

228.0
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8.1 - Negócios Extraordinários
8. Negócios Extraordinários
8.1 - Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia alienou a totalidade
da participação acionária detida na Renova Energia S.A., conforme detalhado no item 15.7
deste Formulário de Referência, para o CGI Fundo de Investimentos e Participações
Multiestratégia, sendo que tal transação foi concluída em 23 de março de 2018.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor
8.2 - Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor
Não aplicável, uma vez que não foram realizadas, ao longo dos 3 últimos exercícios e no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, 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
8.3 – Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas
não diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não aplicável, uma vez que não foram celebrados, ao longo dos 3 últimos exercícios e período
de seis meses findo em 30 de junho de 2020, contratos relevantes celebrados pela Companhia
e/ou suas controladas com terceiros, não diretamente relacionados com suas atividades
operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.
8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
$WLYRVUHOHYDQWHV
%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV±RXWURV
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País de localização
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Unidade de geração de energia elétrica
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RN

UF de localização

Município de localização

PÁGINA: 153 de 358

Arrendada

Tipo de propriedade

Versão : 1

Pedido de registro nº
Não aplicável
920033091, para a
marca “2W Energia”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 35

Pedido de registro nº
Não aplicável
920033164, para a
marca “2W Energia”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 39

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Trata-se de pedido de registro. De acordo com a legislação
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. Durante o processo de pedido
de registro há apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas. O pedido de registro em questão pode ser
indeferido após análise do INPI. Essa expectativa pode vir a não
se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento definitivo pelo INPI; (iii) não
contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo
INPI. Contudo, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial –
LPI (Lei nº 9.279/96), a Companhia tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da marca, mesmo
antes de concedido o registro pelo INPI.

Trata-se de pedido de registro. De acordo com a legislação
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. Durante o processo de pedido
de registro há apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas. O pedido de registro em questão pode ser
indeferido após análise do INPI. Essa expectativa pode vir a não
se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento definitivo pelo INPI; (iii) não
contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo
INPI. Contudo, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial –
LPI (Lei nº 9.279/96), a Companhia tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da marca, mesmo
antes de concedido o registro pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não aplicável, trata-se de pedido de registro, em
que a Companhia possui mera expectativa de
direito. Contudo, em caso de indeferimento do
pedido de registro, a Companhia terá que explorar
atividade para qual foi solicitada proteção através
de outras marcas. O indeferimento do pedido
poderá resultar em prejuízos financeiros à
Companhia, caso esta tenha feito investimentos
no sinal distintivo objeto do pedido na tentativa de
posicioná-lo de forma satisfatória no mercado

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, em
que a Companhia possui mera expectativa de
direito. Contudo, em caso de indeferimento do
pedido de registro, a Companhia terá que explorar
atividade para qual foi solicitada proteção através
de outras marcas. O indeferimento do pedido
poderá resultar em prejuízos financeiros à
Companhia, caso esta tenha feito investimentos
no sinal distintivo objeto do pedido na tentativa de
posicioná-lo de forma satisfatória no mercado

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Pedido de registro nº
Não aplicável
920033253, para a
marca “2W Energia”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 40

Pedido de registro nº
Não aplicável
920033318, para a
marca “2W Energia”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 42

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Trata-se de pedido de registro. De acordo com a legislação
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. Durante o processo de pedido
de registro há apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas. O pedido de registro em questão pode ser
indeferido após análise do INPI. Essa expectativa pode vir a não
se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento definitivo pelo INPI; (iii) não
contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo
INPI. Contudo, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial –
LPI (Lei nº 9.279/96), a Companhia tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da marca, mesmo
antes de concedido o registro pelo INPI.

Trata-se de pedido de registro. De acordo com a legislação
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. Durante o processo de pedido
de registro há apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas. O pedido de registro em questão pode ser
indeferido após análise do INPI. Essa expectativa pode vir a não
se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento definitivo pelo INPI; (iii) não
contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo
INPI. Contudo, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial –
LPI (Lei nº 9.279/96), a Companhia tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da marca, mesmo
antes de concedido o registro pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não aplicável, trata-se de pedido de registro, em
que a Companhia possui mera expectativa de
direito. Contudo, em caso de indeferimento do
pedido de registro, a Companhia terá que explorar
atividade para qual foi solicitada proteção através
de outras marcas. O indeferimento do pedido
poderá resultar em prejuízos financeiros à
Companhia, caso esta tenha feito investimentos
no sinal distintivo objeto do pedido na tentativa de
posicioná-lo de forma satisfatória no mercado

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, em
que a Companhia possui mera expectativa de
direito. Contudo, em caso de indeferimento do
pedido de registro, a Companhia terá que explorar
atividade para qual foi solicitada proteção através
de outras marcas. O indeferimento do pedido
poderá resultar em prejuízos financeiros à
Companhia, caso esta tenha feito investimentos
no sinal distintivo objeto do pedido na tentativa de
posicioná-lo de forma satisfatória no mercado

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

www.2wenergia.com.br Até 25/07/2021

Nome de domínio na internet

www.casadagestao.co
m.br

www.casadegestao.co
m.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 24/01/2021

Até 24/01/2021

Pedido de registro nº
Não aplicável
920066763, para a
marca “ENERGIA
LIVRE”, marca mista,
na Classe NCL (11) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Trata-se de pedido de registro. De acordo com a legislação
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. Durante o processo de pedido
de registro há apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas. O pedido de registro em questão pode ser
indeferido após análise do INPI. Essa expectativa pode vir a não
se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de
pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos prazos
legais; (ii) indeferimento definitivo pelo INPI; (iii) não
contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo
INPI. Contudo, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial –
LPI (Lei nº 9.279/96), a Companhia tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da marca, mesmo
antes de concedido o registro pelo INPI.

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 do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro, em
que a Companhia possui mera expectativa de
direito. Contudo, em caso de indeferimento do
pedido de registro, a Companhia terá que explorar
atividade para qual foi solicitada proteção através
de outras marcas. O indeferimento do pedido
poderá resultar em prejuízos financeiros à
Companhia, caso esta tenha feito investimentos
no sinal distintivo objeto do pedido na tentativa de
posicioná-lo de forma satisfatória no mercado

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

www.climetr.com.br

www.climetrading.com. Até 11/11/2021
br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

www.rrcom.com.br

www.solar2w.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 20/02/2021

Até 12/01/2021

www.gasenenergy.com. Até 01/08/2022
br

Nome de domínio na internet

Até 11/11/2020

www.climeenergia.com. Até 30/05/2022
br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

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 - 2W Energia S.A.

401

PÁGINA: 157 de 358

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

www.treccomercializad Até 25/08/2020
ora.com.br

www.w2energia.com.br Até 29/07/2021

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da 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) por ordem judicial; e (v) por
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 do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

36.583.766/0001-93

30/06/2020

2W Comercializadora
Varejista de Energia
S.A

Atuar como comercializadora de energia no ACL.

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

29.492.546/0001-99

30/06/2020

Anemus Wind 2
Participações S.A.

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

SP

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

SPE responsável pela implementação dos parques eólicos nos municípios de Currais Novos e São Vicente, no estado do Rio Grande do Norte

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2020

29.481.536/0001-58

31/12/2019

Anemus Wind 1
Participações S.A.

Atuar como comercializadora de energia no ACL.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2020

36.619.769/0001-30

2W Comercializadora
de Energia S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

1.000,00

São Paulo

4.635.000,00

São Paulo

0,00

São Paulo

0,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Geração e comercialização de energia
elétrica de fontes renováveis.

Geração e comercialização de energia
elétrica

Comercializadora de energia elétrica.

Comercializadora de energia elétrica.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 159 de 358

99,990000

99,990000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Implementação de projetos de geração de energia elétrica de fontes renováveis.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede
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Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 160 de 358

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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Versão : 1

9.2 - Outras Informações Relevantes
9.2 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHV
&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$V LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQWLGDV QRV LWHQV  D  GHYHP VHU OLGDV HP FRQMXQWR FRP
QRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHHSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHDVTXDLVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HDVSUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO $V SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO FRPSUHHQGHP DTXHODV
SUHYLVWDVQDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDHQRVSURQXQFLDPHQWRVRULHQWDo}HVHLQWHUSUHWDo}HV
HPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ HDSURYDGRVSHOD&90
$ DQiOLVH GRV 'LUHWRUHV HVFODUHFHQGR RV UHVXOWDGRV REWLGRV H DV UD]}HV SDUD D IOXWXDomR QRV
YDORUHV GDV FRQWDV SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD FRQVWLWXHP XPD RSLQLmR VREUH RV LPSDFWRV RX
HIHLWRV GRV GDGRV DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VREUH D VLWXDomR ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLD $ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV
UHVXOWDGRVREWLGRVQRSDVVDGRYHQKDPDVHUHSURGX]LUQRIXWXUR
$V LQIRUPDo}HV D VHJXLU DSUHVHQWDGDV IRUDP DYDOLDGDV H FRPHQWDGDV SHORV QRVVRV 'LUHWRUHV
'HVVD IRUPD DV DYDOLDo}HV RSLQL}HV H FRPHQWiULRV GRV QRVVRV 'LUHWRUHV RUD DSUHVHQWDGDV
WUDGX]HP D YLVmR H SHUFHSomR GH QRVVRV 'LUHWRUHV VREUH QRVVDV DWLYLGDGHV QHJyFLRV H
GHVHPSHQKR EHP FRPR YLVDP IRUQHFHU DRV LQYHVWLGRUHV LQIRUPDo}HV TXH RV DMXGDUmR D
FRPSDUDUQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUD L RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHHSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
LL DVPXGDQoDVQDVOLQKDVSULQFLSDLVGHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHSHUtRGRSDUDSHUtRGR
H LLL RVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHH[SOLFDPWDLVDOWHUDo}HV
2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQV
GH OLQKD HP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DR ORQJR GH XP SHUtRGR GH WHPSR $ $QiOLVH
9HUWLFDOUHSUHVHQWDRSHUFHQWXDORXLWHPGHXPDOLQKDHPUHODomRjVUHFHLWDVOtTXLGDVSDUDRV
SHUtRGRVDSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRDRDWLYRWRWDOQDV
GDWDVDSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO
D 

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLD
VmRVXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVGHFXUWRHPpGLRSUD]R
2V 'LUHWRUHV DFUHGLWDP TXH D &RPSDQKLD SRU PHLR GH XPD DQiOLVH GRV Q~PHURV GR DWLYR
FLUFXODQWHHGRSDVVLYRFLUFXODQWHSRVVXLXPFDSLWDOGHJLURTXHSHUPLWHTXHHODWHQKDOLTXLGH]H
UHFXUVRV GH FDSLWDO VXILFLHQWHV SDUD FREULU VXDV GHVSHVDV VXDV REULJDo}HV H RXWURV YDORUHV D
VHUHPSDJRVQRVSUy[LPRVDQRV
&RQWXGRD'LUHWRULDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHWDOVLWXDomRSHUPDQHFHUiLQDOWHUDGDPDVFDVR
HQWHQGDQHFHVViULRFRQWUDLUHPSUpVWLPRVSDUDILQDQFLDUVXDVREULJDo}HVGHFXUWRHPpGLRSUD]R
DFUHGLWDTXHD&RPSDQKLDWHUiFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV
&RPRREMHWLYRGHJDUDQWLUDLPSOHPHQWDomRGHVHXSODQRGHQHJyFLRVSDXWDGRSULQFLSDOPHQWH
QRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDVRODUHHyOLFDD&RPSDQKLDRSWRXSHOD
FDSWDomRGHUHFXUVRVGHORQJRSUD]RPHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
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$OpPGLVVRD&RPSDQKLDGHYHUiREWHUILQDQFLDPHQWRVDGLFLRQDLVSDUDYLDELOL]DURVHXSODQRGH
QHJyFLRV3DUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDYLGHRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
6HJXHDEDL[RDOJXPDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVTXHDSUHVHQWDPTXDQWLWDWLYDHSUHOLPLQDUPHQWH
DVDILUPDo}HVGHVFULWDVDFLPD
,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDVH2SHUDFLRQDLV6HOHFLRQDGDV

(P PLOKDUHV GH
5 
/XFUROtTXLGR

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH ([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
MXQKRGH
GH




 








 



(PPLOKDUHVGH5 
3DWULP{QLROtTXLGR
$WLYRFLUFXODQWH
'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR 

(PGHMXQKRGH








 

(PGHGH]HPEURGH



 







(PGHMXQKRGHDVGLVSRQLELOLGDGHVGD&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDRVRPDWyULRGRV
VDOGRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DVRPDYDP5PLOYDORULQIHULRUDGHGH]HPEUR
GHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOXPDUHGXomRGH5HIHULGDYDULDomRGHYHVH
SULQFLSDOPHQWH SRU RSHUDo}HV GH FRPSUD H YHQGD GH HQHUJLD QR 0HUFDGR /LYUH H DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVFRUULTXHLUDV
'HVVD IRUPD D 'tYLGD /tTXLGD &DL[D /tTXLGR  GD &RPSDQKLD WRWDOL]RX 5 PLO HP  GH
MXQKRGHXPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWR
GHYHVHSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGDGLPLQXLomRGRFDL[DFRQIRUPHH[SOLFDGRQRSDUiJUDIRDFLPD
HSRUQRYRILQDQFLDPHQWRQRYDORUGH5PLOREWLGRSDUDILQDQFLDURSHUDo}HVGHFRPSUDGH
HQHUJLD
(PGHGH]HPEURGHDVGLVSRQLELOLGDGHVGD&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDRVDOGRGH
FDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DVRPDYDP5PLOYDORULQIHULRUDGHGH]HPEURGH
TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLO XPD UHGXomR GH  5HIHULGD YDULDomR GHYHVH
SULQFLSDOPHQWH j OLTXLGDomR GH GtYLGDV YLVWR TXH R VDOGR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV
GLPLQXLXHP5PLOGHGH]HPEURGHSDUDGH]HPEURGH GLVSrQGLRGH
5 PLO SDUD DPRUWL]DomR WRWDO GD GHErQWXUH GD &RPSDQKLD GHGX]LGR SHOD REWHQomR GH
QRYDFpGXODGHFUpGLWREDQFiULRGH5PLO SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVHPDEHUWRQRYDORU
GH 5 PLO GH  H SDJDPHQWRV D SDUWHV UHODFLRQDGDV HP 5 PLO QR PHVPR
SHUtRGR
'HVVDIRUPDR&DL[D/tTXLGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOHPGHGH]HPEURGH
XPD UHGXomR GH  HP UHODomR D  GH GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR GHYHVH
SULQFLSDOPHQWHDRSDJDPHQWRDSDUWHVUHODFLRQDGDVHP5PLOQRSHUtRGR
(PGHGH]HPEURGHDVGLVSRQLELOLGDGHVGD&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDRVDOGRGH
FDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DPRQWDYDP5PLOYDORUVXSHULRUDGHGH]HPEURGH
TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLO XP DXPHQWR GH  5HIHULGD YDULDomR GHYHVH
SULQFLSDOPHQWHjJHUDomRGHFDL[DQDVRSHUDo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDQR0HUFDGR/LYUH
H FRQWUDWRV GH ORQJR SUD]R ILUPDGRV HP DQRV DQWHULRUHV TXH VH OLTXLGDUDP QR H[HUFtFLR HP
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TXHVWmR VHQGR VXSHULRU HP 5 PLO HP  R TXDO DLQGD IRL GHGX]LGR SHOR XVR QD
DPRUWL]DomRGHGtYLGDVHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVQRYDORUGH5PLO
'HVVDIRUPDD&DL[D/tTXLGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOHPGHGH]HPEURGH
XPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGHRQGHRVDOGRGDGtYLGDOtTXLGD
WRWDOL]DYD5PLO(VVHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHjJHUDomRGHFDL[DQDVRSHUDo}HV
GHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDFRQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPDVXSHULRUD5PLOHPR
TXDOIRLHPFRQWUDSDUWLGDGHGX]LGRSHODDPRUWL]DomRGDVSDUFHODVGDGHErQWXUHSHOD&RPSDQKLD
HP5PLO
 E 

(VWUXWXUDGH&DSLWDO

5HVVDOWDPRV TXH SRVVXtPRV XPD HVWUXWXUD GH FDSLWDO D TXDO p PHGLGD SHOD UHODomR HQWUH RV
SDVVLYRVHRSDWULP{QLROtTXLGRHTXLOLEUDGDHQWUHFDSLWDOSUySULRHGHWHUFHLURVVHQGRFRQGL]HQWH
FRPDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD&XPSUHVDOLHQWDUTXHRFDSLWDOGHWHUFHLURVGD&RPSDQKLDp
UHSUHVHQWDGR SRU FRQWDV D SDJDU GH IRUQHFHGRUHV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV REULJDo}HV
FRPFRQYHQLDGDVHQWUHRXWURV$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVSULQFLSDLVFRPSRQHQWHVGHQRVVD
HVWUXWXUDGHFDSLWDO


(PGHMXQKRGH
















HPPLOKDUHVGH5 
&DSLWDO GH WHUFHLURV SDVVLYR FLUFXODQWH  SDVVLYR
QmRFLUFXODQWH 

(PGHGH]HPEURGH

&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 









&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 









3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV









3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR










(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]DYD5PLOHQTXDQWR
RFDSLWDOGHWHUFHLURVUHSUHVHQWDYDXPWRWDOGH5PLORXVHMD GHFDSLWDOGH
WHUFHLURVHGHFDSLWDOSUySULR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD WRWDOL]DYD 5 PLO
HQTXDQWR R FDSLWDO GH WHUFHLURV UHSUHVHQWDYD XP WRWDO GH 5 PLO RX VHMD  GH
FDSLWDOGHWHUFHLURVHGHFDSLWDOSUySULR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD WRWDOL]DYD 5 PLO
HQTXDQWR R FDSLWDO GH WHUFHLURV UHSUHVHQWDYD XP WRWDO GH 5 PLO RX VHMD  GH
FDSLWDOGHWHUFHLURVHGHFDSLWDOSUySULR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD WRWDOL]DYD 5 PLO
HQTXDQWR R FDSLWDO GH WHUFHLURV UHSUHVHQWDYD XP WRWDO GH 5 PLO RX VHMD  GH
FDSLWDOGHWHUFHLURVHGHFDSLWDOSUySULR
$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHDDWXDOHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDpDGHTXDGDSDUDDWHQGHUjV
GHPDQGDVGHFXUWRHPpGLRSUD]R$OpPGLVVRD'LUHWRULDHQWHQGHTXHD&RPSDQKLDWHUiXPD
HVWUXWXUDGHFDSLWDODGHTXDGDSDUDDWHQGHUDVGHPDQGDVUHODFLRQDGDVDRSODQRGHQHJyFLRV
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F 
&DSDFLGDGH GH SDJDPHQWR HP UHODomR DRV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV
DVVXPLGRV
7HQGRHPYLVWDRVHXQtYHOGHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGH
FDSWDUQRPHUFDGRUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVD'LUHWRULDDFUHGLWD
WHU SOHQDV FRQGLo}HV GH KRQUDU RV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV DVVXPLGRV DWp D GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHQGR SRVVtYHO DLQGD D FDSWDomR GH UHFXUVRV DGLFLRQDLV FDVR KDMD
QHFHVVLGDGHLQFOXVLYHSDUDILQDQFLDURSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD(VVDFRQFOXVmREDVHLD
VHQRVIDWRUHVGHVFULWRVDVHJXLU
/LTXLGH] (P  GH MXQKR GH  R DWLYR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD HUD GH 5 PLO
VXSHULRUHP5PLODRSDVVLYRFLUFXODQWHTXHHUDGH5PLO(PGHGH]HPEUR
GHRDWLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOVXSHULRUHP5PLODR
SDVVLYRFLUFXODQWHTXHUHUDQDPHVPDGDWDGH5PLO(PGHGH]HPEURGHR
DWLYR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD HUD GH 5 PLO VXSHULRU HP 5 PLO DR SDVVLYR
FLUFXODQWHTXHUHUDQDPHVPDGDWDGH5PLO(PGHGH]HPEURGHRDWLYR
FLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOVXSHULRUHP5PLODRSDVVLYRFLUFXODQWH
TXHUHUDQDPHVPDGDWDGH5PLO
'tYLGD/tTXLGD &DL[D/tTXLGR (PGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHR
tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR GD &RPSDQKLD HUD GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
3UD]RGHYHQFLPHQWRGDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV&RQIRUPHDSUHVHQWDGRQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GH DFRUGR FRP D QDWXUH]D H SUD]R GH YHQFLPHQWR REVHUYDVH D
FRQFHQWUDomRGHYHQFLPHQWRVGHFXUWRSUD]RHQWUHXPDWUrVDQRV
&RQVLGHUDQGR QRVVR EDL[R HQGLYLGDPHQWR H QRVVR IOX[R GH FDL[D D 'LUHWRULD DFUHGLWD TXH D
&RPSDQKLD WHUi OLTXLGH] H UHFXUVRV GH FDSLWDO VXILFLHQWHV SDUD FREULU VHXV FXVWRV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDVGtYLGDVHLQYHVWLPHQWRVSHORVSUy[LPRVPHVHVHPERUDQmRSRVVD
JDUDQWLUTXHWDOVLWXDomRSHUPDQHFHUiLQDOWHUDGDHVSHFLDOPHQWHFRQVLGHUDQGRDLQFHUWH]DRULXQGD
GRVLPSDFWRVGD&29,'QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDQRVVDVRSHUDo}HVHIOX[RVGHFDL[DIXWXURV
&DVRHQWHQGDPRVQHFHVViULRFRQWUDLUHPSUpVWLPRVDGLFLRQDLVSDUDILQDQFLDUQRVVDVDWLYLGDGHVH
LQYHVWLPHQWRVD&RPSDQKLDWHUFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV
G 
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV
QmRFLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDVSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWR SDUDFDSLWDOGH
JLURHLQYHVWLPHQWRHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDIRUDPRFDL[DJHUDGRSRUPHLRGH
VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV H D XWLOL]DomR GH ILQDQFLDPHQWRV GH WHUFHLURV UHSUHVHQWDGRV SRU
ILQDQFLDPHQWRVEDQFiULRVFRQIRUPHGHVFULWDVQRLWHP I DEDL[R
$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHX
SHUILOGHHQGLYLGDPHQWRDWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVVHPSUH
SUHVHUYDQGRRSHUILOGHORQJRSUD]RGDGtYLGDILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDFDSDFLGDGHGH
SDJDPHQWRGD&RPSDQKLD
H 
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV
QmRFLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
$VSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVDVHUHPUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmR
L HPLVVmRGHGHEHQWXUHVHRXRXWURVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD LQFHQWLYDGRVRXQmR LQFOXLQGR
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SRU PHLR GH DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV LL  IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU QRVVDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV LLL OLQKDVGHFUpGLWRFRPRVSULQFLSDLVEDQFRV HQGLYLGDPHQWREDQFiULR S~EOLFRV
HRX SULYDGRV EHP FRPR FRP EDQFRV GH IRPHQWR H LY HPLVVmR GH Do}HV QR PHUFDGR GH
FDSLWDLV$GLFLRQDOPHQWHpFRPXPQDLQG~VWULDRQGHD&RPSDQKLDSUHWHQGHRSHUDUDUHFLFODJHP
GHFDSLWDODWUDYpVGDYHQGDGHSURMHWRV
$EDL[R DSUHVHQWDPRV RV WHUPRV H FRQGLo}HV EHP FRPR DV PpWULFDV H SUHoR SDUD DV WUrV
SULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRTXHD&RPSDQKLDHVWiGLVFXWLQGRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
L
3DUD GHErQWXUHV LQFHQWLYDGD D &RPSDQKLD HVWi DGRWDQGR DV UHIHUrQFLDV GH PHUFDGR
DEDL[R
(PLVV}HVGHGHErQWXUHVUHFHQWHVQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFD
'DWDGH(PLVVmR
-DQ
'H]
1RY
$JR

(PLVVRU
7DHVD
(QHYD
(QHO
('3

6HWRU
7UDQVPLVVmR
7pUPLFD
+LGUR
7UDQVPLVVmR

9DORU HP5
PLOK}HV 





3UD]R DQRV 





-XO

(QJLH

*HUDomR





0D\

2PHJD

5HQRYiYHLV





5HPXQHUDomR
,3&$
,3&$
,3&$
,3&$
,3&$
,3&$
&',
,3&$


LL
3DUD ILQDQFLDPHQWRV FRP R %DQFR 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR H 6RFLDO ±
%1'(6D&RPSDQKLDHVWiDGRWDQGRDVVHJXLQWHVSUHPLVVDV
1DVRSHUDo}HVGLUHWDVD7D[DGHMXURVpFRPSRVWDSHOR&XVWR)LQDQFHLURSHOD5HPXQHUDomRGR
%1'(6HSHOD7D[DGHULVFRGHFUpGLWR
,WHQVILQDQFLDGRV
&XVWR)LQDQFHLUR
5HPXQHUDomRGR%1'(6
7D[DGHULVFRGHFUpGLWR
(QHUJLDVRODU
9DULiYHOFRQIRUPHULVFRGR
(QHUJLDGHUHVtGXRV
DRDQR DD 
7/3
FOLHQWHHSUD]RVGR
VyOLGRV
ILQDQFLDPHQWR
'HPDLVIRQWHV
DRDQR DD 
KWWSVZZZEQGHVJRYEUZSVSRUWDOVLWHKRPHILQDQFLDPHQWRSURGXWREQGHVILQHPHQHUJLD

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiSUHYHQGRWHUTXHHPLWLUXPDILDQoDEDQFiULDQRYDORUGHGR
ILQDQFLDPHQWRDWpDFRQFOXVmRItVLFDHILQDQFHLUDGRSURMHWRDRFXVWRGHDDVREUHRYDORU
JDUDQWLGRSHODILDQoD
LLL
3DUDILQDQFLDPHQWR FRPR %DQFRGR 1RUGHVWHGR%UDVLO6$RVILQDQFLDPHQWRV TXHD
&RPSDQKLDSUHWHQGHREWHUHVWmRGHDFRUGRFRPSURJUDPDGHILQDQFLDPHQWR)1(±3URLQIUD
7)& 7D[DGH-XURVGRV)XQGRV&RQVWLWXFLRQDLV SDUD-XQKR
)DWRUGHORFDOL]DomR
7D[DFRP%{QXVGH$GLPSOrQFLD
7D[DVHP%{QXVGH$GLPSOrQFLD
5HV&RQGHO6XGHQH
DRDQR
DRPrV
DRDQR
DRPrV
 
7LSRORJLD1mR
,3&$ 
,3&$ 
,3&$ 
,3&$ 
3ULRULWiULD
DD
DP
DD
DP
,3&$7D[DFRUUHVSRQGHQWHDR)DWRUGH$WXDOL]DomR0RQHWiULD )$0 GD7)& 7D[DGH-XURVGRV)XQGRV&RQVWLWXFLRQDLV 
FRQIRUPHGHVFULWRQD/HLQGHDVHUFDOFXODGRGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLDGHILQLGDQD5HVROXomR
GR%$&(1GH

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiSUHYHQGRWHUTXHHPLWLUXPDILDQoDEDQFiULDQRYDORUGHGR
ILQDQFLDPHQWRDWpDDPRUWL]DomRWRWDOGRILQDQFLDPHQWR DSUR[LPDGDPHQWHDQRV DRFXVWRGH
DDVREUHRYDORUJDUDQWLGRSHODILDQoD
$&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiDFHVVDURVILQDQFLDPHQWRVQDVFRQGLo}HV
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PHQFLRQDGDVDFLPD
1mRREVWDQWHHVVDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRWHUHPVLGRVXILFLHQWHVQRSDVVDGRRVLPSDFWRVGD
&29,'QDVRSHUDo}HVSRGHPMXVWLILFDUQRIXWXURHFDVRD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDMXOJXHP
SHUWLQHQWH D XWLOL]DomR GH RXWUDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR FRPR R PHUFDGR GH FDSLWDLV RX
FRQWUDWDU ILQDQFLDPHQWRV FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV FRP DV TXDLV D &RPSDQKLD SRVVXL
UHODFLRQDPHQWR QmR Vy SDUD ILQDQFLDU HYHQWXDLV DTXLVLo}HV RX LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHV PDV WDPEpP SDUD ILQDQFLDU D QHFHVVLGDGH GH FDSLWDO GH JLUR QR FXUWR SUD]R
SULQFLSDOPHQWHHQTXDQWRSHUVLVWLUHPRVHIHLWRVGDSDQGHPLD
I 

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

1R SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD SRVVXtD FRQWUDWRV
ILQDQFHLURVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRVFRPR%DQFR'D\FRYDO6$HFRPR%DQFR6RILVD6$DOpPGH
XPDQRWDSURPLVVyULDHPLWLGDHPGHPDLRGH(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRU
WRWDOHPDEHUWRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQVROLGDGRHUDGH5PLO
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDHVWUXWXUDGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH
HEHPFRPRHPGHMXQKRGH
(PSUpVWLPRVH
)LQDQFLDPHQWRV 5PLO 

&&%'D\FRYDO
&&%6RILVD
'HErQWXUHV
7RWDO

L

,QGH[DGR
U

&',
&',
&',


-XURV
$QXDLV

/нϰ͕ϵϭйĂ͘Ă
/нϰ͕ϭϱйĂ͘Ă
&',
DD


(PGH
MXQKRGH




(PGHGH]HPEURGH


























&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRVUHOHYDQWHV

&pGXODVGH&UpGLWRV%DQFiULRV &&%V 

%DQFR'D\FRYDO6$
$&RPSDQKLDHPLWLXXPD&&%HPGHMXOKRGHHPIDYRUGR%DQFR'D\FRYDO6$QRYDORU
GH5PLODTXDOIRLDGLWDGDHPGHDEULOGH2VUHFXUVRVFDSWDGRVFRPDUHIHULGD
HPLVVmRGD&&%GHVWLQDPVHDFDSLWDOGHJLURXWLOL]DGRSDUDILQDQFLDUDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
$UHPXQHUDomRpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD2YDORUSULQFLSDOHDUHPXQHUDomR
VHUmRSDJRVDWpGHDEULOGH(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5PLO

%DQFR6RILVD6$
$&RPSDQKLDHPLWLXXPD&&%HPGHPDUoRGHHPIDYRUGR%DQFR6RILVD6$QRYDORU
GH5PLODTXDOSRVVXLXPDFHVVmRILGXFLiULDGHGLUHLWRVGHFUpGLWRVGHIRUPDDJDUDQWLUR
SDJDPHQWRGDVREULJDo}HVJDUDQWLGDVSRUHVWD&&%2VUHFXUVRVFDSWDGRVFRPDUHIHULGDHPLVVmR
GD &&% GHVWLQDPVH D FDSLWDO GH JLUR XWLOL]DGR SDUD ILQDQFLDU DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD $
UHPXQHUDomR p GH  GR &', DFUHVFLGR GH  DD 2 YDORU SULQFLSDO H D UHPXQHUDomR
VHUmRSDJRVDWpGHMXOKRGH(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5PLO
LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RUHOHYDQWHVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
$FUHGLWDPRV SRVVXLU XP UHODFLRQDPHQWR SUy[LPR H HTXLOLEUDGR FRP DV SULQFLSDLV LQVWLWXLo}HV
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ILQDQFHLUDVQRPHUFDGREUDVLOHLURYLVDQGRSURQWRDFHVVRDOLQKDVGHFUpGLWRSDUDILQDQFLDPHQWR
GHLQYHVWLPHQWRVHHYHQWXDLVGHPDQGDVDGLFLRQDLVGHIRUWDOHFLPHQWRGHFDSLWDOGHJLUR
LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

1HQKXPDGDVGtYLGDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVH[LVWHQWHVHPGHMXQKR
GHSRVVXLFOiXVXODHVSHFtILFDFRQWUDWXDOGHVXERUGLQDomRGHIRUPDTXHQmRKiUHODomRGH
SUHIHUrQFLD HQWUH DV PHVPDV $VVLP R JUDX GH VXERUGLQDomR HQWUH DV GtYLGDV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV VHJXH R TXDQWR GHWHUPLQDGR QD OHJLVODomR HP YLJRU H QDV
JDUDQWLDV FRQVWLWXtGDV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD WDPEpP R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
LY  (YHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRUHPHVSHFLDOHPUHODomRDOLPLWHVGH
HQGLYLGDPHQWR H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j
DOLHQDomRGHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROH
VRFLHWiULR
$ GLUHWRULD LGHQWLILFRX TXH D &RPSDQKLD FHOHEURX FpGXODV GH FUpGLWR EDQFiULR FRP R %DQFR
'D\FRYDO6$ &pGXODGH&UpGLWR%DQFiULRQ HFRPR%DQFR6RILVD6$ &pGXODGH
&UpGLWR%DQFiULRQ307 DVTXDLVSRVVXHPFOiXVXODVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVjDOWHUDomR
GHFRQWUROHGD&RPSDQKLDRTXHSRGHULDHQVHMDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHWDLVFRQWUDWRV
$ &RPSDQKLD DFRPSDQKD R DWHQGLPHQWR GDV FOiXVXODV HVWDEHOHFLGDV H HQWHQGH TXH DWHQGHX
WRGDV DV FOiXVXODV UHVWULWLYDV PHQFLRQDGDV DFLPD H FRYHQDQWV ILQDQFHLURV FDVR H[LVWHQWH QD
pSRFD SDUD RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H QR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
J 

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

(PGHMXQKRGHQmRH[LVWLDPOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHQmRXWLOL]DGRV
K 

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGR
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
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5HFHLWDOtTXLGD
$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLODXIHULGDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGR
jTXHGDQRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDHDRPHQRUYROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHPJHUDO
HPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUHQHUJpWLFRQRSULPHLURWULPHVWUHGH%RDSDUWH
GD UHFHLWD GR LQtFLR GH  p R UHVXOWDGR GH FRQWUDWRV IHFKDGRV QR LQtFLR GH  (VWD
LQIRUPDomRSRGHVHUFRUURERUDGDSHODTXHGDQRPRQWDQWHUHJLVWUDGRDWtWXORGHYDORUMXVWRQD
FRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDUHJLVWUDGDQREDODQoRGHSDUD1RFDVRGD&RPSDQKLD
IRUDPFRPHUFLDOL]DGRV*:KQRSULPHLURVHPHVWUHGHFRQWUD*:KQRPHVPR
SHUtRGRGH
&XVWRV2SHUDFLRQDLV
2VFXVWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGR
jUHWRPDGDJUDGXDOGRVSUHoRVPpGLRVSDVVDGDDFULVHGHOLTXLGH]PHQFLRQDGDQRWySLFRDFLPD
9DORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
2YDORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHWHYHXPDUHFHLWDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDGHVSHVDGH
5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV ILQGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRX XP
DXPHQWR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR DR LQFUHPHQWR QR YROXPH GH FRQWUDWRV
QHJRFLDGRVSHOD&RPSDQKLDQR0HUFDGR/LYUHJHUDQGRQRYRVFRQWUDWRVGHFXUWRPpGLRHORQJR
SUD]R
/XFUREUXWR
2 OXFUR EUXWR GD &RPSDQKLD QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]RGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDPHOKRUDGH7DOPHOKRUDRFRUUHX
GHYLGRjTXHGDQRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDHDRPHQRUYROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHP
JHUDOHPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUHQHUJpWLFRQRSULPHLURWULPHVWUHGH$
UHWRPDGD GRV SUHoRV SyV FULVH SHUPLWLX XPD PHOKRUD QD PDUJHP GD &RPSDQKLD FRQIRUPH
H[SOLFDGRQRVWySLFRVDFLPD
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHIRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHX
GHYLGRDLWHQVQmRUHFRUUHQWHVSDUDOLTXLGDomRGHVDOGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV5PLO
FRUUHVSRQGHPDP~WXRVHJXLGRGHSHUGmRGHFRUUHQWHGHDQWHFLSDomRGHGLYLGHQGRVGHDRV
VyFLRVH5PLOGHVHUYLoRVGHWHUFHLURVFRUUHVSRQGHDXPIDWXUDPHQWRH[WUDRUGLQiULRSDUD
XPDFRQWURODGD
'HSUHFLDo}HV
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$VGHSUHFLDo}HVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRUDP
GH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
RTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRIDWRGHTXH
PXLWRVDWLYRVLPRELOL]DGRVHVWmRFKHJDQGRDRILQDOGDYLGD~WLOVHPTXHKDMDQRYDVDTXLVLo}HV
UHOHYDQWHVHPXVR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
$VRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHUHSUHVHQWDUDPXPDGHVSHVDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDUHFHLWDGH
5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRJDQKRREWLGRFRPGLVWUDWRHPFRQWUDWRV
GHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDHPXPDYH]TXHDFRQWUDSDUWHVROLFLWRXRHQFHUUDPHQWRGH
XP FRQWUDWR FRP VXSULPHQWR DQXDO GH HQHUJLD SDJDQGR D PXOWD GH 5 PLO SUHYLVWD QR
FRQWUDWR(PKRXYHDLQGDUHFHLWDGH5PLOUHIHUHQWHDYHQGDGHDo}HVGHFRQWURODGD
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGRHGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR
2 OXFUR SUHMXt]R  DQWHV GR 5HVXOWDGR )LQDQFHLUR /tTXLGR H GRV LPSRVWRV VREUH R OXFUR GD
&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWRXXPOXFURGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]RGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDPHOKRUDGH7DOJDQKRRFRUUHXGHYLGR
jPHOKRUDGDPDUJHPGHFRPHUFLDOL]DomRUHVXOWDQWHGHWHUVLGRXPSHUtRGRDIHWDGRSRU
XPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUPHVPRWHQGRDFRQWUDSDUWLGDGHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
QmR UHFRUUHQWHV GH 5 PLO HP  FRQIRUPH H[SOLFDGR QRV WySLFRV FRUUHVSRQGHQWHV
DFLPD
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD GLPLQXLomR GH  7DOUHGXomR RFRUUHX GHYLGR j
PDLRUUHFHLWDGHMXURVUHJLVWUDGDQRSULPHLURVHPHVWUHGHVREUHRVDOGRGHRXWUDVFRQWDVD
UHFHEHUQRYDORUGH5PLOHQTXDQWRTXHQRPHVPRSHUtRGRGHIRLGH5PLO
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
2UHVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWRXXPDUHFHLWDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWH
DXPDGHVSHVDGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRTXH
UHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOJDQKRRFRUUHXGHYLGRjPHOKRUDGDPDUJHPGH
FRPHUFLDOL]DomRUHVXOWDQWHGHWHU VLGR XPSHUtRGRDIHWDGRSRUXPDFULVHGHOLTXLGH] QR
VHWRU PHVPR WHQGR D FRQWUDSDUWLGD GH GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV QmR UHFRUUHQWHV GH
5PLOHPFRQIRUPHH[SOLFDGRQRVWySLFRVFRUUHVSRQGHQWHVDFLPD
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHIRLGHXPDGHVSHVDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDGHVSHVD
GH5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH2DXPHQWRGH
RFRUUHXGHYLGRDRPDLRUOXFURREWLGRHPUHVXOWDQGRQXPDPDLRUEDVHWULEXWiULD
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWRXXPDGHVSHVDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPD
UHFHLWDGH5PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRDXPHQWRGHLWHQVGHEDODQoRTXH
UHSUHVHQWDPGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVQDDSXUDomRGRVWULEXWRVVREUHROXFUR
/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
2OXFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWRXXPOXFUROtTXLGRGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]RGH5
PLOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomR
GH7DOJDQKRRFRUUHXGHYLGRjPHOKRUDGDPDUJHPGHFRPHUFLDOL]DomRUHVXOWDQWHGH
WHUVLGRXPSHUtRGRDIHWDGRSRUXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUPHVPRWHQGRDFRQWUDSDUWLGD
GH GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV QmR UHFRUUHQWHV GH 5 PLO H PDLRU GHVSHVD GH
LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV HP  FRQIRUPH H[SOLFDGR QRV WySLFRV
FRUUHVSRQGHQWHVDFLPD
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

HP5PLOH[FHWR 



$9

5HFHLWDOtTXLGD





&XVWRRSHUDFLRQDLV
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/XFUR SUHMXt]R  DQWHV GR 5HVXOWDGR
)LQDQFHLURHGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR









 











5HFHLWDVILQDQFHLUDV
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

 







 

/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR









 

/XFUR SUHMXt]R  OtTXLGR DWULEXtYHO D
3URSULHWiULRVGDFRQWURODGRUD









 

9DORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
/XFUREUXWR
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HSUHFLDo}HV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

7RWDOGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR



$9

$+

   

5HFHLWDOtTXLGD
$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGR
jTXHGDQRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDHDRPHQRUYROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHPJHUDO
HPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUHQHUJpWLFRQRSULPHLURWULPHVWUHGH1RFDVR
GD &RPSDQKLD IRUDP FRPHUFLDOL]DGRV  0: PpGLR HP  FRQWUD  0: PpGLR HP

&XVWRV2SHUDFLRQDLV
2VFXVWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
 GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD GLPLQXLomR GH  7DO UHGXomR HVWi
SURSRUFLRQDOPHQWH UHODFLRQDGD j UHFHLWD OtTXLGD FRPHUFLDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD FRQIRUPH
GLVSRVWRDFLPD
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9DORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
2YDORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHIRLGHXPDGHVSHVDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDGHVSHVDGH
5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDPDUFDomRDPHUFDGRSHORSUHoRIXWXURGD
FXUYDGHHQHUJLDFRQIRUPHH[SRVLomRGHFRQWUDWRVIXWXURV$PDUFDomRDPHUFDGRpUHDOL]DGD
FRPRVSDUkPHWURVGHSUHoRIXWXURQRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUDTXHRVFRQWUDWRV
IXWXURV GH HQHUJLD VHMDP GLPHQVLRQDGRV GD PHOKRU IRUPD SRVVtYHO QDTXHOD GDWD &RQWXGR RV
SUHoRV GH HQHUJLD QR IXWXUR YDULDP SRU GLYHUVDV UD]}HV H QHP VHPSUH R JDQKR RX SHUGD
UHSUHVHQWDGRQDPDUFDomRDPHUFDGRQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOVHFRQFUHWL]D
QDPHVPDIRUPDDSUHVHQWDGD7RGDHTXDOTXHUH[SRVLomRGHFRQWUDWRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
REHGHFHPDRULVFRDWULEXtGRjFDUWHLUDFRQIRUPHHVWDWXWRVRFLDO$WHQGrQFLDGHSUHoRGDFXUYD
IXWXUDGHHQHUJLDYDULDFRQVWDQWHPHQWHHpDYDOLDGDGLDULDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
/XFUREUXWR
2OXFUREUXWRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRVIDWRUHV
HOHQFDGRV QRV WySLFRV GH UHFHLWD OtTXLGD H UHVXOWDGR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV GHULYDWLYRV
DFLPD
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GD &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHIRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD GLPLQXLomR GH  7DO
UHGXomR RFRUUHX GHYLGR j GLPLQXLomR GRV FXVWRV FRP WHUFHLURV QR YDORU GH 5 PLO HP
HVSHFLDOFRQVXOWRULDVWpFQLFDVHWDPEpPPHQRUHVFXVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRHSURVSHFomRGH
QRYRVSURMHWRVGHHQHUJLDUHQRYiYHOXPDYH]TXHDFRPSDQKLDDGTXLULXVHXVSULPHLURVSURMHWRV
HPMDQHLURGH
'HSUHFLDo}HV
$VGHSUHFLDo}HVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDP
GH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRIDWRGH
TXH PXLWRV DWLYRV LPRELOL]DGRV HVWmR FKHJDQGR DR ILQDO GD YLGD ~WLO VHP TXH KDMD QRYDV
DTXLVLo}HVUHOHYDQWHVHPXVR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
$V RXWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  OtTXLGDV GD &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDPXPDUHFHLWDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDUHFHLWDGH
5 PLO QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP
DXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRJDQKRREWLGRFRPGLVWUDWRHPFRQWUDWRV
GHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDHPXPDYH]TXHDFRQWUDSDUWHVROLFLWRXRHQFHUUDPHQWRGH
XP FRQWUDWR FRP VXSULPHQWR DQXDO GH HQHUJLD SDJDQGR D PXOWD GH 5 PLO SUHYLVWD QR
FRQWUDWR
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/XFUR SUHMXt]R DQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGRHGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR
2 OXFUR SUHMXt]R  DQWHV GR 5HVXOWDGR )LQDQFHLUR /tTXLGR H GRV LPSRVWRV VREUH R OXFUR GD
&RPSDQKLD QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH XP OXFUR GH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPOXFURGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOGLPLQXLomRRFRUUHX
GHYLGRDRPHQRUYROXPH FRPHUFLDOL]DGRQRH[HUFtFLR VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 0:P HPFRPSDUDomRFRPRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
0:P UHSUHVHQWDQGRDPHQRVQRYROXPHGHHQHUJLD(VWDYDULDomRDFDUUHWRXH
XPYROXPHPHQRUGHQHJyFLRVHFRQVHTXHQWHPHQWHXPDPDUJHPSRURSHUDomRPHQRUTXHR
H[HUFtFLRDQWHULRU
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRj
UHFHLWDGHMXURVUHJLVWUDGDHPVREUHRVDOGRGHRXWUDVFRQWDVDUHFHEHUQRYDORUGH5
PLO XPD YH] TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO GH HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  QmR IRL
UHFRQKHFLGRLPSDFWRUHIHUHQWHDHVWDRSHUDomR
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGR
jDPRUWL]DomRHOLTXLGDomRWRWDOGDGHErQWXUHHPLWLGDSHOD&RPSDQKLDQRDQRGH&RPD
OLTXLGDomRWRWDOGHVWDGtYLGDD&RPSDQKLDSDVVRXDWHUXPEDODQoRPHQRVDODYDQFDGRHDEULX
HVSDoRSDUDQRYDVFRQWUDWDo}HVGHILQDQFLDPHQWRGHVXDDWLYLGDGHRSHUDFLRQDO6HQGRDVVLPQR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPDQRYDFpGXOD
GHFUpGLWREDQFiULRQRYDORUGH5PLO
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
2UHVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH XP UHVXOWDGR SRVLWLYR GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHDXPUHVXOWDGRSRVLWLYRGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRIDWRGHQmRKDYHUGHVSHVDVFRPILQDQFLDPHQWRVUHOHYDQWHVQRH[HUFtFLR
GH  HP FRPSDUDomR FRP R H[HUFtFLR GH  QR TXDO DV GHVSHVDV FRP ILQDQFLDPHQWRV
UHOHYDQWHV IRUDP YDORU GH 5 PLO H WDPEpP PHQRU FXVWR GH GHVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDV TXH GLPLQXtUDP VXEVWDQFLDOPHQWH GH 5 PLO QR H[HUFtFLR GH  SDUD
5PLOQRH[HUFtFLRGH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
$GHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH
 7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR DR IDWR GD &RPSDQKLD WHU UHDOL]DGR UHOHYDQWH SUHMXt]R
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ILVFDO RULXQGR GD SHUGD QD YHQGD GH VXD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD 5HQRYD (QHUJLD 6$
³5HQRYD´ HP
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHIRLGHXPDGHVSHVDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDUHFHLWDGH
5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
GLPLQXLomR GH  7DO UHGXomR RFRUUHX GHYLGR j &RPSDQKLD D FRQVWLWXLomR GH WULEXWRV
GLIHULGRVDWLYRVVREUHRSUHMXt]RILVFDODSHQDVQRDQRGH
/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
2OXFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHIRLGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHX
GHYLGRjTXHGDGDUHFHLWDOtTXLGDHPHSRUFRQVHTXrQFLDGROXFUREUXWRGD&RPSDQKLD
DFRPSDQKDGDGDVGHPDLVREVHUYDo}HVGHVWDFDGDVQRVWySLFRVDFLPD
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

HP5PLOH[FHWR 



$9
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$+
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5HFHLWDOtTXLGD
$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDR
PDLRU YROXPH GH HQHUJLD WUDQVDFLRQDGR QR DQR GH  HP FRQMXQomR FRP RSHUDo}HV
HVWUXWXUDGDVGHFRPSUDGHHQHUJLDQRFXUWRSUD]RPDLRUHVQHVWHDQRHPFRPSDUDomRFRP
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&XVWRV2SHUDFLRQDLV
2VFXVWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
 GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX
GHYLGRDRPDLRUYROXPHGHHQHUJLDWUDQVDFLRQDGRQRDQRGHHPFRQMXQomRFRPRSHUDo}HV
HVWUXWXUDGDVGHYHQGDGHHQHUJLDQRFXUWRSUD]RFRPOLTXLGDomRQD&kPDUDGH&RPHUFLDOL]DomR
GH(QHUJLD(OpWULFD &&( PDLRUHVQHVWHDQRHPFRPSDUDomRFRP
9DORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLD
2YDORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHIRLGHXPDGHVSHVDGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDUHFHLWDGH
5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPD
GLPLQXLomRGH7DOYDULDomRRFRUUHXGHYLGRjPDUFDomRDPHUFDGRSHORSUHoRIXWXURGD
FXUYDGHHQHUJLDFRQIRUPHH[SRVLomRGHFRQWUDWRVIXWXURV$PDUFDomRDPHUFDGRpUHDOL]DGD
FRPRVSDUkPHWURVGHSUHoRIXWXURQRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUDTXHRVFRQWUDWRV
IXWXURV GH HQHUJLD VHMDP GLPHQVLRQDGRV GD PHOKRU IRUPD SRVVtYHO QDTXHOD GDWD &RQWXGR RV
SUHoRV GH HQHUJLD QR IXWXUR YDULDP SRU GLYHUVDV UD]}HV H QHP VHPSUH R JDQKR RX SHUGD
UHSUHVHQWDGRQDPDUFDomRDPHUFDGRQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOVHFRQFUHWL]D
QDPHVPDIRUPDDSUHVHQWDGD7RGDHTXDOTXHUH[SRVLomRGHFRQWUDWRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
REHGHFHPDRULVFRDWULEXtGRjFDUWHLUDFRQIRUPHHVWDWXWRVRFLDO$WHQGrQFLDGHSUHoRGDFXUYD
IXWXUDGHHQHUJLDYDULDFRQVWDQWHPHQWHHpDYDOLDGDGLDULDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
/XFUREUXWR
2OXFUREUXWRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRj
PDUFDomRDPHUFDGRSHORSUHoRIXWXURGDFXUYDGHHQHUJLDFRQIRUPHH[SRVLomRGHFRQWUDWRV
IXWXURV1DGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOHPSUHFLILFDQGRWDLVFRQWUDWRVIXWXURV
GHVIDYRUDYHOPHQWH SDUD D &RPSDQKLD &RQWXGR FRQIRUPH H[SOLFLWDGR DFLPD RV SUHoRV GH
HQHUJLDQRIXWXURYDULDPSRUGLYHUVDVUD]}HVHQHPVHPSUHRJDQKRRXSHUGDUHSUHVHQWDGRQD
PDUFDomRDPHUFDGRQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOVHFRQFUHWL]DQDPHVPDIRUPD
DSUHVHQWDGD
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO QR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH
7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRjPDLRUFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHWHUFHLURVQRYDORUGH
5PLOHDXPHQWRGHFXVWRVFRPSHVVRDOQRYDORUGH5PLOGHYLGRDRLQFUHPHQWRGH
DWLYLGDGHVHFRQWUROHVGD&RPSDQKLD
'HSUHFLDo}HV
$VGHSUHFLDo}HVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDP
GH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRIDWRGHTXH
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GLYHUVRVDWLYRVLPRELOL]DGRVGD&RPSDQKLDHVWmRFKHJDQGRDRILQDOGDVXDYLGD~WLOVHPTXHKDMD
QRYDVDTXLVLo}HVUHOHYDQWHV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
$VRXWUDVUHFHLWDVOtTXLGDVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDRXWUDVGHVSHVDVOtTXLGDVGH5PLOQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DO
DXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDPDLRUOLTXLGH]GHFDL[DGD&RPSDQKLDTXHVDLXGH5PLOHP
 SDUD 5 PLO HP  JHUDQGR PDLRU UHFHLWD FRP LQYHVWLPHQWRV ILQDQFHLURV H
DSOLFDo}HVHPEDQFRV
3URYLVmRSDUDSHUGDVGHDWLYRPDQWLGRSDUDUHYHQGD
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRKRXYHSURYLVmRSDUDSHUGDVGH
DWLYRPDQWLGRSDUDUHYHQGDGD&RPSDQKLD1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
DSURYLVmRSDUDSHUGDVGHDWLYRPDQWLGRSDUDUHYHQGDIRLGH5PLO(VVDGHVSHVD
FRUUHVSRQGHDSURYLVmRSDUDSHUGDQDYHQGDGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDQD5HQRYDUHDOL]DGDQR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  QmR JHUDQGR TXDLVTXHU HIHLWRV QR
H[HUFtFLRVRFLDOGH
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
1mRKRXYHUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHVVHVDOGR
IRL GH XPD GHVSHVD GH 5 PLO (VVD GHVSHVD RFRUUHX GHYLGR DR LQYHVWLPHQWR
FRUUHVSRQGHQWHDWpHQWmRjSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD&RPSDQKLDQD5HQRYD(PGHQRYHPEUR
GHRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDSURYDUDPTXHDYHQGDGDUHIHULGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULD
QD5HQRYD$VVLPDSDUWLUGDTXHODGDWDUHIHULGRLQYHVWLPHQWRIRLWUDQVIHULGRSDUDDUXEULFD³$WLYR
'LVSRQtYHO SDUD 9HQGD´ H GHVGH HQWmR SDVVRX D VHU DYDOLDGR SHOR VHX YDORU MXVWR QmR PDLV
JHUDQGRUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGRHGRVLPSRVWRVVREUHROXFUR
2OXFURDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGRHGRVLPSRVWRVVREUHROXFURGD&RPSDQKLDQR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWH
DRSUHMXt]RDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGRHGRVLPSRVWRVVREUHROXFURGD&RPSDQKLDGH
5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXP
DXPHQWR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR D QmR WHU KDYLGR SHUGD FRP HTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDOHPLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRRQmRLPSDFWRGDDSURYLVmRSDUDSHUGDV
GHDWLYRPDQWLGRSDUDYHQGDQRYDORUGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDR
LQFUHPHQWR QR YROXPH GH FDL[D DSOLFDGR DVVLP FRPR FREUDQoDV PDLRUHV GH PXOWD H MXURV GH
P~WXRVHDWUDVRVSRQWXDLVGHSDJDPHQWRVGHFRQWUDWRV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV

423
PÁGINA: 179 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGR
DRUHVXOWDGRFRPSHUGDHPGHULYDWLYRVILQDQFHLURVDWUHODGRVDRSUHoRIXWXURGR3/'VHPUHJLVWUR
GHHQHUJLDQD&&((FRPFRQWUDWRVUHJLVWUDGRVYLD&(7,3TXHWRWDOL]DP5PLOHP
1RVDQRVSRVWHULRUHVD&RPSDQKLDQmRRSHURXPDLVSURGXWRVGHVWDQDWXUH]D$LQGDKRXYHXP
DXPHQWR D 5 PLO QDV GHVSHVDV GH FRPLVVLRQDPHQWR GH FRQWUDWRV HP  TXH IRL
FRPSHQVDGDSRUXPDTXHGDGH5PLOFRPHQFDUJRVGHGtYLGDQRPHVPRSHUtRGRYLVWR
TXHRHQGLYLGDPHQWRYHPGLPLQXLQGRIRUWHPHQWHDFDGDDQRFRPDVDPRUWL]Do}HVRFRUULGDVHP
H
5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
2UHVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWRX XP UHVXOWDGR SRVLWLYR GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHDXPUHVXOWDGRQHJDWLYRGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH  RTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHX
GHYLGRDRQmRLPSDFWRGDSURYLVmRGHSHUGDGHDWLYRPDQWLGRSDUDYHQGDQRYDORUGH5
PLORFRUULGDQRDQRGH3RURXWURODGRROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDWDPEpPUHGX]LXGH
5PLOHPSDUD5PLOHP
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DO
UHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRPHOKRUDSURYHLWDPHQWRILVFDOREWLGRSHOD&RPSDQKLDQRFUX]DPHQWR
GH UHFHLWDV FRP GHVSHVDV VRE XPD PHVPD HQWLGDGH OHJDO DR LQFRUSRUDU D FRQWURODGD &OLPH
7UDGLQJHPYLVWRTXHHVWDUHJLVWURXVR]LQKDGHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOGH5PLOHP
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
2WRWDOLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWRX XPD UHFHLWD GH 5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D XPD
GHVSHVD GH 5 PLO QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR j FRQVWLWXLomR SHOD
&RPSDQKLD GH WULEXWRV GLIHULGRV DWLYRV VREUH R SUHMXt]R ILVFDO QR DQR GH  R TXDO IRL
ODUJDPHQWH DXPHQWDGR SHOD UHDOL]DomR GR SUHMXt]R QD YHQGD GH VXD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD
5HQRYDQRPHVPRDQR
/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR
2OXFURGRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRL
GH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHDXPSUHMXt]RGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHX
GHYLGR D SHUGDV UHJLVWUDGDV HP  GHFRUUHQWHV GD SHUGD GH DWLYR PDQWLGR SDUD YHQGD H
UHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGD5HQRYDGDSHUGDHPGHULYDWLYRVILQDQFHLURV GHVSHVD
ILQDQFHLUD  QR PHVPR DQR DOpP GD UHGXomR GDV GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV HP 
FRQIRUPHGHVFULWRQRVWySLFRVDFLPD
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%DODQoRV3DWULPRQLDLV
%DODQoR SDWULPRQLDO GH  GH MXQKR GH  FRPSDUDGR DR GH  GH GH]HPEUR GH

HP5PLOH[FHWR 

(PGHMXQKR
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$9
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$9
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HP5PLOH[FHWR 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PGHMXQKR
GH

$9

(PGH
GH]HPEURGH

$9

$+









 



















3DWULP{QLR/tTXLGR







&DSLWDOVRFLDO
2XWUDVPRYLPHQWDo}HV
3UHMXt]RVDFXPXODGRV





















 

 

 

 

 

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR











7RWDOGRVSDVVLYRVHGRSDWULP{QLR
OtTXLGR










 


$WLYRV
2VDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD
5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH$V
UD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
&LUFXODQWHV
2V DWLYRV FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2 FDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRSDJDPHQWRGHP~WXRDDFLRQLVWDVFRP
SRVWHULRUSHUGmRGHGtYLGD
$V FRQWDV D UHFHEHU GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomR GH  7DO UHGXomR RFRUUHX GHYLGR j TXHGD QR SUHoR PpGLR GD HQHUJLD H DR
PHQRUYROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHPJHUDOHPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRU
HQHUJpWLFRQRSULPHLURWULPHVWUHGH%RDSDUWHGDUHFHLWDGRLQtFLRGHpRUHVXOWDGR
GHFRQWUDWRVIHFKDGRVQRLQtFLRGH
2 YDORU MXVWR QD FRPSUD H YHQGD GH HQHUJLD GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRL GH
5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDXPHQWR GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRDXPHQWRQRYROXPHGH
QHJyFLRV
2V LPSRVWRV D UHFXSHUDU GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDXPDPHQRUUHWHQomRGHWULEXWRVQDIRQWHSHORVFOLHQWHV
YLVWRTXHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUGLPLQXLXVXEVWDQFLDOPHQWHHQWUHRVSHUtRGRVHPDQiOLVH
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1mR&LUFXODQWHV
2V DWLYRV QmR FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH$VUD]}HVSDUDWDODXPHQWRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2YDORUMXVWRQDFRPSUDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRLGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRDXPHQWRQRYROXPHGHQHJyFLRV
$V SDUWHV UHODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD QmR DSUHVHQWDUDP VDOGR HP  GH MXQKR GH 
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDR
SHUGmRGRVP~WXRVDRVVyFLRV
2 DWLYR ILVFDO GLIHULGR GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRIDWRGD&RPSDQKLDWHUUHDOL]DGRSDUWHGRDWLYRILVFDO
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRQIRUPHJDQKRVGHVXDRSHUDomR
2V RXWURV FUpGLWRV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRVMXURVGRSHUtRGRVREUHWDLVFUpGLWRV
3DVVLYRV
&LUFXODQWHV
2V SDVVLYRV FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2V IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRjTXHGDQRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDHPHQRU
YROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHPJHUDOHPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUHP
SURSRUFLRQDOjYDULDomRHPFRQWDVDUHFHEHU ERDSDUWHGDUHFHLWDGRLQtFLRGHpR
UHVXOWDGRGHFRQWUDWRVIHFKDGRVQRLQtFLRGH 
2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRUDPGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDFRQWUDWDomRGHXPDFpGXODGHFUpGLWREDQFiULR &&% 
MXQWRDR%DQFR6RILVD6$
$V FRQWDV D SDJDU GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRVSDJDPHQWRVGRSHUtRGRSHORSURMHWRGRSDUTXHHyOLFR
$QHPXV
$V RXWUDV REULJDo}HV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRSHUDo}HVGHDGLDQWDPHQWRGHFRQWUDWRVGHHQHUJLD
FRP WHUFHLURV FRPR DQWHFLSDomR GH FDL[D QR YDORU GH 5 PLO HP  R TXDO QmR VH
HQFRQWUDHPDEHUWRHP
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1mR&LUFXODQWHV
2V SDVVLYRV QmR FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH$VUD]}HVSDUDWDODXPHQWRVmRGHFRUUHQWHVGRYDORUMXVWRQDFRPSUDGHHQHUJLD
H[SOLFDGRDEDL[R
2YDORUMXVWRQDFRPSUDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRLGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRDXPHQWRQRYROXPHGHQHJyFLRV
7RWDOGRVSDVVLYRVHGRSDWULP{QLROtTXLGR
2V SUHMXt]RV DFXPXODGRV GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomR7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDROXFURDXIHULGRQRSHUtRGR
2 WRWDO GRV SDVVLYRV H GR SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  IRL GH
5PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD GLPLQXLomR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR jV YDULDo}HV DSRQWDGDV
DFLPD
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$WLYRV
2VDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5PLOFRPSDUDWLYDPHQWH
D5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH
$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
&LUFXODQWHV
2V DWLYRV FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2FDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH55
PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjOLTXLGDomRGHGtYLGDVYLVWR
TXHRVDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGLPLQXLXHP5PLOGHGHGH]HPEURGH
SDUDGHGH]HPEURGHHDFRQFHVVmRGHP~WXRVDSDUWHVUHODFLRQDGDVHP5
PLOQRPHVPRSHUtRGR
$V FRQWDV D UHFHEHU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRPHQRUYROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUH
HPJHUDOHPYLUWXGHGDPHQRUOLTXLGH]QRVHWRUQRH[HUFtFLRVRFLDOGHDFDUUHWDQGRHPXP
PHQRUYROXPHGHFRQWUDWRVQHJRFLDGRVFRQIRUPHH[SOLFDGRQDDQiOLVHGDUHFHLWDOtTXLGD
2YDORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRPHQRUYROXPHQHJRFLDGR
QRPHUFDGROLYUHHPJHUDODFDUUHWDQGRHPXPPHQRUYROXPHGHFRQWUDWRVQHJRFLDGRVFRQIRUPH
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H[SOLFDGRQDDQiOLVHGDUHFHLWDOtTXLGD$YDULDomRGDSUHFLILFDomRGHFRQWUDWRVIXWXURVGHHQHUJLD
FRQIRUPH FXUYD IXWXUD GH SUHoRV SRGH LPSDFWDU R YDORU MXVWR GHVWHV FRQWUDWRV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYROXPHQHJRFLDGR$YDULDomRGH5PLOHQWUHHVWHVDQRVUHIOHWH
WDPEpPHVWDRVFLODomRGRSUHoRIXWXURGHHQHUJLD
2V LPSRVWRV D UHFXSHUDU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomR GH  7DO UHGXomR RFRUUHX GHYLGR SULQFLSDOPHQWH D XPD PHQRU UHWHQomR GH
WULEXWRVQDIRQWHSHORVFOLHQWHVYLVWRTXHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUGLPLQXLXVXEVWDQFLDOPHQWH
HQWUHRVSHUtRGRVHPDQiOLVH
2VRXWURVFUpGLWRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDP5PLO(PGHGH
GH]HPEUR GH  QmR KDYLD VDOGR HP RXWURV FUpGLWRV SHOR IDWR GRV PHVPRV WHUHP VLGR
UHFODVVLILFDGRV FRPR 1mR&LUFXODQWHV FRQIRUPH GHVFULWR DEDL[R GHYLGR D XP DORQJDPHQWR GR
SUD]RHSDJDPHQWRSDUDGH]HPEUR
1mR&LUFXODQWHV
2VDWLYRVQmRFLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH$VUD]}HVSDUDWDODXPHQWRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2YDORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5PLOFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRX
XPDGLPLQXLomRGH7DOGLPLQXLomRRFRUUHXGHYLGRDYDULDo}HVGRSUHoRIXWXURGDFXUYD
GHHQHUJLDHSRVLomRHVWUDWpJLFDGDFDUWHLUDHQHUJpWLFDGD&RPSDQKLD
$VSDUWHVUHODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5PLOQmR
KDYHQGR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR j FRQVWLWXLomR GH
P~WXRVFHGLGRVSHOD&RPSDQKLDDSDUWHVUHODFLRQDGDV
2V RXWURV FUpGLWRV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDUHFODVVLILFDomRGHRXWURVFUpGLWRVTXHHVWDYDPQR
DWLYRFLUFXODQWHHPGHGH]HPEURHSDVVDUDPDRDWLYRQmRFLUFXODQWHHPGHGH]HPEUR
GH7DOYDORUUHIHUHVHDRFRQWUDWRGHUHFHELPHQWRSHODYHQGDGRLQYHVWLPHQWRDo}HVGD
5HQRYDUHDOL]DGRHPPDUoRGH
2 DWLYR LPRELOL]DGR GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRDXPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVLQLFLDLVGD$QHPXV:LQG
3DUWLFLSDo}HV/WGDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVGHJHUDomRGHHQHUJLDHyOLFD
2 DWLYR LQWDQJtYHO GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
 7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR j DTXLVLomR GH GRLV SURMHWRV GH JHUDomR HyOLFD HP
HVWiJLRLQLFLDOGHGHVHQYROYLPHQWRQRYDORUGH5PLO
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3DVVLYRV
&LUFXODQWHV
2V SDVVLYRV FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2V IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRjTXHGDQRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDHPHQRU
YROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHPJHUDOHPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUHP
SURSRUFLRQDOjYDULDomRHPFRQWDVDUHFHEHU
2V LPSRVWRV D UHFROKHU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjTXHGDQRVWULEXWRVVREUHR
IDWXUDPHQWR 3,6 H &2),16 D UHFROKHU  FRQIRUPH REVHUYDGR SHOD GLPLQXLomR GDV FRQWDV D
UHFHEHU
2YDORUMXVWRQDFRPSUDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDGHGH]HPEURGHIRLGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDRPHQRUYROXPHGHHQHUJLDQHJRFLDGDQRPHUFDGROLYUH
GXUDQWHRH[HUFtFLRGHHPDLRUUHDOL]DomRGHFRQWUDWRVGHFXUWRSUD]RQHVWHH[HUFtFLR
2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5
PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDDPRUWL]DomRWRWDOGDGHErQWXUHHPLWLGDSHOD
&RPSDQKLD QR YDORU GH 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  H HP FRQWUDSDUWLGD QRYD
DTXLVLomRGHGtYLGDQRYDORUGH5PLOHPGHGH]HPEURGHFRQIRUPHFpGXODGH
FUHGLWREDQFiULR
$V FRQWDV D SDJDU GD &RPSDQKLD  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRYDORUDSDJDUSHODDTXLVLomRGRVSURMHWRV$QHPXV,
H$QHPXV,,
2VGLYLGHQGRVDSDJDUGD&RPSDQKLDIRUDPGH5PLOHPGHGH]HPEURGHQmR
KDYHQGRVDOGRHPGHGH]HPEURGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRjTXLWDomRHP
GR VDOGR HP DEHUWR UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR  3DUDOHODPHQWH QmR KRXYH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOGH
$V RXWUDV REULJDo}HV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRSHUDo}HVGHDGLDQWDPHQWRGHFRQWUDWRVGHHQHUJLD
FRP WHUFHLURV FRPR DQWHFLSDomR GH FDL[D QR YDORU GH 5 PLO H P~WXR FRP WHUFHLURV
UHODFLRQDGRVDDWLYLGDGHRSHUDFLRQDOGDFRPSDQKLDQRYDORUGH5PLO
1mR&LUFXODQWHV
2VSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH$VUD]}HVSDUDWDODXPHQWRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
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2YDORUMXVWRQDFRPSUDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP
DXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRjTXHGDQRSUHoRPpGLRGDHQHUJLDHPHQRU
YROXPHQHJRFLDGRQRPHUFDGROLYUHHPJHUDOHPYLUWXGHGHXPDFULVHGHOLTXLGH]QRVHWRUHP
FRQIRUPHH[SOLFDGRDQWHULRUPHQWH
2FRQWDVD3DJDUGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOQmRKDYHQGR
VDOGRHPGHGH]HPEURGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRVDOGRDSDJDUSDUDDTXLVLomR
GRV3URMHWRV$QHPXV
3DUFHODPHQWR)LVFDO
2 SDUFHODPHQWR ILVFDO GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO QmR
KDYHQGR VDOGR FRUUHVSRQGHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR D
DGHVmRSHOD&RPSDQKLDDRSURJUDPDGHSDUFHODPHQWRGRJRYHUQRIHGHUDOSDUDUHJXODUL]DomR
GHVDOGRVDQWLJRVGHWULEXWRV
7RWDOGRVSDVVLYRVHGRSDWULP{QLROtTXLGR
2V SUHMXt]RV DFXPXODGRV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomR7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDROXFURREWLGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLO
2WRWDOGRVSDVVLYRVHGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRjV
YDULDo}HVDSRQWDGDVDFLPD
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&LUFXODQWHV
2V DWLYRV FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
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FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRjJHUDomRGHFDL[DQDVRSHUDo}HVGHFRPSUDHYHQGD
GHHQHUJLDQRYDORUGH5PLOHPRTXDODLQGDIRLGHGX]LGRSHORXVRQDDPRUWL]DomR
GHGtYLGDVHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVQRYDORUGH5PLO
$V FRQWDV D UHFHEHU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDYDULDo}HVQRUPDLVGHYROXPHGHXPPrVSDUDRRXWUR
HP HVSHFLDO GHYLGR DR IDWR GH WHUPRV UHDOL]DGR XP YROXPH GH FRPSUD GH HQHUJLD HOpWULFD GH
FXUWRSUD]RH[SUHVVLYRHPGH]HPEURGHSDUDVHUOLTXLGDGRQRFXUWRSUD]RQD&kPDUDGH
&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD±&&((
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2YDORUMXVWRQDFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH
5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDYDULDomRGDFXUYDGHSUHoRV
GHHQHUJLDQRPHUFDGRIXWXUR
2V LPSRVWRV D UHFXSHUDU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRDFUpVFLPRGRUHVXOWDGRILVFDOGD
FRPSDQKLDHQDUHWHQomRGHWULEXWRVQDIRQWHSHORVFOLHQWHVYLVWRTXHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHU
DXPHQWRXVXEVWDQFLDOPHQWHHQWUHRVSHUtRGRVHPDQiOLVH
2V RXWURV FUpGLWRV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO QmR
KDYHQGR VDOGR FRUUHVSRQGHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  7DO DXPHQWR RFRUUHX GHYLGR D
FRQFUHWL]DomRGDYHQGDGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDGD&RPSDQKLDQD5HQRYDHPGHPDUoRGH

2VDWLYRVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDGD&RPSDQKLDIRUDPGH5PLOHPGHGH]HPEURGH
QmRKDYHQGRVDOGRFRUUHVSRQGHQWHHPGHGH]HPEURGH7DOGLPLQXLomRRFRUUHX
GHYLGRDFRQFUHWL]DomRGDYHQGDGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDGD&RPSDQKLDQD5HQRYDHPGH
PDUoRGH
1mR&LUFXODQWHV
2VDWLYRV QmR FLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDHP GHGH]HPEURGH IRUDPGH 5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH$VUD]}HVSDUDWDODXPHQWRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2VWtWXORVHPYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDIRUDPGH5PLOHPGHGH]HPEURGH
 QmR KDYHQGR VDOGR FRUUHVSRQGHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  7DO UHGXomR RFRUUHX
GHYLGRjOLEHUDomRGHDSOLFDomRXWLOL]DGDFRPRJDUDQWLD
2 YDORU MXVWR QD FRPSUD H YHQGD GH HQHUJLD GD &RPSDQKLD IRL GH 5 PLO HP  GH
GH]HPEUR GH  FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRXXPDGLPLQXLomRGH7DOGLPLQXLomRRFRUUHXGHYLGRDPDUFDomRDPHUFDGR
GRVFRQWUDWRVIXWXURVGHHQHUJLDFRQIRUPHFXUYDGHSUHoRGDHQHUJLDHOpWULFDHPDQRVIXWXURV
$V SDUWHV UHODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD IRL GH 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  QmR
KDYHQGR VDOGR FRUUHVSRQGHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  7DO UHGXomR RFRUUHX GHYLGR D
LQFRUSRUDomR GD &OLPH 7UDGLQJ ]HUDQGR RV VDOGRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV PDQWLGRV SHOD
&RPSDQKLD
2 DWLYR ILVFDO GLIHULGR GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO QmR
KDYHQGRVDOGRFRUUHVSRQGHQWHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH7DO
DXPHQWRRFRUUHXGHYLGRjFRQVWLWXLomRGHWULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVVREUHRSUHMXt]RILVFDOQRDQR
GHRTXDOIRLODUJDPHQWHDXPHQWDGRSHODUHDOL]DomRGRSUHMXt]RQDYHQGDGDSDUWLFLSDomR
DFLRQiULDGD&RPSDQKLDQD5HQRYDQRUHIHULGRH[HUFtFLRVRFLDO
2RXWURVFUpGLWRVGD&RPSDQKLDIRUDPGH5PLOHPGHGH]HPEURGHQmRKDYHQGR
VDOGRFRUUHVSRQGHQWHHPGHGH]HPEURGH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRIDWRTXHHP
GHMXOKRGHD&RPSDQKLDWHYHTXHUHDYHUSDUWHGHVWDVDo}HVYHQGLGDVFRPRLQWXLWRGH
HQTXDGUDUDTXDQWLGDGHGHDo}HVHVFULWXUDGDVQRFXVWRGLDQWHFRPRTXDGURGHDo}HVSXEOLFDGR
SHOD5HQRYD(QHUJLD6$3DUDDUHDOL]DomRGHVWHHQTXDGUDPHQWRIRLUHDOL]DGDDFRPSUDGHDo}HV
RUGLQiULDV GD 5HQRYD (QHUJLD 6$ SHOR PRQWDQWH GH5 PLO TXH IRL GHGX]LGR GR YDORU D
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UHFHEHUSHODYHQGDDQWHULRUPHQWHUHDOL]DGD$SyVDUHDGHTXDomRGRVFRQWUROHVGHTXDQWLGDGHV
GHDo}HVMXQWRDRHVFULWXUDGRUHDSUySULD5HQRYD(QHUJLD6$D&RPSDQKLDUHDOL]RXHPGH
DEULOGHDYHQGDDYDORUGHPHUFDGRGDVWUrVPLOK}HVGHDo}HVRUGLQiULDVRXWURUDDGTXLULGDV
3DVVLYRV
&LUFXODQWHV
2V SDVVLYRV FLUFXODQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2V IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomR
GH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDYDULDo}HVQRUPDLVGHYROXPHGHXPPrVSDUDRRXWUR
SURSRUFLRQDOjYDULDomRHPFRQWDVDUHFHEHUHPHVSHFLDOGHYLGRDRIDWRGHWHUPRVUHDOL]DGRXP
YROXPHGHFRPSUDGHHQHUJLDHOpWULFDGHFXUWRSUD]RH[SUHVVLYRHPGH]HPEURGHSDUDVHU
OLTXLGDGRQRFXUWRSUD]RQD&kPDUDGH&RPHUFLDOL]DomRGH(QHUJLD(OpWULFD±&&((
2V LPSRVWRV D UHFROKHU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRDFUpVFLPRQRVWULEXWRVVREUHRIDWXUDPHQWR 3,6H
&2),16DUHFROKHU FRQIRUPHREVHUYDGRSHORFUHVFLPHQWRGDVFRQWDVDUHFHEHU
2 DGLDQWDPHQWR GH FOLHQWHV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDFRQWUDWDomRGD&RPSDQKLDSRUXPIXQGR
GH LQYHVWLPHQWRV HP GLUHLWRV FUHGLWyULRV QmR SDGURQL]DGRV )',&13  SDUD D UHDOL]DomR GH
LQWHUPHGLDomRGHFRPSUDHYHQGDGHFRQWUDWRVGHHQHUJLDGHFXUWRSUD]R(VWHDGLDQWDPHQWR
LQFOXLVHPOLPLWDomREHQHItFLRHFRQ{PLFRHILQDQFHLURDXIHULGRSHOD6RFLHGDGHSRURFDVLmRGD
OLTXLGDomRQR0HUFDGRGH&XUWR3UD]R ³0&3´ DR3/'HVWDEHOHFLGRSHOD&&(( ³/LTXLGDomR
QR 0&3´  $R ILQDO GD RSHUDomR R PRQWDQWH GHVFRQWUDWDGR GH HQHUJLD HOpWULFD RULXQGR GRV
FRQWUDWRV GH FRPSUD H GD WRWDOLGDGH GRV FRQWUDWRV UHIHUHQWH DR SHUtRGR H[FOXVLYDPHQWH
FRPSUHHQGLGRHQWUHGHGH]HPEURGHLQFOXVLYHHGHGH]HPEURGHLQFOXVLYH
VHUYLXSDUDTXLWDomRGRYROXPHHPDEHUWRHPVXDWRWDOLGDGHFRQIRUPHWHUPRGHTXLWDomRGH
GHIHYHUHLURGH
2V GLYLGHQGRV D SDJDU GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWR
GH7DODXPHQWRRFRUUHXGHYLGRDRIDWRGHWHUKDYLGRPDLRUDQWHFLSDomRQRSDJDPHQWR
GHGLYLGHQGRVQRSUySULRH[HUFtFLRGHHPUHODomRD
1mRFLUFXODQWHV
2VSDVVLYRVQmRFLUFXODQWHVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRUDPGH5PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH$VUD]}HVSDUDWDOGLPLQXLomRVmRH[SOLFDGDVDEDL[R
2YDORUMXVWRQDFRPSUDGHHQHUJLDGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOGLPLQXLomRRFRUUHXGHYLGRDRSRVLFLRQDPHQWRGD&RPSDQKLDHPWHU
XPYROXPHGHFRQWUDWRVIXWXURVQHJRFLDGRVHPDQWLGRVDRILPGRH[HUFtFLRGHPHQRUHVTXH
HP
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KDYHQGRVDOGRFRUUHVSRQGHQWHHPGHGH]HPEURGH7DOGLPLQXLomRRFRUUHXGHYLGRDR
IDWRGHQmRWHUPRVDSRQWDGRJDQKRQDPDUFDomRDPHUFDGRGHFRQWUDWRVIXWXURVGHHQHUJLDDR
ILPGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
2VHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDIRUDPGH5PLOHPGHGH]HPEURGH
 QmR KDYHQGR VDOGR FRPSDUDWLYR HP  GH GH]HPEUR GH  7DO GLPLQXLomR RFRUUHX
GHYLGR D DPRUWL]DomR GD GtYLGD GH ORQJR SUD]R GD &RPSDQKLD H QmR REWHQomR GH QRYRV
ILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R
3DWULP{QLR/tTXLGR
2 FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH  7DO DXPHQWR
RFRUUHXGHYLGRjLQWHJUDOL]DomRGRVDOGRDLQWHJUDOL]DUTXHHVWDYDHPDEHUWRQRYDORUGH5
PLOSHOR),3&*,HPGHGH]HPEURGH
2V SUHMXt]RV DFXPXODGRV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP GH 5 PLO
FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH GH]HPEUR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XPD
GLPLQXLomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRDROXFURREWLGRQRH[HUFtFLRGH GHGX]LGR
GH5PLOGHGLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 
7RWDOGRVSDVVLYRVHGRSDWULP{QLROtTXLGR
2WRWDOGRVSDVVLYRVHGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO FRPSDUDWLYDPHQWH D 5 PLO HP  GH
GH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH7DOUHGXomRRFRUUHXGHYLGRjV
YDULDo}HVHOHQFDGDVDFLPD
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)OX[RGH&DL[D
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGH


HP5PLOH[FHWR 
)OX[RGHFDL[D

&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR UHGXomR QRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D





$+



 
 




 



 



 

 

 

 
 
 



&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHIRLGH5PLOHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRQHJDWLYDGH
QRFDL[DXWLOL]DGRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHD
 0DUFDomR D PHUFDGR GRV FRQWUDWRV IXWXURV GH HQHUJLD FRQIRUPH FXUYD GH SUHoR GD HQHUJLD
HOpWULFDHPDQRVIXWXURV
5HVXOWDGROtTXLGR SLRUHPVDLQGRGHSUHMXt]R GH5PLO QRSULPHLURVHPHVWUHGH
SDUDOXFURGH5PLOQRPHVPRSHUtRGRGH
(IHLWRGRVWULEXWRV GLIHULGRVTXH FDXVDUDPUHGXomR GH5PLOQRSULPHLURVHPHVWUHGH
SDUDDXPHQWRGH5PLOQRPHVPRSHUtRGRGH
0DLRUUHGXomRQRVDOGRGHFOLHQWHVQRSULPHLURVHPHVWUHGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGR
GHFXMRLPSDFWRSDVVRXGH5PLOSDUD5PLO
 9DULDomR GR SDVVLYR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH DXPHQWDUDP 5 PLO QR SULPHLUR
VHPHVWUHGHHDXPHQWDUDP5PLOQRPHVPRSHUtRGRGH

&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHQmRUHSUHVHQWDYDORUVLJQLILFDWLYR

&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHIRLGH5PLOHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRQHJDWLYDGH
QR FDL[D XWLOL]DGR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH DR SDJDPHQWR GH GHErQWXUHV QR SULPHLUR
VHPHVWUHGHHQTXDQWRKRXYHFDSWDomRGHILQDQFLDPHQWRQRPHVPRSHUtRGRGH
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


HP5PLOH[FHWR 
)OX[RGHFDL[D

&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR UHGXomR QRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D





$+




 




 



 

 



 




 
 



&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXH IRL GH 5 PLO (VWD YDULDomR QHJDWLYD GH
 QR FDL[D JHUDGR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH D PDUFDomR D PHUFDGR GRV FRQWUDWRV
IXWXURVGHHQHUJLDFRQIRUPHFXUYDGHSUHoRGDHQHUJLDHOpWULFDHPDQRVIXWXURVHOXFUROtTXLGR
PHQRUHPVDLQGRGH5PLOHPSDUD5PLOQRH[HUFtFLRGH

&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRQRFDL[D
XWLOL]DGRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRVP~WXRVFRQFHGLGRVDSDUWHVUHODFLRQDGDVHPFRP
VXD VXEVLGLDULD &7 FRQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH (QHUJLD /WGD QR YDORU GH 5 PLO SDUD
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVHP~WXRVFRPVyFLRVQRYDORUGH5PLO

&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO HP FRPSDUDomR DR FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR QR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRQHJDWLYD
GH  QR FDL[D XWLOL]DGR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH D SDJDPHQWRV GH GLYLGHQGRV QR
H[HUFtFLR VRFLDOHQFHUUDGR HPGHGH]HPEURGH  QRPRQWDQWHGH5PLO FRQWUD
FDSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVHP~WXRVUHDOL]DGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHPPRQWDQWHGH5PLOFRPVXDVXEVLGLDULD&7FRQVXOWRULDH6HUYLoRVGH(QHUJLD
/WGDSDUDFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV$LQGDIRLOLTXLGDGDDGHErQWXUHVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH




440
PÁGINA: 196 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH


HP5PLOH[FHWR 
)OX[RGHFDL[D

&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR UHGXomR QRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D





$+




 
 




 
 



 
 










&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO HP FRPSDUDomR DR FDL[D OtTXLGR JHUDGR QR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRQHJDWLYD
GHQRFDL[DJHUDGRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDjUHDOL]DomRHJDQKRFRPFRQWUDWRV
GHFRPSUDHYHQGDGHHQHUJLDQR0HUFDGR/LYUH

&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  IRL GH 5 PLO HP FRPSDUDomR DR FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR QR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRQRFDL[D
XWLOL]DGRpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHjFHVVmRGHGLUHLWRVGD5HQRYD(QHUJLD6$QRPRQWDQWH
GH5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFXMRHIHLWRpGHGX]LGR
HP5PLOUHODWLYRDRUHFHELPHQWR OtTXLGR GHP~WXRVDWLYRVQRPHVPRDQR

&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHIRLGH5PLOHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLO(VWDYDULDomRGH
p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH D OLTXLGDomR SDUFLDO GDV GHErQWXUHV HPLWLGDV SHOD &RPSDQKLD
FRQIRUPHIOX[RGHDPRUWL]DomRFRQWUDWDGRQRYDORUGH5PLO
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

Resultados das operações do emissor

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As operações da Companhia e suas controladas são divididas em dois segmentos operacionais:
(i) comercialização de energia elétrica, e (ii) serviços de consultoria.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020, a receita da Companhia foi decorrente
principalmente do segmento de comercialização de energia elétrica.
A receita operacional líquida do segmento de comercialização de energia elétrica é a seguinte:
C om ercialização
E nergia Elétrica

Período de seis
meses findo em
30 de junho de

Dee

(Em R$ mil)
Receita operacional
líquida

2020

2019

317.096 669.728

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2019

2018

2017

1.478.639

2.942.690

1.945.839

A receita operacional líquida do segmento de serviços de consultoria é a seguinte:
Serviços de Consultoria

Período de seis meses
findo em 30 de junho
de

(Em R$ mil)
Receita operacional líquida

2020
349

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de

2019

2019

2018

2017

2.383

4.636

8.707

-

A receita operacional líquida consolidada, considerado os dois segmentos mencionados acima, é
a seguinte:
Consolidada

Período de seis
meses findo em
30 de junho de

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

(Em R$ mil)

2020

2019

Receita operacional líquida

(ii)

2019

317.445 672.111 1.483.275

2018

2017

2.951.397

1.945.839

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.

A receita operacional do curso normal das atividades das controladas é medida pelo valor justo
da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe
evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o
comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a
entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável, e de que o
valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As receitas
financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e mútuos
com partes relacionadas. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos
juros efetivos
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Os diretores entendem que os resultados operacionais da Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no período de seis meses findo em 30
de junho de 2020 foram afetados principalmente pelos seguintes fatores:
(i)

Custos operacionais: os custos das mercadorias vendidas são o principal componentes
dos custos operacionais, sendo que estes custos representam todas as compras de
energia elétrica no mercado livre e geram lastro para as vendas aos clientes. Estes
custos fazem parte da natureza operacional da Companhia e representam a totalidade
da atividade de comercialização de energia elétrica realizada a cada ano. Este é o
principal custo da atividade operacional da companhia;

(ii)

Despesas gerais e administrativas: as despesas gerais e administrativas englobam
todos os custos de carrego da companhia, incluindo aluguel, auditoria, despesas com
consultoria, advogados, folha de pagamento, custos com fianças, entre outros. A
Companhia mantém controle rígido sobre estas despesas e busca sempre a redução
sem perda da qualidade;

(iii)

Receitas financeiras: as receitas financeiras vem de aplicações do caixa em renda fixa;
e

(iv)

Despesas financeiras: os custos com financiamento de capital de giro e debentures
emitidas nos últimos anos vem perdendo destaque no resultado operacional da
Companhia. O nível de endividamento vem caindo a cada ano e reforça a capacidade
da companhia de geração de caixa através de sua atividade operacional.

(b)
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A receita da Companhia é majoritariamente proveniente da comercialização de energia.
Modificações de preço, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos
produtos e serviços à afetam da seguinte forma:
•

Modificação de preço: a variação do PLD pode afetar o resultado da Companhia
positivamente quando o volume de energia comercializada é maior que sua energia
assegurada, garantindo um superávit no período e possibilitando a venda dessa energia
no mercado spot e negativamente, quando há déficit nessa relação e a Companhia
precisa necessariamente comprar energia no curto prazo para suprir seus contratos de
venda de energia;
• Taxas de câmbio: hoje a Companhia não possui nenhuma receita estrangeira que seja
impactada positiva ou negativamente pela taxa de câmbio;
• Inflação: todos os contratos de venda de energia são corrigidos pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”). A receita da Companhia é beneficiada com o
incremento desse índice, mas em contraparte, podemos perceber o aumento das
despesas operacionais e despesas financeiras da Companhia nesse caso.
(c)
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado
financeiro do emissor
A situação financeira da Companhia e o resultado das suas operações são afetados pela
inflação, uma vez que as nossas receitas são indexadas a índices de inflação (Índice Geral de
Preços do Mercado, ou “IGPM”, e IPCA) e seus custos operacionais tendem a seguir tais
índices. A maioria de seus custos e despesas é denominada em Reais e está atrelada aos
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índices de medição da inflação, tais como o IGPM e o IPCA. Aumentos nas taxas de inflação
afetam o mercado de comercialização de energia elétrica, na medida em que reduzem a
atividade econômica, o consumo e o investimento. Os principais fatores e condições que afetam
a nossa receita e resultados operacionais são analisados a seguir:
Inflação
A situação financeira da Companhia e o resultado das suas operações são afetados pela
inflação, uma vez que as nossas receitas são indexadas a índices de inflação (IGPM e IPCA) e
seus custos operacionais tendem a seguir tais índices.
A totalidade dos custos e despesas é denominada em Reais e está atrelada aos índices de
medição da inflação, tais como o IGPM, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (“INPC”) e
o IPCA.
Os Diretores da Companhia entendem que os impactos inflacionários nos custos estão cobertos
pelos contratos de comercialização de energia que, por sua vez, são indexados a taxas de
correção de inflação, uma vez que tanto os contratos de comercialização de energia como os
contratos de custos relacionados às atividades de operação e manutenção (“O&M”) com
fornecedores são atrelados à inflação com correções anuais.
Taxa de Juros
O resultado das operações da Companhia também está exposto às variações das taxas de
juros. A Companhia contrata empréstimos e financiamentos denominados principalmente em
Reais, os quais são em sua maioria reajustados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo
(“TJLP”) e no Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”). Além disso, as taxas de juros
praticadas em operações de crédito ao consumidor no mercado financeiro brasileiro nos afetam
indiretamente, na medida em que reduções podem levar ao aumento do consumo privado e ao
aumento do consumo de energia. Por outro lado, aumentos nas taxas de juros podem levar à
diminuição do consumo de energia.
Taxa de Câmbio
Como a maioria dos seus custos, incluindo custos relacionados à implementação dos Parques
Eólicos e Solares, bem como a totalidade de nossas receitas é denominada em Reais, a
Companhia não está exposta a variação da taxa de câmbio.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
(a)

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no período de seis meses findo em 30 de junho de
2020.
(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 24 de janeiro de 2019, os projetos Anemus (conforme definido no item 15.8 deste
Formulário de Referência) foram adquiridos pelas sociedades Anemus Wind 1 Participações S.A.
e Anemus Wind 2 Participações S.A., visando desenvolver projetos de geração de energia eólica
no estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, as referidas sociedades detêm a titularidade
dos requerimentos das outorgas dos projetos Anemus. A Diretoria da Companhia espera que tal
aquisição gere os seguintes efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia: aumento da
rubrica Investimentos e Imobilizado em Andamento derivado dos investimentos para o
desenvolvimento e construção dos parques eólicos e como contra partida saída de caixa.
Em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia vendeu a totalidade de sua participação na Renova
para o CGI Fundo de Investimentos e Participações Multiestratégia, sendo que tal transação foi
concluída em 23 de março de 2018. A Diretoria da Companhia esclarece que tal alienação gerou
os seguintes efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia: aumento da rubrica Outros
Créditos a receber no ativo não circulante e extinção da linha investimentos no ativo não
circulante.
Para mais informações sobre as operações descritas acima, vide os itens 15.7 e 15.8 deste
Formulário de Referência.
(c)

Eventos ou operações não usuais

Não aplicável, visto que não houve nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017, bem como no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, eventos ou
operações não usuais em adição às operações descritas no item (b) acima.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfase no
parecer do auditor
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Novas normas, alterações e interpretações de normas que estão em vigor:
CPC 48 – Instrumentos Financeiros
A partir de 1º de janeiro de 2018, a Companhia adotou o CPC 48 – Instrumentos Financeiros
(“CPC 48”), o qual contém três categorias principais para classificação e mensuração de ativos
financeiros: (i) Custo Amortizado; (ii) Valor Justo registrado por meio de Outros Resultados
Abrangentes; e (iii) Valor Justo registrado por meio do Resultado do Exercício (categoria
residual). As principais alterações que o CPC 48 trouxe para aquelas companhias que já
possuíam atividades operacionais anteriormente a 1º de janeiro de 2018, são: (i) novos critérios
de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros,
híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo até então utilizado, de
perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil
A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia adotou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações
de arrendamento mercantil, o qual alterou o modelo de contabilização de arrendamentos ao
exigir dos arrendatários o reconhecimento dos passivos assumidos em contrapartida aos
respectivos ativos de direito de uso. Os passivos de arrendamento correspondem aos fluxos de
pagamentos futuros ajustados a valor presente, descontados por taxa de juros incrementais de
empréstimos, e os ativos de direitos de uso são apresentados ao custo amortizado. Antes de
sua adoção, os arrendamentos eram classificados como financeiros sempre que os termos do
contrato de arrendamento transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da
propriedade do bem para o arrendatário, e todos os demais arrendamentos eram classificados
pela Companhia como “operacional”.
ICPC22 (IFRS 08) Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC 23) estabelece requisitos de reconhecimento
e mensuração em situações onde a Companhia tenha definido durante o processo de apuração
dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) a utilização de tratamentos
fiscais que podem se enquadrar como incertos e que, por isso, podem vir a ser questionados
pela autoridade fiscal. A Interpretação aborda especificamente se a entidade considera
tratamentos fiscais incertos separadamente; as suposições que a entidade faz em relação ao
exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; como a entidade determina o lucro
real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; e como a entidade considera as mudanças de fatos e
circunstâncias.
A Companhia está sujeita a revisão pelas autoridades fiscais, com os cinco exercícios fiscais
geralmente abertos. A adoção da interpretação ICPC 22 (IFRIC 23) Incerteza sobre tratamentos
de imposto de renda afetou as políticas contábeis da Companhia. Na adoção inicial, a
Companhia aplicou a interpretação retrospectiva de acordo com o CPC 23 / IAS 8, e assim a
informação comparativa está sendo reapresentada.
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Novas normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor:
Alterações ao CPC15 (R1) (IFRS 03): Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS3, sendo essas
alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC15 (R1) para ajudar as entidades a
determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em um negócio.
Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se os
participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente, incluem
orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é substantivo, delimitam
melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um teste de concentração de valor
justo opcional.
Alterações ao CPC26 (R1) (IAS 01): Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS1 e IAS8 Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC,
alterando o CPC26 (R1) e o CPC23 (IAS 08) para alinhar a definição de “omissão material” ou
“divulgação distorcida material” em todas as normas e certos aspectos da definição.
A nova definição declara que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou
obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das
demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações
financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade”.

(b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

CPC 48 – Instrumentos Financeiros
O CPC 48 apresenta uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros
que refletem o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características
de fluxo de caixa. Com relação aos passivos financeiros, a principal alteração relacionada aos
requerimentos já estabelecidos pelo CPC 38 requer que a mudança no valor justo do passivo
financeiro designado ao valor justo contra o resultado, que seja atribuível a mudanças no risco
de crédito daquele passivo, seja apresentada em outros resultados abrangentes e não na
demonstração do resultado, a menos que tal reconhecimento resulte em uma incompatibilidade
na demonstração do resultado.
O pronunciamento simplifica o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabelece
três categorias de classificação: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii) mensurados ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes; e (iii) mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Essa mudança de nomenclatura não altera
a forma de mensuração subsequente dos instrumentos financeiros e causa impacto apenas nas
divulgações dos instrumentos financeiros por categoria nas demonstrações financeiras.
Em relação à classificação e mensuração dos ativos financeiros, a Companhia alterou a
classificação dos ativos financeiros mantidos como empréstimos e recebíveis, para ativos
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financeiros ao custo amortizado. Os impactos nas demonstrações financeiras da Companhia
são:

Redução ao valor recuperável
O CPC 48 substituiu o modelo de perdas incorridas por um modelo prospectivo de perdas
esperadas. Esta nova abordagem exige um julgamento relevante sobre como as mudanças em
fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base
em probabilidades ponderadas.
A Companhia após uma análise de crédito de seus clientes, não reconhece nenhuma perda
esperada no período, pois de acordo com sua avaliação além do risco associado ser baixo, não
há históricos de perda.
CPC 06 (R2) / IFRS 16 –Operações de arrendamento mercantil
Esta nova norma substitui IAS 17 - Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement
contains a Lease, SIC-15 Operating Leases - Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of
Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Os requerimentos de contabilização para os
arrendadores permanecem substancialmente os mesmos em comparação às normas
atualmente vigentes.
Entretanto, há alterações significativas para os arrendatários na medida em que o CPC 06
determina um modelo único apenas para os arrendatários ao eliminar a distinção entre
arrendamento financeiro e operacional de forma a resultar em um balanço patrimonial
refletindo um “direito de uso” dos ativos e um correspondente passivo financeiro.
A Companhia, ao aplicar os expedientes práticos de não aplicar os requisitos do item C8 a
arrendamentos para os quais o prazo se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação
inicial e do item C9 para ativos de baixo valor, concluiu que os efeitos pela adoção da nova
norma não geram impactos significativos em suas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
ICPC22 (IFRS 08) Incertezas sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia reconheceu perante
as autoridades fiscais toda sua receita com base no efetivo faturamento. No entanto, os
documentos fiscais correspondentes ao custo atrelado a uma parte de tais receitas, somente
foram emitidos por suas contrapartes no exercício social seguinte. Tal descasamento fez com
que o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 fosse reduzido, sem
que gerasse tributos a pagar sobre a renda.
Para efeito dessa demonstração financeira, o passivo corrente de imposto de renda e
contribuição social de R$6.830 mil foi reconhecido, considerando que a Companhia acredita que
é possível sustentar este tratamento fiscal em uma ação judicial.
Alterações ao CPC15 (R1) (IFRS 03): Definição de negócios
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que ocorram
na data ou após a primeira aplicação, a Companhia não será afetada por essas alterações na
data de transição.
Alterações ao CPC26 (R1) (IAS 01): Definição de omissão material
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Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

(c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os Diretores da Companhia informam que as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, e o Relatório de Revisão Especial
de informações Trimestrais (ITRs) relativo ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2020, não contêm ressalvas.
Os Diretores da Companhia apresentam abaixo os parágrafos de ênfase contidos nas
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017:
“Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes

Conforme mencionado na nota explicativa 2.9, para a divulgação das demonstrações do
valor adicionado, das informações por segmentos e resultado por ação, aprimorar
certas divulgações em notas explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à
revisão de política contábil que a Administração entende refletir melhor suas operações
e correção de erros, descritos na referida nota explicativa, os valores correspondentes
referentes aos exercícios de 31 de dezembro de 2018 e 2017, apresentados para fins
de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC
TG 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa
opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.”
Os Diretores da Companhia esclarecem que em 10 de julho de 2020, foi reapresentado relatório
de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia, relativo aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017. Essas demonstrações financeiras foram alteradas e estão sendo reapresentadas para
refletir adequadamente os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem
como as demonstrações dos resultados e fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, conforme descrito na nota explicativa 2.9 das referidas
demonstrações financeiras.

449
PÁGINA: 205 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

10.5 - Políticas Contábeis Críticas
10.5 - Políticas contábeis críticas
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Instrumentos financeiros
O CPC 48 (IFRS 09) Instrumentos Financeiros é vigente para exercícios findos a partir de 1° de
janeiro de 2018. Esta norma contém três categorias principais para classificação e mensuração
de ativos financeiros: (i) Custo Amortizado; (ii) Valor Justo registrado por meio de Outros
Resultados Abrangentes; e (iii) Valor Justo registrado por meio do Resultado do Exercício
(categoria residual). As principais alterações que o CPC 48 trouxe para aquelas empresas que já
possuíam atividades operacionais anteriormente a 1 de janeiro de 2018, são: (i) novos critérios
de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros,
híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo até então utilizado, de
perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
A Companhia realizou uma avaliação de impacto detalhado na adoção da nova norma e
identificou os seguintes aspectos:

Classificação e mensuração
O CPC 48 (IFRS 09) apresenta uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos
financeiros que refletem o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas
características de fluxo de caixa. Com relação aos passivos financeiros, a principal alteração
relacionada aos requerimentos já estabelecidos pelo CPC 38 requer que a mudança no valor
justo do passivo financeiro designado ao valor justo contra o resultado, que seja atribuível a
mudanças no risco de crédito daquele passivo, seja apresentada em outros resultados
abrangentes e não na demonstração do resultado, a menos que tal reconhecimento resulte em
uma incompatibilidade na demonstração do resultado.
O pronunciamento simplifica o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabelece
três categorias de classificação: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii) mensurados ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes; e (iii) mensurados ao valor justo por meio do
resultado. A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o vencimento,
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Essa mudança de nomenclatura não altera
a forma de mensuração subsequente dos instrumentos financeiros e causa impacto apenas nas
divulgações dos instrumentos financeiros por categoria nas demonstrações financeiras.
Em relação à classificação e mensuração dos ativos financeiros, a Companhia alterou a
classificação dos ativos financeiros mantidos como empréstimos e recebíveis, para ativos
financeiros ao custo amortizado, quando da adoção da norma.

Redução ao valor recuperável
O CPC 48 substituiu o modelo de perdas incorridas por um modelo prospectivo de perdas
esperadas. Esta nova abordagem exige um julgamento relevante sobre como as mudanças em
fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base
em probabilidades ponderadas.
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A Companhia após uma análise de crédito de seus clientes, não reconhece nenhuma perda
esperada no período, pois de acordo com sua avaliação além do risco associado ser baixo, não
há históricos de perda.

Classificação
Os ativos e passivos financeiros devem inicialmente ser valorados pelo seu valor justo. Os
critérios para determinar o valor justo dos ativos e passivos financeiros foram (i) o preço cotado
em um mercado ativo ou, na ausência deste e (ii) a utilização de técnicas de avaliação que
permitam estimar o valor justo na data da transação levando-se em consideração o valor que
seria negociado entre partes independentes, conhecedoras da transação e com interesse em
realizá-la.
A mensuração posterior de ativos e passivos financeiros segue o método do valor justo ou do
custo amortizado, conforme a categoria. O custo amortizado corresponde: (i) ao valor
reconhecido inicialmente para o ativo ou passivo financeiro; (ii) menos as amortizações de
principal; e (iii) mais/menos juros acumulados pelo método da taxa de juros efetiva.
Os efeitos da mensuração posterior dos ativos e passivos financeiros são alocados diretamente
ao resultado do período. Ativos e passivos de longo prazo com características de instrumentos
financeiros são registrados inicialmente pelo seu valor presente.

Mensuração
As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação,
ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo,
e os custos de transação são debitados na demonstração do resultado. Os empréstimos e
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstração do resultado
nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no período em
que ocorrem.

Outros passivos financeiros
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a que
desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos
ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e
outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando
apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

Avaliação de recuperabilidade de ativos financeiros
Os ativos financeiros são avaliados a cada data do balanço, identificando se são totalmente
recuperáveis ou se há perda de “impairment” para esses instrumentos financeiros.

451
PÁGINA: 207 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

10.5 - Políticas Contábeis Críticas
Caixa e equivalentes de caixa
O Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são
sujeitos a um risco insignificante de alteração do valor e são utilizados na gestão das
obrigações de curto prazo.

Contas a receber
Incluem o fornecimento de energia elétrica faturada aos consumidores livres, geradores e
comercializadores e a receita relativa à energia fornecida e não faturada até o encerramento do
balanço, contabilizado com base no regime de competência. São registradas ao valor justo e
classificadas como clientes, pois representam direitos fixos e determináveis e não são cotadas
em mercado ativo; são mensuradas ao custo amortizado, para o qual não há impactos de juros;
pelo fato das contas a receber ser liquidado normalmente em um prazo inferior a 90 dias, os
valores contábeis representam substancialmente o valor presente na data do balanço.

Contratos futuros de energia (Compra e Venda)
A Companhia possui um portfólio de contratos de energia futuros, que compreendem a compra
e venda de energia, visando atender ofertas de consumo ou fornecimento de energia. A
Companhia possui flexibilidade para gerenciar estes contratos com o objetivo de obter ganhos
por variações nos preços de mercado, considerando suas políticas internas e limites de risco.
Os contratos futuros podem ser liquidados pelo valor líquido à vista ou por outro instrumento
financeiro (como exemplo: celebrando com a contraparte contrato de compensação).
Tais operações de compra e venda de energia são transacionadas em mercado ativo e atendem
a definição de instrumento financeiro, devido ao fato de serem liquidados pelo valor líquido a
vista e serem prontamente conversíveis em dinheiro. Tais contratos são contabilizados como
derivativos, e são reconhecidos no balanço da Companhia pelo seu valor justo, na data em que
o derivativo é celebrado, e é reavaliado a valor justo na data do balanço.
O valor justo desses derivativos são estimados com base, em parte, nas cotações de preços
publicadas em mercados ativos, na medida em que tais dados observáveis de mercado existam,
e, em parte, pelo uso de técnicas de avaliação, que considera premissas internas de análise de
submercados e suas respetivas ofertas e demandas, cenários de estresse para preços de alta e
de baixa, entrada de novos geradores que possam impactar preços de mercado, lastro
capturado pelos últimos doze meses junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE, entre outros aspectos. Sempre que o valor justo no reconhecimento inicial para esses
contratos for diferente do preço da transação, um ganho de valor justo ou perda de valor justo
é reconhecido na data base. O efeito do valor justo dos contratos de compra e venda de
energia está divulgado na rubrica de valor justo.

Fornecedores
Incluem a compra de energia elétrica pela Companhia faturada e não faturada até o
encerramento do balanço, contabilizado pelo regime de competência. São obrigações
registradas como passivos financeiros pelo custo amortizado, no qual não há impactos de juros.
Portanto, em relação às políticas contábeis envolvendo instrumentos financeiros, a Diretora
entende que se adequa com as melhores práticas contábeis para demonstrar em seu balanço
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patrimonial os valores financeiros de todos os contratos relevantes, vigentes e futuros, a fim de
transparecer para todos as melhores informações possível.
Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.
O valor contábil dos ativos é ajustado para seu valor recuperável, sempre que os eventos ou
circunstâncias indicarem que seu valor contábil não pode ser recuperável.
No fim de cada exercício, a Companhia e suas controladas revisam o valor contábil de seus
ativos tangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma
perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do
ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando
não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia e
suas controladas calculam o montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual
pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os
ativos corporativos também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao
menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e
consistente possa ser identificada.
Portanto, em relação às políticas contábeis envolvendo imobilizado, a Diretoria entende que
seus ativos estão mensurados de forma correta nas demonstrações financeiras e representam o
melhor juízo de valor.
Provisões
Uma provisão é reconhecida quando a Companhia ou suas controladas possuírem uma
obrigação contratual, ou não formalizada, como resultado de um evento passado, que possa ser
estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.
Portanto, em relação às políticas contábeis envolvendo provisões, a Diretoria entende que todas
as provisões para prováveis obrigações estão corretamente divulgadas em suas demonstrações
financeiras.
Resultados

Receita: a receita operacional do curso normal das atividades das controladas é medida pelo
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida
quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram
transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros
fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira
confiável, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. As receitas
financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras e mútuos
com partes relacionadas. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos
juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre
empréstimos e financiamentos.
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Portanto, em relação às políticas contábeis envolvendo resultados, a Diretoria entende que
todas as receitas provenientes de sua atividade operacional ou não, estão devidamente
reconhecidas e alocadas nas demonstrações de resultado de cada exercício.
Imposto de renda e contribuição social

Impostos correntes
Para a Companhia e suas controladas, o imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente foram calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferido são reconhecidos sobre as diferenças
temporárias nas datas de encerramento dos exercícios entre os saldos de ativos e passivos
reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na
apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos
diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias
tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a empresa apresentará lucro tributável
futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser
utilizadas.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas de encerramento dos
exercícios e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis
para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo
montante que se espera ser recuperado.
Portanto, em relação às políticas contábeis envolvendo imposto de renda e contribuição social,
a Diretoria entende que mensurou e destacou em suas demonstrações financeiras e seus
relatórios ficais todos os impostos diferidos ou não, de forma correta.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável, visto que não há ativos ou passivos detidos pela Companhia e suas controladas
que não estejam evidenciados em suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
(ii)
Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não aplicável, visto que não há ativos ou passivos detidos pela Companhia e suas controladas
que não estejam evidenciados em suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
(iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável, visto que não há ativos ou passivos detidos pela Companhia e suas controladas
que não estejam evidenciados em suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
(iv)

Contratos de construção não terminada

Não aplicável, visto que não há ativos ou passivos detidos pela Companhia e suas controladas
que não estejam evidenciados em suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
(v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável, visto que não há ativos ou passivos detidos pela Companhia e suas controladas
que não estejam evidenciados em suas demonstrações financeiras consolidadas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
(b)

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, visto que não existem outros itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Como tais itens alteram ou poderão vir 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 existem outros itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, bem como no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
(b)

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não existem outros itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, bem como no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
(c)
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em
favor do emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não existem outros itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, bem como no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
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(QJHQKDULD GR 3URSULHWiULR $VVHVVRULD GH (QJHQKDULD &RQVXOWRULD $PELHQWDO H GH
6XVWHQWDELOLGDGH(QJHQKDULD,QGHSHQGHQWHHRXWURVVHUYLoRVHVSHFLDOL]DGRVTXHSRVVDPYLUDVHU
QHFHVViULRVGHQWURGRHVFRSRGHLPSOHPHQWDomRGRVQRVVRVSURMHWRV
7HPRV SURSRVWDV ILUPHV GH IRUQHFHGRUHV GH SULPHLUD OLQKD SDUD LPSOHPHQWDomR GR 3URMHWR 
(VWDVSURSRVWDVFRQWHPSODPRFRQWUDWRGHFRQVWUXomRQRPRGHORGH(PSUHLWDGDSRU3UHoR*OREDO
HPLQJOrV(3&/XPSVXP7XUQ.H\ HRFRQWUDWRGH2SHUDomRH0DQXWHQomR 2 0 SRUDWp
DQRV(VVDVSURSRVWDVSRGHPVHUUHSOLFDGDVSDUDWRGRVRVSURMHWRVTXHFRPS}HRQRVVRSRUWIyOLR
HRV IRUQHFHGRUHVDWHVWDUDPWHUFDSDFLGDGH SDUDHQWUHJDUDGHPDQGDHVSHUDGDDRORQJRGRV
SUy[LPRVDQRV$GHPDLVMiWHPRVFRQILUPDomRGDFDSDFLGDGHIDEULOGHUHQRPDGRVIDEULFDQWHV
GHDHURJHUDGRUHVSDUDIRUQHFHUPDLVGH0:DWpSDUDRVSURMHWRVGD&RPSDQKLD'H
DFRUGRFRPD$%((2/,&$H[LVWHKRMHQR%UDVLOFDSDFLGDGHSDUDSURGXomRGHPDLVGH0:
GHFDSDFLGDGHHPDHURJHUDGRUHVSRUDQR
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3URMHWR$QHPXV(yOLFR
2SULPHLURSURMHWRGHQRPLQDGR$QHPXV(yOLFRHVWiORFDOL]DGRHQWUHRVPXQLFtSLRVGH&XUUDLV
1RYRVH6mR9LFHQWHQRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH7UDWDVHGHXPSURMHWRHyOLFRTXHWHUi
DSyV FRQFOXVmR GR SURFHVVR GH UHPRGHODJHP HP FXUVR FDSDFLGDGH LQVWDODGD WRWDO GH
DSUR[LPDGDPHQWH0:FRQVLGHUDQGRDLQVWDODomRGHDWpDHURJHUDGRUHV
1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRHyOLFRGRSURMHWR$QHPXV(yOLFRGHVGHDJRVWRGHRFRUUHD
PHGLomRGHYHQWRQRORFDOSRUPHLRGDWRUUHDQHPRPpWULFD$QHPXV&RQVLGHUDQGRDDOWXUDGH
 PHWURV GD WRUUH D YHORFLGDGH PpGLD DOFDQoD  PV &DUDFWHUL]DVH SRU VHU XP UHFXUVR
HyOLFRFRPPpGLDUHODWLYDPHQWHDOWDHXQLGLUHFLRQDO
5RVDGRV9HQWRV


'DGRVWpFQLFRVGDPHGLomRGRVYHQWRV


2WHUUHQRGHQWURGRTXDORSURMHWRHVWiORFDOL]DGRDEUDQJHXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
PLOKD2WHUUHQRSHUWHQFHDXPSURSULHWiULRFRPRTXDORFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRMiHVWi
ILUPDGR H UHJXODUL]DGR 1HVWH FRQWUDWR HVWi HVWDEHOHFLGR SDJDPHQWR SURSRUFLRQDO D  GD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDRORQJRGDIDVHRSHUDFLRQDO2SHUtRGRGHYLJrQFLDGHVWHFRQWUDWRGH
DUUHQGDPHQWRpGHDWpDQRVFRQWDGRVGRDWRDXWRUL]DWLYRTXHYLHUDVHUHPLWLGRSHOD$1((/
SDUDH[SORUDomRGHILQLWLYDGRSURMHWR
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRRSHUtRGRGHPHGLomRGRUHFXUVRHyOLFRDYHORFLGDGHPpGLDHXQL
GLUHFLRQDOLGDGHSUHGRPLQDQWHGRYHQWRORFDODSURGXomRGHHQHUJLDGHORQJRSUD]RHVWLPDGDHP
3 OtTXLGD GR SURMHWR $QHPXV (yOLFR DOFDQoD  0:PpGLRV UHSUHVHQWDQGR XP IDWRU GH
FDSDFLGDGHGH3RUVXDYH]HVWLPDGDHP3FRPXPDLQFHUWH]DGHDSURGXomRGH
HQHUJLDpGH0:PpGLRVHTXLYDOHQWHDXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
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2IDWRUGHFDSDFLGDGHGRSURMHWRHVWiHPOLQKDFRPSURMHWRVVLPLODUHVMiHPRSHUDomRQDUHJLmR
RQGH R 3URMHWR  HVWi ORFDOL]DGR 0RVWUDPRV DEDL[R RV DWLYRV HP JHUDomR QD UHJLmR H VHXV
UHVSHFWLYRV IDWRUHV GH FDSDFLGDGH KLVWyULFR GH DFRUGR FRP D FRQVXOWRULD H3RZHU%D\ e
LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HVVHV SDUTXHV HyOLFRV SRVVXHP HTXLSDPHQWRV PDLV DQWLJRV TXH
WHQGHP D WHU XPD SHUIRUPDQFH LQIHULRU DRV QRYRV HTXLSDPHQWRV TXH WrP WHFQRORJLDV PDLV
DYDQoDGDV


2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GHFRQH[mRTXHpDVXEHVWDomR&XUUDLV1RYRV,,ORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH&XUUDLV1RYRVQR
HVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH1HVWDVXEHVWDomRRHVSDoRGHFRQH[mRpGH0:HPN9
GH DFRUGR FRP UHODWyULR WpFQLFR SURGX]LGR SHOD $QGHVD &RQVXOWRULD GH 6LVWHPDV GH (QHUJLD
(OpWULFDHPDEULOGH
1DTXLOR TXH GL] UHVSHLWR DRV DVSHFWRV DPELHQWDLV GR SURMHWR $QHPXV (yOLFR DV OLFHQoDV
DPELHQWDLVIRUDPHPLWLGDVMXQWRDRyUJmRFRPSHWHQWHHVWDGXDOORFDO,'(0$$GHPDLVRSURMHWR
GLVS}HGDVHJXLQWHOLFHQoD/LFHQoD3UpYLD
1RWRFDQWHDRVDWRVUHJXODWyULRVD&RPSDQKLDREWHYHSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVRVUHJLVWURV
SDUDUHTXHULPHQWRGHRXWRUJD '52 GRSURMHWRSHUDQWHD$1((/HVXDFRQVWUXomRVHJXLUiR
FURQRJUDPDDEDL[R
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ĚĞǌͲϮϬ ũĂŶͲϮϭ ĨĞǀͲϮϭ ŵĂƌͲϮϭ ĂďƌͲϮϭ ŵĂŝͲϮϭ ũƵŶͲϮϭ ũƵůͲϮϭ ĂŐŽͲϮϭ ƐĞƚͲϮϭ ŽƵƚͲϮϭ ŶŽǀͲϮϭ ĚĞǌͲϮϭ ũĂŶͲϮϮ
KďƌĂƐŝǀŝƐ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϮϭϬ

KďƌĂƐůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐĂƐ
ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϯϬϬ

>ŝŶŚĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ
ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϭϴϬ

^ƵďĞƐƚĂĕĆŽŽůĞƚŽƌĂ
ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϭϴϬ

ZĞĚĞƐĚĞDĠĚŝĂdĞŶƐĆŽ
ĂǇĚĞŽŶĞǆĆŽ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϴϬ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϴϬ

ĞƌŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϭ

ϭϴϲ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϭ

ϭϮϬ

DŽŶƚĂŐĞŵ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϮϭ

ŽŵŝƐƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ϭϮϬ
ϮϴͬϭϬͬϮϬϮϭ

ŶƚƌĂĚĂĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ

ϲϰ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϮ

ϭ


2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
DHURJHUDGRUHVR%R3&LYLOTXHFRPSUHHQGHDSDUWHGDVREUDVR%R3(OHWURPHFkQLFRTXHSRU
VXD YH] HQYROYH D DTXLVLomR GD VXEHVWDomR FROHWRUD GD UHGH GH PpGLD WHQVmR GD OLQKD GH
WUDQVPLVVmR H GR YmR GH FRQH[mR $OpP GLVVR WHPVH WDPEpP D (QJHQKDULD GR 3URSULHWiULR
GHQWUHRXWURVLWHQV&RQVLGHUDQGRDSHQDVDSDUWHGHIRUQHFLPHQWRGHDHURJHUDGRUHVR%R3&LYLO
HR(OHWURPHFkQLFRRYDORUDOFDQoDFHUFDGHGRLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRWRWDO

,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP




:7*V





%R3&LYLO(OHWURPHFkQLFR





(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV





(VFRSR
3UHoR7RWDO




1R VHQWLGR GH PLQLPL]DU RV ULVFRV GH RSHUDFLRQDOL]DomR GR SDUTXH R SURMHWR $QHPXV (yOLFR
FRQWDUi FRP XP FRQWUDWR GH PDQXWHQomR GRV DHURJHUDGRUHV SRU  DQRV QD PRGDOLGDGH IXOO
VFRSH FHOHEUDGR FRP R PHVPR IRUQHFHGRU GRV DHURJHUDGRUHV 1R kPELWR GD FRQWUDWDomR D
PpGLDGRYDORUDQXDOSDUDRSURMHWRpGHFHUFDGH5PLOK}HVVHQGRDSULQFLSDOOLQKDGH2S([
GRSURMHWR+iDLQGDRYDORUGR2 0GR%R3TXHWDPEpPFRPS}HRVFXVWRVFRP2S([HVWLPDGR
HP5PLOK}HVSRUDQR
3RU ILP OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR SULQFLSDOPHQWH R FURQRJUDPD GH IRUQHFLPHQWR GRV
DHURJHUDGRUHVDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOpSUHYLVWDSDUDMDQHLURGH
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3URMHWR
2VHJXQGRSURMHWRGHQRPLQDGR$UDFDWL(yOLFRHVWiORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH,FDSXtQRHVWDGR
GR &HDUi 7UDWDVH GH XP SURMHWR HyOLFR FRP FDSDFLGDGH LQVWDODGD WRWDO GH DSUR[LPDGDPHQWH
0:FRQVLGHUDQGRDLQVWDODomRGHDWpWXUELQDV
1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRHyOLFRGRSURMHWRGHVGHDEULOGHRFRUUHDPHGLomRGHYHQWRQR
ORFDOSRUPHLRGDVWRUUHVDQHPRPpWULFDV*DUURWHH0&RQVLGHUDQGRDDOWXUDGHH
 PHWURV GDV WRUUHV D YHORFLGDGH PpGLD DOFDQoD  PV H  PV UHVSHFWLYDPHQWH
&DUDFWHUL]DVH SRU VHU XP UHFXUVR HyOLFR FRP PpGLD UHODWLYDPHQWH DOWD H TXH DOpP GLVVR VH
GHVWDFDSHORIDWRGHVHUXQLGLUHFLRQDO
5RVDGRVYHQWRV


'DGRVGDPHGLomRGRYHQWR

Torre Anemométrica

Garrote 03
M8538

Resumo de Velocidade do Vento na Altura do Centro de Medição
Expoente de Gradiente
Dados de Longo Prazo na Altura do Centro de
Dados de Longo Prazo na Altura de Medição
Vertical ("Wind Shear")
Medição
Altura (m)
Velocidade (m/s)
Altura (m)
Velocidade (m/s)
0.18
102
8.1
120
8.3
0.23
78
7.3
120
8.1




2WHUUHQRGHQWURGRTXDORSURMHWRHVWiORFDOL]DGRDEUDQJHXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
 KD 2 WHUUHQR SHUWHQFH D FHUFD GH  SURSULHWiULRV FRP RV TXDLV RV FRQWUDWRV GH
DUUHQGDPHQWR Mi HVWmR ILUPDGRV H UHJXODUL]DGRV 1R FRQWUDWR HVWi HVWDEHOHFLGR SDJDPHQWR
SURSRUFLRQDODGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDRORQJRGDIDVHRSHUDFLRQDOGRSURMHWR2
SHUtRGR GH YLJrQFLD GHVWH FRQWUDWR GH DUUHQGDPHQWR p GH DWp  DQRV FRQWDGRV GR LQtFLR GH
RSHUDomRGRSURMHWR
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRRSHUtRGRGHPHGLomRGRUHFXUVRHyOLFRDYHORFLGDGHPpGLDHXQL
GLUHFLRQDOLGDGHSUHGRPLQDQWHGRYHQWRORFDODSURGXomRGHHQHUJLDGHORQJRSUD]RHVWLPDGDHP
3 OtTXLGR GR SURMHWR $UDFDWL (yOLFR DOFDQoD  0:PpGLRV UHSUHVHQWDQGR XP IDWRU GH
FDSDFLGDGHGH3RUVXDYH]HVWLPDGDHP3FRPXPDLQFHUWH]DGHDSURGXomRGH
HQHUJLDpGH0:PpGLRVHTXLYDOHQWHDXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
2IDWRUGHFDSDFLGDGHGRSURMHWRHVWiHPOLQKDFRPSURMHWRVVLPLODUHVMiHPRSHUDomRQDUHJLmR
RQGH R 3URMHWR  HVWi ORFDOL]DGR 0RVWUDPRV DEDL[R RV DWLYRV HP JHUDomR QD UHJLmR H VHXV
UHVSHFWLYRV IDWRUHV GH FDSDFLGDGH KLVWyULFR GH DFRUGR FRP D FRQVXOWRULD H3RZHU%D\ e
LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HVVHV SDUTXHV HyOLFRV SRVVXHP HTXLSDPHQWRV PDLV DQWLJRV TXH
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WHQGHP D WHU XPD SHUIRUPDQFH LQIHULRU DRV QRYRV HTXLSDPHQWRV TXH WrP WHFQRORJLDV PDLV
DYDQoDGDV




2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GHFRQH[mRTXHpDVXEHVWDomR0RVVRUy,9ORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH7LEDXQRHVWDGRGR5LR
*UDQGHGR1RUWH
1DTXLOR TXH GL] UHVSHLWR DRV DVSHFWRV DPELHQWDLV GR SURMHWR DV OLFHQoDV DPELHQWDLV IRUDP
HPLWLGDV MXQWR DRV yUJmRV FRPSHWHQWHV HVWDGXDLV 2 SURMHWR GLVS}H GDV OLFHQoDV DPELHQWDLV
QHFHVViULDVFRPROLFHQoDSUpYLDHSRUWDULD,SKDQJDUDQWLQGRTXHQmRH[LVWHPVtWLRVDUTXHROyJLFRV
QROXJDUGHLPSODQWDomRSDUDRHVWiJLRDWXDOGHGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWR
1RWRFDQWHDRVDWRVUHJXODWyULRVRSURMHWRGLVS}HGHWRGRVRVDWRVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDV
RX SHUWLQHQWHV DR HVWiJLR DWXDO GR GHVHQYROYLPHQWR H VXD FRQVWUXomR VHJXLUi R FURQRJUDPD
DEDL[R
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ũƵŶͲϮϭ ũƵůͲϮϭ ĂŐŽͲϮϭ ƐĞƚͲϮϭ ŽƵƚͲϮϭŶŽǀͲϮϭĚĞǌͲϮϭ ũĂŶͲϮϮ ĨĞǀͲϮϮŵĂƌͲϮϮĂďƌͲϮϮŵĂŝͲϮϮũƵŶͲϮϮ ũƵůͲϮϮ
KďƌĂƐŝǀŝƐ
ϬϭͬϬϳͬϮϬϮϭ
KďƌĂƐůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐĂƐ ϯϭͬϬϳͬϮϬϮϭ
>ŝŶŚĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ϯϭͬϬϳͬϮϬϮϭ
^ƵďĞƐƚĂĕĆŽŽůĞƚŽƌĂ ϯϭͬϬϳͬϮϬϮϭ
ZĞĚĞƐĚĞDĠĚŝĂdĞŶƐĆŽ

ϮϵͬϭϬͬϮϬϮϭ

ĂǇĚĞŽŶĞǆĆŽ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϮϭ

ĞƌŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭ

DŽŶƚĂŐĞŵ

ϮϲͬϬϮͬϮϬϮϮ

ŽŵŝƐƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϮ

ŶƚƌĂĚĂĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϮϮ


2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
DHURJHUDGRUHVR%R3&LYLOTXHFRPSUHHQGHDSDUWHGDVREUDVR%R3(OHWURPHFkQLFRTXHSRU
VXD YH] HQYROYH D DTXLVLomR GD VXEHVWDomR FROHWRUD GD UHGH GH PpGLD WHQVmR GD OLQKD GH
WUDQVPLVVmR H GR YmR GH FRQH[mR $OpP GLVVR WHPVH WDPEpP D (QJHQKDULD GR 3URSULHWiULR
GHQWUHRXWURVLWHQV&RQVLGHUDQGRDSHQDVDSDUWHGHIRUQHFLPHQWRGHDHURJHUDGRUHVR%R3&LYLO
HR(OHWURPHFkQLFRRYDORUDOFDQoDFHUFDGHGRLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRWRWDO


,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP




:7*V





%R3&LYLO(OHWURPHFkQLFR





(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV





(VFRSR
3UHoR7RWDO




1RVHQWLGRGHPLQLPL]DURVULVFRVGHRSHUDFLRQDOL]DomRGRSDUTXHRSURMHWR$UDFDWL(yOLFRFRQWDUi
FRP XP FRQWUDWR GH PDQXWHQomR GRV DHURJHUDGRUHV SRU  DQRV QD PRGDOLGDGH IXOO VFRSH
FHOHEUDGRFRPRPHVPRIRUQHFHGRUGRVDHURJHUDGRUHV1HVWHFRQWUDWRDPpGLDGRYDORUDQXDO
SDUDRSURMHWRpGHFHUFDGH5PLOK}HVVHQGRHVVDDSULQFLSDOOLQKDGH2S([GRSURMHWR+i
DLQGDRYDORUGR2 0GR%R3TXHWDPEpPFRPS}HRVFXVWRVFRP2S([HVWLPDGRHP5
PLOKmRSRUDQR
3RU ILP OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR SULQFLSDOPHQWH R FURQRJUDPD GH IRUQHFLPHQWR GRV
DHURJHUDGRUHVDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOHVWiSUHYLVWDSDUDMXOKRGH


3URMHWR
2WHUFHLURSURMHWRGHQRPLQDGR3KRHQL[,±/LPmRHVWiORFDOL]DGRQRPXQLFtSLRGH6mR7RPpQR
HVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH7UDWDVHGHXPSURMHWRHyOLFRFRPFDSDFLGDGHLQVWDODGDWRWDOGH
DSUR[LPDGDPHQWH0:FRQVLGHUDQGRDLQVWDODomRGHDWpWXUELQDV
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1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRHyOLFRGRSURMHWRGHVGHMXQKRGHRFRUUHDPHGLomRGHYHQWR
QRORFDOSRUPHLRGDWRUUHDQHPRPpWULFD/LPmR&RQVLGHUDQGRDDOWXUDGHPHWURVGDWRUUH
D YHORFLGDGH PpGLD DOFDQoD  PV &DUDFWHUL]DVH SRU VHU XP UHFXUVR HyOLFR FRP PpGLD
UHODWLYDPHQWHDOWDHTXHDOpPGLVVRVHGHVWDFDSHORIDWRGHVHUXQLGLUHFLRQDO
5RVDGRV9HQWRV


'DGRVGHPHGLomRGRYHQWR
Nome
do Pólo

Altura de Medição
a.n.s
(m)
117.3
115
50

Limão

Período de Coordenadas UTM Altitude
Dados
SIRGAS2000
a.n.m.
E(m)
S(m)
(m)
09.06.2011 171841 9328549
26.12.2017

Nome do
Pólo

Período de Dados

Limão

09.06.2011 - 26.12.2017

333

Falhas
(%)

Days

1.71
1.71
1.71

40
40
40

Parâmetros de Vento
v
A
k
(m/s)
(m/s)
(-)
8.24
8.20
7.32

8.96
8.92
7.77

5.02
5.00
4.30



Parâmetros de Vento
"Roughness"
T
H
P
D
Z0
(Celsius)
(%)
(bar)
(kg/m^3)
(m)
25.0

83.1

1.0755

1.272

0.06


2WHUUHQRGHQWURGRTXDORSURMHWRHVWiORFDOL]DGRDEUDQJHXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
KD2WHUUHQRSHUWHQFHDXPSURSULHWiULRFRPRTXDORFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRMiHVWi
ILUPDGR H UHJXODUL]DGR 1HVWH FRQWUDWR HVWi HVWDEHOHFLGR SDJDPHQWR SURSRUFLRQDO D  GD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDRORQJRGDIDVHRSHUDFLRQDOGRSURMHWR2SHUtRGRGHYLJrQFLDGHVWH
FRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRpGHDQRVFRQWDGRVGDHQWUDGDHPRSHUDomRGRSURMHWR
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRRSHUtRGRGHPHGLomRGRUHFXUVRHyOLFRDYHORFLGDGHPpGLDHXQL
GLUHFLRQDOLGDGHSUHGRPLQDQWHGRYHQWRORFDODSURGXomRGHHQHUJLDGHORQJRSUD]RHVWLPDGDHP
3OtTXLGDGRSURMHWR3KRHQL[,/LPmRDOFDQoD0:PpGLRVUHSUHVHQWDQGRXPIDWRUGH
FDSDFLGDGHGH3RUVXDYH]HVWLPDGDHP3FRPXPDLQFHUWH]DGHDSURGXomRGH
HQHUJLDpGH0:PpGLRVHTXLYDOHQWHDXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
2IDWRUGHFDSDFLGDGHGRSURMHWRHVWiHPOLQKDFRPSURMHWRVVLPLODUHVMiHPRSHUDomRQDUHJLmR
RQGH R 3URMHWR  HVWi ORFDOL]DGR 0RVWUDPRV DEDL[R RV DWLYRV HP JHUDomR QD UHJLmR H VHXV
UHVSHFWLYRV IDWRUHV GH FDSDFLGDGH KLVWyULFR GH DFRUGR FRP D FRQVXOWRULD H3RZHU%D\ e
LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HVVHV SDUTXHV HyOLFRV SRVVXHP HTXLSDPHQWRV PDLV DQWLJRV TXH
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WHQGHP D WHU XPD SHUIRUPDQFH LQIHULRU DRV QRYRV HTXLSDPHQWRV TXH WrP WHFQRORJLDV PDLV
DYDQoDGDV



2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GHFRQH[mRTXHpDVXEHVWDomR3DUDtVRORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH6DQWD&UX]QRHVWDGRGR5LR
*UDQGH GR 1RUWH 1HVWD VXEHVWDomR R HVSDoR SDUD FRQH[mR p GH  0: HP N9 TXH
FRUUHVSRQGH j FDSDFLGDGH UHPDQHVFHQWH SDUD R /HLOmR /(1 $ GH DFRUGR FRP D 1RWD
7pFQLFDGR216
1DTXLORTXHGL]UHVSHLWRDRVDVSHFWRVDPELHQWDLVGRSURMHWR3KRHQL[,/LPmRRSURFHVVRGH
OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOVLPSOLILFDGRHVWiHPHVWiJLRDYDQoDGRGHGHVHQYROYLPHQWRHGHYHUiVHU
FRQFOXtGRDWpVHWHPEURGH
1RWRFDQWHDRVDWRVUHJXODWyULRVRSURMHWRGLVS}HGHWRGRVRVDWRVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDV
RX SHUWLQHQWHV DR HVWiJLR DWXDO GR GHVHQYROYLPHQWR H VXD FRQVWUXomR VHJXLUi R FURQRJUDPD
DEDL[R
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KďƌĂƐŝǀŝƐ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϮ
KďƌĂƐůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐĂƐ ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϮ
>ŝŶŚĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϮ
^ƵďĞƐƚĂĕĆŽŽůĞƚŽƌĂ ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϮ
ZĞĚĞƐĚĞDĠĚŝĂdĞŶƐĆŽ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϮϮ

ĂǇĚĞŽŶĞǆĆŽ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϮϮ

ĞƌŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϮ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϮ

DŽŶƚĂŐĞŵ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϮϮ

ŽŵŝƐƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ϮϴͬϭϬͬϮϬϮϮ

ŶƚƌĂĚĂĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϯ


2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
DHURJHUDGRUHVR%R3&LYLOTXHFRPSUHHQGHDSDUWHGDVREUDVR%R3(OHWURPHFkQLFRTXHSRU
VXD YH] HQYROYH D DTXLVLomR GD VXEHVWDomR FROHWRUD GD UHGH GH PpGLD WHQVmR GD OLQKD GH
WUDQVPLVVmR H GR YmR GH FRQH[mR $OpP GLVVR WHPVH WDPEpP D (QJHQKDULD GR 3URSULHWiULR
GHQWUHRXWURVLWHQV&RQVLGHUDQGRDSHQDVDSDUWHGHIRUQHFLPHQWRGHDHURJHUDGRUHVR%R3&LYLO
HR(OHWURPHFkQLFRRYDORUDOFDQoDFHUFDGHGRLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRWRWDO

,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP








%R3&LYLO(OHWURPHFkQLFR





(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV





(VFRSR
3UHoR7RWDO
:7*V



1RVHQWLGRGHPLQLPL]DURVULVFRVGHRSHUDFLRQDOL]DomRGRSDUTXHRSURMHWR3KRHQL[,±/LPmR
FRQWDUi FRP XP FRQWUDWR GH PDQXWHQomR GRV DHURJHUDGRUHV SRU  DQRV QD PRGDOLGDGH IXOO
VFRSHFHOHEUDGRFRPRPHVPRIRUQHFHGRUGRVDHURJHUDGRUHV1HVWHFRQWUDWRDPpGLDGRYDORU
DQXDOSDUDRSURMHWRpGHFHUFDGH5PLOK}HVVHQGRHVVDDSULQFLSDOOLQKDGH2S([GRSURMHWR
+iDLQGDRYDORUGR2 0GR%R3TXHWDPEpPFRPS}HRVFXVWRVFRP2S([HVWLPDGRHP5
PLOK}HVSRUDQR
3RU ILP OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR SULQFLSDOPHQWH R FURQRJUDPD GH IRUQHFLPHQWR GRV
DHURJHUDGRUHVDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOpSUHYLVWDSDUDMDQHLURGH

3URMHWR
2TXDUWRSURMHWRGHQRPLQDGR&DUUDVFRTXHFRPSOHWDDSULPHLUDIDVHGHLPSODQWDomRGRSODQR
GHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWiORFDOL]DGRQRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH7UDWDVHGHXP
SURMHWR HyOLFR FRP FDSDFLGDGH LQVWDODGD WRWDO GH DSUR[LPDGDPHQWH  0: FRQVLGHUDQGR D
LQVWDODomRGHDWpWXUELQDV
1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRHyOLFRGRSURMHWRGHVGHMDQHLURGHRFRUUHDPHGLomRGHYHQWR
QR ORFDO &RQVLGHUDQGR D DOWXUD GH  PHWURV GD WRUUH D YHORFLGDGH PpGLD p GH  PV
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&DUDFWHUL]DVH SRU VHU XP UHFXUVR HyOLFR FRP PpGLD UHODWLYDPHQWH DOWD H TXH DOpP GLVVR VH
GHVWDFDSHORIDWRGHVHUFDUDFWHULVWLFDPHQWHXQLGLUHFLRQDO
5RVDGRV9HQWRV


'DGRVGDPHGLomRGRYHQWR

Altura de Medição
a.n.s
(m)

Período de Coordenadas UTM Altitude
Parâmetros de Vento
Falhas
Dados
SIRGAS2000
a.n.m.
v
A
k
E(m)
S(m)
(m)
(%) Days (m/s) (m/s) (-)

122
120
90
70

25.01.2012 01.07.2016

792886

9396734

127

1.86 28

8.22

9.05

4.04

792886

9396734

127

1.95 28

8.26

9.1

4

792886

9396734

127

1.93 28

7.83

8.64

3.94

792886

9396734

127

1.96 28

7.41

8.2

3.78



2WHUUHQRGHQWURGRTXDORSURMHWRHVWiORFDOL]DGRDEUDQJHXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
KD2WHUUHQRSHUWHQFHDXPSURSULHWiULRFRPRVTXDLVRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRMiHVWi
ILUPDGR H UHJXODUL]DGR 1HVWH FRQWUDWR HVWi HVWDEHOHFLGR SDJDPHQWR SURSRUFLRQDO D  GD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWDDRORQJRGDIDVHRSHUDFLRQDOGRSURMHWR2SHUtRGRGHYLJrQFLDGHVWH
FRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRpGHDQRVSRGHQGRVHUSURUURJDGRSHOD&RPSDQKLDSHORSHUtRGR
GR$WR$XWRUL]DWLYRGRSURMHWRTXHpGHDQRV
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRRSHUtRGRGHPHGLomRGRUHFXUVRHyOLFRDYHORFLGDGHPpGLDHXQL
GLUHFLRQDOLGDGHSUHGRPLQDQWHGRYHQWRORFDODSURGXomRGHHQHUJLDGHORQJRSUD]RHVWLPDGDHP
3OtTXLGDGRSURMHWR&DUUDVFRDOFDQoD0:PpGLRVUHSUHVHQWDQGRXPIDWRUGHFDSDFLGDGH
GH3RUVXDYH]HVWLPDGDHP3FRPXPDLQFHUWH]DGHDSURGXomRGHHQHUJLDpGH
0:PpGLRVHTXLYDOHQWHDXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
2IDWRUGHFDSDFLGDGHGRSURMHWRHVWiHPOLQKDFRPSURMHWRVVLPLODUHVMiHPRSHUDomRQDUHJLmR
RQGH R 3URMHWR  HVWi ORFDOL]DGR 0RVWUDPRV DEDL[R RV DWLYRV HP JHUDomR QD UHJLmR H VHXV
UHVSHFWLYRV IDWRUHV GH FDSDFLGDGH KLVWyULFR GH DFRUGR FRP D FRQVXOWRULD H3RZHU%D\ e
LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HVVHV SDUTXHV HyOLFRV SRVVXHP HTXLSDPHQWRV PDLV DQWLJRV TXH
WHQGHP D WHU XPD SHUIRUPDQFH LQIHULRU DRV QRYRV HTXLSDPHQWRV TXH WrP WHFQRORJLDV PDLV
DYDQoDGDV
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2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GHFRQH[mRTXHpD6HFFLRQDGRUD$oX,,,-RmR&kPDUD,,,±&ORFDOL]DGDQRHVWDGRGR5LR
*UDQGHGR1RUWH1HVWDVHFFLRQDGRUDRHVSDoRSDUDFRQH[mRpGH0:HPN9TXH
FRUUHVSRQGH j FDSDFLGDGH UHPDQHVFHQWH SDUD R /HLOmR /(1 $ GH DFRUGR FRP D 1RWD
7pFQLFDGR216
1DTXLOR TXH GL] UHVSHLWR DRV DVSHFWRV DPELHQWDLV GR SURMHWR &DUUDVFR DV OLFHQoDV DPELHQWDLV
IRUDPHPLWLGDVMXQWRDRyUJmRFRPSHWHQWHHVWDGXDOORFDO±,'(0$2SURMHWRGLVS}HGD/LFHQoD
3UpYLD
1RWRFDQWHDRVDWRVUHJXODWyULRVRSURMHWRGLVS}HGHWRGRVRVDWRVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDV
RX SHUWLQHQWHV DR HVWiJLR DWXDO GR GHVHQYROYLPHQWR H VXD FRQVWUXomR VHJXLUi R FURQRJUDPD
DEDL[R
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KďƌĂƐŝǀŝƐ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϮϭϬ

KďƌĂƐůĞƚƌŽŵĞĐąŶŝĐĂƐ ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϯϬϬ

>ŝŶŚĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽ ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϭϴϬ

^ƵďĞƐƚĂĕĆŽŽůĞƚŽƌĂ ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϭϴϬ

ZĞĚĞƐĚĞDĠĚŝĂdĞŶƐĆŽ

ϬϭͬϬϱͬϮϬϮϯ

ĂǇĚĞŽŶĞǆĆŽ

ϭϴϬ

ϯϭͬϬϱͬϮϬϮϯ

ϭϴϬ

ĞƌŽŐĞƌĂĚŽƌĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϯ

ϭϴϲ

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϯ

ϭϮϬ

DŽŶƚĂŐĞŵ

ϮϵͬϬϴͬϮϬϮϯ

ŽŵŝƐƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ϭϮϬ
ϮϴͬϭϬͬϮϬϮϯ

ŶƚƌĂĚĂĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ

ϲϰ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϰ

ϭ


2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
DHURJHUDGRUHVR%R3&LYLOTXHFRPSUHHQGHDSDUWHGDVREUDVR%R3(OHWURPHFkQLFRTXHSRU
VXD YH] HQYROYH D DTXLVLomR GD VXEHVWDomR FROHWRUD GD UHGH GH PpGLD WHQVmR GD OLQKD GH
WUDQVPLVVmR H GR YmR GH FRQH[mR $OpP GLVVR WHPVH WDPEpP D (QJHQKDULD GR 3URSULHWiULR
GHQWUHRXWURVLWHQV&RQVLGHUDQGRDSHQDVDSDUWHGHIRUQHFLPHQWRGHDHURJHUDGRUHVR%R3&LYLO
HR(OHWURPHFkQLFRRYDORUDOFDQoDFHUFDGHGRLQYHVWLPHQWRHVWLPDGRWRWDO

,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP




:7*V





%R3&LYLO(OHWURPHFkQLFR





(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV





(VFRSR
3UHoR7RWDO




1RVHQWLGRGHPLQLPL]DURVULVFRVGHRSHUDFLRQDOL]DomRGRSDUTXHRSURMHWR&DUUDVFRFRQWDUi
FRP XP FRQWUDWR GH PDQXWHQomR GRV DHURJHUDGRUHV SRU  DQRV QD PRGDOLGDGH IXOO VFRSH
FHOHEUDGRFRPRPHVPRIRUQHFHGRUGRVDHURJHUDGRUHV1HVWHFRQWUDWRDPpGLDGRYDORUDQXDO
SDUDRSURMHWRpGHFHUFD5PLOK}HVVHQGRHVVDDSULQFLSDOOLQKDGH2S([GRSURMHWR+i
DLQGDRYDORUGR2 0GR%R3TXHWDPEpPFRPS}HRVFXVWRVFRP2S([HVWLPDGRHP5
PLOK}HVSRUDQR
3RU ILP OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR SULQFLSDOPHQWH R FURQRJUDPD GH IRUQHFLPHQWR GRV
DHURJHUDGRUHVDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOpSUHYLVWDSDUDMDQHLURGH

3URMHWRVGDVHJXQGDIDVHGRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
3URMHWR
2TXLQWRSURMHWRFRQVLVWHHPXPDWLYRGHJHUDomRVRODUTXHVHUiLPSODQWDGRMXQWRDXPFOXVWHU
HyOLFR GD SULPHLUD IDVH 3URMHWR  ± FRPSOH[R $QHPXV  WDPEpP D VHU LPSODQWDGR SHOD
&RPSDQKLD7UDWDVHGHXPSURMHWRVRODUFRPFDSDFLGDGHLQVWDODGDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
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0:SHTXLYDOHQWHDFHUFD0:FRQVLGHUDQGRDLQVWDODomRGHPyGXORVGH
:SGHSRWrQFLDXQLWiULD
1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRVRODUGRSURMHWRWUDWDVHGHXPSURMHWRFRPXPDLUUDGLDomRJOREDO
KRUL]RQWDOGHN:KPðDQRHFRPXPDLUUDGLDomRJOREDOHPSODQRLQFOLQDGRGH
N:KPðDQR GH DFRUGR FRP D 6RODUJLV3YSODQQHU 2 IDWRU GH FDSDFLGDGH OtTXLGR HP 3
HVWLPDGRpGH
Inputs
Global Horizontal Irradiation
Global Irradiation in coll. plane
Ambient Temperature
Albedo
Data Source

Unit
Metereological
kWh/m²/year
kWh/m²/year
ºC
%
-

Anemus Photovoltaic Plant
2.060,70
2.579,32
25,5
0,2
Solargis/Pvplanner

Structures
-

Tracker - 2x1x60

Model
Unit Power
Quantity
Bifacial Factor

Modules
Wp
un.
[% ]

LR4-72HBD-445M-glaze-new
445
681.600
70%

Model
Nominal Power
Inverter Limitation
Power Factor
Quantity

Inverter
kW
kW
un.
un.

SG3125HV-20
3.437
3.437
1
71

Model



2WHUUHQRSHUWHQFHDXPSURSULHWiULRFRPRTXDORFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRMiHVWiILUPDGRH
UHJXODUL]DGR 1R FRQWUDWR p SUHYLVWR SDJDPHQWR SURSRUFLRQDO D  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO
OtTXLGD DR ORQJR GD IDVH RSHUDFLRQDO GR SURMHWR 2 SHUtRGR GH YLJrQFLD GHVWH FRQWUDWR GH
DUUHQGDPHQWRpGHDWpDQRVFRQWDGRVGRDWRDXWRUL]DWLYRTXHYLHUDVHUHPLWLGRSHOD$1((/
SDUDH[SORUDomRGHILQLWLYDGRSURMHWR
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDLQFLGrQFLDVRODUQDORFDOLGDGHHRVPyGXORVVRODUHVHDVFRQGLo}HV
DWPRVIpULFDV ORFDLV D SURGXomR GH HQHUJLD GH ORQJR SUD]R HVWLPDGD HP 3 OtTXLGD DOFDQoD
0:PpGLRVUHSUHVHQWDQGRXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GHFRQH[mRTXHpDVXEHVWDomR&XUUDLV1RYRV,,ORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH&XUUDLV1RYRVQR
HVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH1HVWDVXEHVWDomRRHVSDoRGHFRQH[mRpGH0:HPN9
GH DFRUGR FRP UHODWyULR WpFQLFR SURGX]LGR SHOD $QGHVD &RQVXOWRULD GH 6LVWHPDV GH (QHUJLD
(OpWULFDHPDEULOGH
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KďƌĂƐŝǀŝƐ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϰ

ϮϭϬ

DŽŶƚĂŐĞŵ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϰ

ϮϰϬ

/ŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĂƐĞƐƚĂĐĂƐ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϰ

ϭϴϬ

DŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐƚƌĂĐŬĞƌƐ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϰ

ϭϴϬ

/ŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞŵſĚƵůŽƐ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϰ

ϭϴϬ

/ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐĞůĠƚƌŝĐĂƐ,sĞDd

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϰ

ϭϴϬ

ŽŵŝƐƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϰ

ŶƚƌĂĚĂĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ

ϯϯ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϰ

ϯ


2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
PyGXORVVRODUHVR%R6TXHFRPSUHHQGHEDVLFDPHQWHWRGRVRVLWHQVGRVLVWHPDIRWRYROWDLFR
H[FHWXDQGRVHRVPyGXORVHQJOREDQGRDVVLPLWHQVWDLVFRPRLQYHUVRUHVWUDFNHUVHWF$OpPGLVVR
WHPVHWDPEpPD(QJHQKDULDGR3URSULHWiULRGHQWUHRXWURVLWHQV

(VFRSR
3UHoR7RWDO

,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP










(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV
0yGXORV,QYHUVRUHV7UDFNHUV%26




&RQVLGHUDQGRWRGRVFXVWRVFRPPDQXWHQomRDPpGLDGRYDORUDQXDOSDUDRSURMHWRpGHFHUFD
GH5PLOK}HVVHQGRHVVDDSULQFLSDOOLQKDGH2S([GRSURMHWR
3RUILPOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRSULQFLSDOPHQWHRFURQRJUDPDGHIRUQHFLPHQWRGRVSDLQpLV
VRODUHVHRHVWiJLRGHGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOpSUHYLVWD
SDUDMDQHLURGH


3URMHWR
2VH[WRSURMHWRFRQVLVWHHPXPDWLYRGHJHUDomRVRODUTXHVHUiLPSODQWDGRMXQWRDXPFOXVWHU
HyOLFR GD SULPHLUD IDVH 3URMHWR  ± $UDFDWL (yOLFR  QR &HDUi WDPEpP D VHU LPSODQWDGR SHOD
&RPSDQKLD7UDWDVHGHXPSURMHWRVRODUFRPFDSDFLGDGHLQVWDODGDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
0:SHTXLYDOHQWHDFHUFD0:FRQVLGHUDQGRDLQVWDODomRGHPyGXORVGH
:SGHSRWrQFLDXQLWiULD
1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRVRODUGRSURMHWRWUDWDVHGHXPSURMHWRFRPXPDLUUDGLDomRJOREDO
KRUL]RQWDOGHN:KPðDQRHFRPXPDLUUDGLDomRJOREDOHPSODQRLQFOLQDGRGH
N:KPðDQR GH DFRUGR FRP D 6RODUJLV3YSODQQHU 2 IDWRU GH FDSDFLGDGH OtTXLGR HP 3
HVWLPDGRpGH
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2WHUUHQRGHQWURGRTXDORSURMHWRHVWiORFDOL]DGRDEUDQJHXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
 KD GRV TXDLV FHUFD GH  KD VHUmR XWLOL]DGRV SHOR SURMHWR 2 WHUUHQR SHUWHQFH D 
SURSULHWiULRFRPRTXDOFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRMiHVWiILUPDGRHUHJXODUL]DGR1RFRQWUDWR
HVWi HVWDEHOHFLGR SDJDPHQWR SURSRUFLRQDO D  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD DR ORQJR GD
IDVHRSHUDFLRQDOGRSURMHWR2SHUtRGRGHYLJrQFLDGHVWHFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRpGHDWp
DQRVFRQWDGRVGRLQtFLRGHRSHUDomRGRSURMHWR
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDLQFLGrQFLDVRODUQDORFDOLGDGHHRVPyGXORVVRODUHVHDVFRQGLo}HV
DWPRVIpULFDV ORFDLV D SURGXomR GH HQHUJLD GH ORQJR SUD]R HVWLPDGD HP 3 OtTXLGD DOFDQoD
0:PpGLRVUHSUHVHQWDQGRXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GHFRQH[mRTXHpDVXEHVWDomR0RVVRUy,9ORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH7LEDXQRHVWDGRGR5LR
*UDQGHGR1RUWH
$FRQVWUXomRVHJXLUiRFURQRJUDPDDEDL[R


2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
PyGXORVVRODUHVR%R6TXHFRPSUHHQGHEDVLFDPHQWHWRGRVRVLWHQVGRVLVWHPDIRWRYROWDLFR
H[FHWXDQGRVHRVPyGXORVHQJOREDQGRDVVLPLWHQVWDLVFRPRLQYHUVRUHVWUDFNHUVHWF$OpPGLVVR
WHPVHWDPEpPD(QJHQKDULDGR3URSULHWiULRGHQWUHRXWURVLWHQV

(VFRSR
3UHoR7RWDO

,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP










(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV
0yGXORV,QYHUVRUHV7UDFNHUV%26




&RQVLGHUDQGRWRGRVFXVWRVFRPPDQXWHQomRDPpGLDGRYDORUDQXDOSDUDRSURMHWRpGHFHUFD
GH5PLOK}HVVHQGRHVVDDSULQFLSDOOLQKDGH2S([GRSURMHWR
3RUILPOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRSULQFLSDOPHQWHRFURQRJUDPDGHIRUQHFLPHQWRGRVSDLQpLV
VRODUHVHRHVWiJLRGHGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOpSUHYLVWD
SDUDMDQHLURGH
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3URMHWR
2 VpWLPR SURMHWR FRQVLVWH HP XP DWLYR GH JHUDomR VRODU GHQRPLQDGR 'RXUDGR TXH VHUi
LPSODQWDGRQRHVWDGRGR3HUQDPEXFR7UDWDVHGHXPSURMHWRVRODUFRPFDSDFLGDGHLQVWDODGD
WRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH0:SHTXLYDOHQWHDFHUFD0:FRQVLGHUDQGRDLQVWDODomRGH
FHUFDGHPLOK}HVGHPyGXORVGH:SGHSRWrQFLDXQLWiULD
1RTXHVHUHIHUHDRUHFXUVRVRODUGRSURMHWRWUDWDVHGHXPSURMHWRFRPXPDLUUDGLDomRJOREDO
KRUL]RQWDOGHN:KPðDQRHFRPXPDLUUDGLDomRJOREDOKRUL]RQWDOQRSODQRLQFOLQDGRGH
N:KPðDQRGHDFRUGRFRPD6RODUJLV3YSODQQHU2IDWRUGHFDSDFLGDGHOtTXLGRHP3
HVWLPDGRpGH
2WHUUHQRGHQWURGRTXDORSURMHWRHVWiORFDOL]DGRDEUDQJHXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
KD2WHUUHQRSHUWHQFHDSURSULHWiULRVFRPRVTXDLVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRMi
HVWmRILUPDGRVHUHJXODUL]DGRV1RFRQWUDWRHVWiHVWDEHOHFLGRSDJDPHQWRSURSRUFLRQDOD
GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDRORQJRGDIDVHRSHUDFLRQDOGRSURMHWR2SHUtRGRGHYLJrQFLD
GHVWHFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWRpGHDWpDQRVFRQWDGRVGRLQtFLRGHRSHUDomRGRSURMHWR
/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDLQFLGrQFLDVRODUQDORFDOLGDGHHRVPyGXORVVRODUHVHDVFRQGLo}HV
DWPRVIpULFDV ORFDLV D SURGXomR GH HQHUJLD GH ORQJR SUD]R HVWLPDGD HP 3 OtTXLGD DOFDQoD
0:PpGLRVUHSUHVHQWDQGRXPIDWRUGHFDSDFLGDGHGH
2SURMHWRFRQWDUiFRPXPDOLQKDGHWUDQVPLVVmRGHN9GLVWDQWHFHUFDGHNPGRSRQWR
GH FRQH[mR TXH p D VXEHVWDomR )ORUHVWD ,, ORFDOL]DGD QR HVWDGR GR 3HUQDPEXFR 1HVWD
VXEHVWDomR R HVSDoR SDUD FRQH[mR p HVWLPDGR HP  0: HP  N9 TXH FRUUHVSRQGH j
FDSDFLGDGHUHPDQHVFHQWHSDUDR/HLOmR/(1$GHDFRUGRFRPD1RWD7pFQLFD
GR216
1DTXLORTXHGL]UHVSHLWRDRVDVSHFWRVDPELHQWDLVGRSURMHWRRSURMHWRMiFRQWDFRPD/LFHQoD
3UpYLDHPLWLGDSHORyUJmRFRPSHWHQWH
$FRQVWUXomRVHJXLUiRFURQRJUDPDDEDL[R
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2 YDORU GR &DS([ GR SURMHWR p FRPSRVWR EDVLFDPHQWH SHORV VHJXLQWHV LWHQV D FRPSUD GRV
PyGXORVVRODUHVR%R6TXHFRPSUHHQGHEDVLFDPHQWHWRGRVRVLWHQVGRVLVWHPDIRWRYROWDLFR
H[FHWXDQGRVHRVPyGXORVHQJOREDQGRDVVLPLWHQVWDLVFRPRLQYHUVRUHVWUDFNHUVHWF$OpPGLVVR
WHPVHWDPEpPD(QJHQKDULDGR3URSULHWiULRGHQWUHRXWURVLWHQV

(VFRSR
3UHoR7RWDO

,QYHVWLPHQWR
(VWLPDGR5PP










(QJHQKDULDGR3URSULHWiULR2XWURV
0yGXORV,QYHUVRUHV7UDFNHUV%26




&RQVLGHUDQGRWRGRVFXVWRVFRPPDQXWHQomRDPpGLDGRYDORUDQXDOSDUDRSURMHWRpGHFHUFD
GH5PLOK}HVVHQGRHVVDDSULQFLSDOOLQKDGH2S([GRSURMHWR
3RUILPOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRSULQFLSDOPHQWHRFURQRJUDPDGHIRUQHFLPHQWRGRVSDLQpLV
VRODUHVHRHVWiJLRGHGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRDHQWUDGDHPRSHUDomRFRPHUFLDOpSUHYLVWD
SDUDMDQHLURGH
1D UHJLmR GDV 63(V VRODUHV RV SURMHWRV RSHUDFLRQDLV DSUHVHQWDP IDWRUHV GH FDSDFLGDGH
VHPHOKDQWHVHGHYHUmRVHUDWpPDLVHILFLHQWHVTXDQGRFRPSDUDGRVDRVDWXDLVHPUD]mRGD
LQVWDODomRGHVLVWHPDVPDLVPRGHUQRVMiGLVSRQtYHLVDWXDOPHQWHFRQVLGHUDQGRPyGXORVELIDFLDLV
FRPWUDFNHUV

WĂƌƋƵĞſůŝĐŽ
ƐƐƷs
:ƵĂǌĞŝƌŽ^ŽůĂƌ/
^ĆŽ:ŽĆŽĚŽWŝĂƵş
EŽǀĂKůŝŶĚĂϬϴ

ƉŽǁĞƌďĂǇͲ&ĂƚŽƌĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
ϯϭй
ϯϮй
Ϯϵй
Ϯϵй







GED - 5082399v2



475
PÁGINA: 231 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

10.8 - Plano de Negócios
3LSHOLQHDGLFLRQDO
eYiOLGRVXEOLQKDUTXHKiPDLVGH*:GHFDSDFLGDGHLQVWDODGDHPSURMHWRVHyOLFRVTXHFXMR
IDWRUGHFDSDFLGDGHDYDOLDGRHP3pVXSHULRUDQRSDtVGHDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVGD
SODWDIRUPDH3RZHU%D\TXHVHEDVHRXQRVGDGRVGR/HLOmRGH(QHUJLD1RYD/(1$GHQR
OHYDQWDPHQWRGRVQ~PHURV
3URMHWRVHyOLFRVUHJLVWUDGRVQR/(1$


)RQWHH3RZHU%D\
$GLFLRQDOPHQWHQRPHVPROHLOmR/(1$GHIRUDPPDLVGH*:HPSURMHWRVVRODUHV
FDGDVWUDGRVGRVTXDLVPDLVGH*:ORFDOL]DGRVQRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH
3URMHWRVVRODUHVUHJLVWUDGRVQR/(1$


)RQWHH3RZHU%D\
$VVLPSRGHVHREVHUYDUTXHDH[LVWrQFLDGHXPDHOHYDGDGHOLTXLGH]GHSURMHWRVTXHFRQMXJDGD
DR SURJUHVVR WHFQROyJLFR REVHUYDGR QR GHVHQYROYLPHQWR GH DHURJHUDGRUHV H SDLQpLV VRODUHV
WRUQDPDLQGDPDLVH[HTXtYHODHVWUDWpJLDGDFRPSDQKLDHPLPSOHPHQWDUSURMHWRVGHTXDOLGDGH
TXHVXSRUWDUmRRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDQRIXWXUR
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LL 

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$VSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVDVHUHPUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmR
L HPLVVmRGHGHEHQWXUHVHRXRXWURVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD LQFHQWLYDGRVRXQmR LQFOXLQGR
SRU PHLR GH DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV LL  IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU QRVVDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV LLL OLQKDVGHFUpGLWRFRPRVSULQFLSDLVEDQFRV HQGLYLGDPHQWREDQFiULR S~EOLFRV
HRX SULYDGRV EHP FRPR FRP EDQFRV GH IRPHQWR H LY HPLVVmR GH Do}HV QR PHUFDGR GH
FDSLWDLV$GLFLRQDOPHQWHpFRPXPQDLQG~VWULDRQGHD&RPSDQKLDSUHWHQGHRSHUDUDUHFLFODJHP
GHFDSLWDODWUDYpVGDYHQGDGHSURMHWRV
$EDL[R DSUHVHQWDPRV RV WHUPRV H FRQGLo}HV EHP FRPR DV PpWULFDV H SUHoR SDUD DV WUrV
SULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRTXHD&RPSDQKLDHVWiGLVFXWLQGRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
L
3DUD GHErQWXUHV LQFHQWLYDGD D &RPSDQKLD HVWi DGRWDQGR DV UHIHUrQFLDV GH PHUFDGR
DEDL[R
(PLVV}HVGHGHErQWXUHVUHFHQWHVQRVHWRUGHHQHUJLDHOpWULFD
'DWDGH(PLVVmR
-DQ
'H]
1RY
$JR

(PLVVRU
7DHVD
(QHYD
(QHO
('3

6HWRU
7UDQVPLVVmR
7pUPLFD
+LGUR
7UDQVPLVVmR

9DORU HP5
PLOK}HV 





3UD]R DQRV 





-XO

(QJLH

*HUDomR





0D\

2PHJD

5HQRYiYHLV





5HPXQHUDomR
,3&$
,3&$
,3&$
,3&$
,3&$
,3&$
&',
,3&$


LL
3DUD ILQDQFLDPHQWRV FRP R %DQFR 1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR (FRQ{PLFR H 6RFLDO ±
%1'(6D&RPSDQKLDHVWiDGRWDQGRDVVHJXLQWHVSUHPLVVDV
1DVRSHUDo}HVGLUHWDVD7D[DGHMXURVpFRPSRVWDSHOR&XVWR)LQDQFHLURSHOD5HPXQHUDomRGR
%1'(6HSHOD7D[DGHULVFRGHFUpGLWR
,WHQVILQDQFLDGRV
&XVWR)LQDQFHLUR
5HPXQHUDomRGR%1'(6
7D[DGHULVFRGHFUpGLWR
(QHUJLDVRODU
9DULiYHOFRQIRUPHULVFRGR
(QHUJLDGHUHVtGXRV
DRDQR DD 
7/3
FOLHQWHHSUD]RVGR
VyOLGRV
ILQDQFLDPHQWR
'HPDLVIRQWHV
DRDQR DD 
KWWSVZZZEQGHVJRYEUZSVSRUWDOVLWHKRPHILQDQFLDPHQWRSURGXWREQGHVILQHPHQHUJLD

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiSUHYHQGRWHUTXHHPLWLUXPDILDQoDEDQFiULDQRYDORUGHGR
ILQDQFLDPHQWRDWpDFRQFOXVmRItVLFDHILQDQFHLUDGRSURMHWRDRFXVWRGHDDVREUHRYDORU
JDUDQWLGRSHODILDQoD
LLL
3DUDILQDQFLDPHQWR FRPR %DQFRGR 1RUGHVWHGR%UDVLO6$RVILQDQFLDPHQWRV TXHD
&RPSDQKLDSUHWHQGHREWHUHVWmRGHDFRUGRFRPSURJUDPDGHILQDQFLDPHQWR)1(±3URLQIUD
7)& 7D[DGH-XURVGRV)XQGRV&RQVWLWXFLRQDLV SDUD-XQKR
)DWRUGHORFDOL]DomR
7D[DFRP%{QXVGH$GLPSOrQFLD
7D[DVHP%{QXVGH$GLPSOrQFLD
5HV&RQGHO6XGHQH
DRDQR
DRPrV
DRDQR
DRPrV
 
7LSRORJLD1mR
,3&$ 
,3&$ 
,3&$ 
,3&$ 
3ULRULWiULD
DD
DP
DD
DP
,3&$7D[DFRUUHVSRQGHQWHDR)DWRUGH$WXDOL]DomR0RQHWiULD )$0 GD7)& 7D[DGH-XURVGRV)XQGRV&RQVWLWXFLRQDLV 
FRQIRUPHGHVFULWRQD/HLQGHDVHUFDOFXODGRGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLDGHILQLGDQD5HVROXomR
GR%$&(1GH

$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiSUHYHQGRWHUTXHHPLWLUXPDILDQoDEDQFiULDQRYDORUGHGR
ILQDQFLDPHQWRDWpDDPRUWL]DomRWRWDOGRILQDQFLDPHQWR DSUR[LPDGDPHQWHDQRV DRFXVWRGH
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DDVREUHRYDORUJDUDQWLGRSHODILDQoD
$&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiDFHVVDURVILQDQFLDPHQWRVQDVFRQGLo}HV
PHQFLRQDGDVDFLPD

LLL 

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QD GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D
&RPSDQKLDQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRRXSUHYLVWRV
E 
'HVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV
SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH D FDSDFLGDGH
SURGXWLYDGD&RPSDQKLD
(PDGLomRjDTXLVLomRPHQFLRQDGDQRLWHP D DFLPDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXDDTXLVLomRGH
SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH D VXD
FDSDFLGDGHSURGXWLYD
F 

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L 

'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
LL 
0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRVGH
QRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
LLL 

3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
LY  0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV
RXVHUYLoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
,PSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'SDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
$SHVDU GRV LPSDFWRV QD HFRQRPLD PXQGLDO HQWHQGHPRV TXH DV QRVVDV RSHUDo}HV QmR IRUDP
VLJQLILFDWLYDPHQWHLPSDFWDGDVSHOD&29,'DWpDJRUD'DVOLTXLGDo}HVGHFRQWUDWRVGHYHQGD
GH HQHUJLD UHDOL]DGDV HP PDUoR H MXQKR GH  DSHQDV XP FOLHQWH QmR KRQURX FRP VHXV
FRPSURPLVVRVQRSUD]RTXHHUDPQRYDORUGHDSUR[LPDGDPHQWH5(VVHFOLHQWHILFRX
LQDGLPSOHQWHSRUDSHQDVGRLVPHVHV QRIHFKDPHQWRGRVHJXQGRWULPHVWUHGHRFOLHQWHMi
KDYLDSDJRRYDORUHPDEHUWR eLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHGLIHUHQWHPHQWHGR$&5QR$&/R
IRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDSRGHVHULQWHUURPSLGRDVVLPTXHRFOLHQWHVHWRUQDLQDGLPSOHQWHHSRU
HVVH PRWLYR RV FOLHQWHV HYLWDP R LQDGLPSOHPHQWR 'R ODGR GD &RPSDQKLD RV FRQWUDWRV
JHUDOPHQWHFRQWrPJDUDQWLDVGDGDVSHORFOLHQWHRTXHUHGX]DLQGDPDLVRVULVFRVGHSHUGDGD
HPSUHVD
$FUHGLWDPRV LQFOXVLYH TXH D &29,' WURX[H H SRGH WUD]HU GLYHUVDV RSRUWXQLGDGHV SDUD D
&RPSDQKLD
2 HIHLWR GD &29,' OHYRX D UHQHJRFLDo}HV GH FRQWUDWRV FRP FOLHQWHV TXH WLYHUDP VXDV
GHPDQGDV UHGX]LGDV HP WHUPRV IDYRUiYHLV SDUD D &RPSDQKLD )RUDP UHDOL]DGDV 
UHQHJRFLDo}HVWDQWRVROLFLWDGDVSHORVQRVVRVFOLHQWHVTXDQWRVXJHULGDVSRUQyVSDUDRVFOLHQWHV
H DFHLWDV SRU HOHV SDUD DGHTXDU R FRQVXPR GHVVHV DR QRYR FHQiULR GH GHPDQGD 1HVVDV
UHQHJRFLDo}HVIRLSRVVtYHODXPHQWDUDGXUDomRGHGLYHUVRVFRQWUDWRV DORQJDPHQWRGHSUD]R 
HPPHOKRUHVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVSDUDD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDFRPSURXGRVFRQVXPLGRUHV
DHQHUJLDTXHQmRVHULDXWLOL]DGDQRFXUWRSUD]RHPIXQomRGD&29,'HYHQGHXHQHUJLDSDUD
VHUHQWUHJXHQRVSUy[LPRVDQRVSDUDHVVHVPHVPRVFOLHQWHVSRUXPSUHoRPDLRU
$FUHGLWDPRVTXHRFRUUHUiDDFHOHUDomRGDPLJUDomRGHGLYHUVRVFRQVXPLGRUHVSDUDR0HUFDGR
/LYUH GHYLGR DR DXPHQWR HVSHUDGR GDV WDULIDV GH HQHUJLD QR PHUFDGR UHJXODGR TXH GHYHUi
RFRUUHU SHORV VHJXLQWHV IDWRUHV L  DXPHQWR GD LQDGLPSOrQFLD GHYLGR DR LPSDFWR QD FRQGLomR
ILQDQFHLUD GD SRSXODomR FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD H LL  PHGLGDV GH HVWtPXOR
UHFHQWHPHQWH DGRWDGDV SHOR %1'(6 H RXWURV EDQFRV IRUQHFHQGR HPSUpVWLPRV SDUD
GLVWULEXLGRUDVTXHUHSDVVDUmRRVVHXVFXVWRVDGLFLRQDLVHPVXDVWDULIDVHOHYDQGRDLQGDPDLVD
GLIHUHQoDGHSUHoRHPUHODomRDR0HUFDGR/LYUHQRFXUWRSUD]R
&RPRHIHLWRQHJDWLYRGHYLGRjGHSUHFLDomRGRUHDOIUHQWHDRGyODUpSRVVtYHOTXHRFRUUDXP
DXPHQWRQDVHVWLPDWLYDVGH&$3(;GRVSURMHWRVHyOLFRVHVRODUHVTXHYDPRVFRQVWUXLUHVWLPDPRV
TXH DSUR[LPDGDPHQWH  GR LQYHVWLPHQWR WRWDO QD LPSODQWDomR GH SDUTXHV HyOLFRV p
GHQRPLQDGRHPGyODUHVeLPSRUWDQWHQRWDUTXHpSUiWLFDGRVFRQWUDWRVTXHDSyVDDVVLQDWXUD
GRFRQWUDWRGHDTXLVLomRGRVHTXLSDPHQWRVRSUHoRSDVVDDVHUIL[DGRHPUHDLVSRUWDQWRQmR
PDLV VXMHLWR D YDULDo}HV FDPELDLV (QWUHWDQWR D DOWD FDSDFLGDGH RFLRVD H RV HVWRTXHV GRV
IRUQHFHGRUHVHVWmRVXDYL]DQGRRLPSDFWRGDGHSUHFLDomRGR5HDO
$OpPGRVHIHLWRVSRVLWLYRVHSRWHQFLDOPHQWHQHJDWLYRVGD&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
DGRWDPRV SROtWLFD GH KRPH RIILFH RSFLRQDO SDUD WRGRV RV IXQFLRQiULRV DWp  GH GH]HPEUR GH
(QWHQGHPRVTXHHVVDSROtWLFDQmRWHYHLPSDFWRQDFRQGXomRGDVRSHUDo}HVGRGLDDGLD
GD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR
(FDVRDFRQWHoDPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHWRPDUDVSURYLGrQFLDV
QHFHVViULDV SDUD LPSHGLU XP LPSDFWR QHJDWLYR HP VHXV QHJyFLRV GH GLPHQVmR LJXDO RX DWp
VXSHULRUDRLPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGD&29,'
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
2VLPSDFWRVFDXVDGRVSHODSDQGHPLDGD&RYLGQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDIRUDPGHVFULWRVQRLWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas
11. Projeções
11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa
forma, a Companhia optou por também não divulgar projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas
11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa
forma, a Companhia optou por também não divulgar projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
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$VVHPEOHLDHDGPLQLVWUDomR
'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D
DWULEXLo}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GRV yUJmRV H FRPLWrV
SHUPDQHQWHVTXHVHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
$WXDOPHQWH D HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD p FRQVWLWXtGD SRU L  &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRH LL 'LUHWRULDFRPSRGHUHVFRQIHULGRVSHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRU
VHX(VWDWXWR6RFLDOHQRFDVRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUVHX5HJLPHQWR,QWHUQR$OpP
GLVVRRHVWDWXWRVRFLDOSUHYrDHOHLomRGHXPFRQVHOKRILVFDOQmRSHUPDQHQWH SRUVROLFLWDomR
GRVDFLRQLVWDV
D
DWULEXLo}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GRV yUJmRV H FRPLWrV
SHUPDQHQWHVTXHVHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p FRPSRVWR SRU DWp  FLQFR  PHPEURV HIHWLYRV H DWp LJXDO
Q~PHUR GH VXSOHQWHV  GHQWUH RV TXDLV XP VHUi GHVLJQDGR FRPR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRWRGRVFRPXPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDRPHQRVQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRU
FHQWR  R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU &RQVHOKHLURV ,QGHSHQGHQWHV FRQIRUPH GHILQLomR GR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGR´ H ³%´ UHVSHFWLYDPHQWH  GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRPR &RQVHOKHLURV ,QGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD $VVHPEOHLD *HUDO TXH RV
HOHJHU
6HP SUHMXt]R GDV GHPDLV PDWpULDV TXH OKH VmR DWULEXtGDV SRU OHL RX SHOR (VWDWXWR 6RFLDO
FRPSHWLUi DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHOLEHUDU D UHVSHLWR GDV VHJXLQWHV PDWpULDV SRU
PDLRULDVLPSOHVGHYRWRGHVHXVPHPEURV
L

)L[DU D RULHQWDomR JHUDO HVWUDWpJLD GRV QHJyFLRV H SRVLFLRQDPHQWR GH PHUFDGR GD
&RPSDQKLD

LL

$SURYDUSUHYLDPHQWHjVXDUHDOL]DomRTXDLVTXHURSHUDo}HVHRXFRQWUDWRVHRXDFRUGRV
GHTXDOTXHUQDWXUH]DLQFOXLQGRFRPHUFLDOHQWUHGHXPODGRD&RPSDQKLDHGHRXWUR
TXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVHRXVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVFXMRYDORUVXSHUH5
FLQFRPLOK}HVGHUHDLV QRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

LLL

(OHJHU H GHVWLWXLU RV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD H HVWDEHOHFHU VXDV IXQo}HV H OLPLWHV GH
SRGHU TXH GHYHUmR VHU GHWDOKDGRV HP VHX UHJLPHQWR LQWHUQR IL[DQGR DLQGD VXD
UHPXQHUDomR

LY

)LVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDSRGHQGRSDUDWDQWRDTXDOTXHUWHPSR
H[DPLQDU RV OLYURV H SDSpLV GD &RPSDQKLD VROLFLWDU LQIRUPDo}HV VREUH FRQWUDWRV
FHOHEUDGRVRXHPYLDGHFHOHEUDomRHTXDLVTXHURXWURVDWRVGD&RPSDQKLD

Y

(OHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGRV&RPLWrV

YL

$SURYDUDDOWHUDomRGDVSUiWLFDVHSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD

YLL

(VFROKHUVXEVWLWXLUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD
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YLLL 'HWHUPLQDU R YRWR D VHU SURIHULGR SHOD &RPSDQKLD HRX SRU VHXV UHSUHVHQWDQWHV HP
TXDLVTXHU DVVHPEOHLDV JHUDLV RX UHXQL}HV GH VyFLRV HRX UHXQL}HV GH yUJmRV GD
DGPLQLVWUDomR GH TXDOTXHU GH VXDV &RQWURODGDV H[FHWR SHODV PDWpULDV TXH QRV WHUPRV
GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO GD OHJLVODomR DSOLFiYHO RX GH DFRUGR GH DFLRQLVWDV DUTXLYDGR QD
VHGHGD&RPSDQKLDGHYHUmRVHUDSURYDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDO
L[

$SURYDUDFULDomRHH[WLQomRGHFRQWURODGDVHDDTXLVLomRDOLHQDomRRXRQHUDomRSRUVL
RXSRUVXDV FRQWURODGDV GHTXDLVTXHUSDUWLFLSDo}HV GLUHWDVRXLQGLUHWDVHPTXDLVTXHU
VRFLHGDGHV

[

$SURYDUDFRQFHVVmRGHGRDo}HVHVXEYHQo}HV

[L

$SURYDU TXDOTXHU OLFHQFLDPHQWR DTXLVLomR DOLHQDomR RX RQHUDomR GH TXDOTXHU PDUFD
SDWHQWHGLUHLWRDXWRUDOVHJUHGRGHQHJyFLRNQRZKRZRXRXWUDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
SRUVLRXSRUVXDV&RQWURODGDV

[LL

$SURYDU R LQJUHVVR SRU VL RX SRU VXDV FRQWURODGDV HP TXDOTXHU MRLQW YHQWXUH RX
DVVRFLDomRLQFOXLQGRDFRQVWLWXLomRGHVRFLHGDGHVFRPWHUFHLURV

[LLL $SURYDU D FRQWUDWDomR GH REULJDo}HV UHODFLRQDGDV j FRPHUFLDOL]DomR GH HQHUJLD RX
DOWHUDo}HVQDVREULJDo}HVMiFRQWUDWDGDVSHOD&RPSDQKLDTXHHQYROYDPRXUHVXOWHPHP
XP 9DOXH DW 5LVN 9D5  FDOFXODGR GLDULDPHQWH GH YDORU WRWDO LJXDO D 5
GH] PLOK}HV GH UHDLV  FRPSUHHQGHQGR XP 9DOXH DW 5LVN 9D5  GH DWp 5
VHLV PLOK}HV GH UHDLV  SDUD RV SULPHLURV  GH]RLWR  PHVHV FRQWDGRV GD GDWD GD
FRQWUDWDomR GD REULJDomR H XP 9DOXH DW 5LVN 9D5  GH DWp 5 TXDWUR
PLOK}HVGHUHDLV SDUDRUHVWDQWHGRSHUtRGRGDREULJDomRFRQWUDWDGD FRQVLGHUDGRRDWR
LVRODGDPHQWH RX XP FRQMXQWR GH DWRV GH PHVPD QDWXUH]D H UHDOL]DGRV QXP PHVPR
H[HUFtFLRVRFLDO 
[LY $SURYDU D FRQWUDWDomR GH TXDOTXHU HQGLYLGDPHQWR ILQDQFLDPHQWR HPSUpVWLPR HPLVVmR
GH GHErQWXUHV QRWDV SURPLVVyULDV HRX RXWURV WtWXORV RX YDORUHV PRELOLiULRV GH GtYLGD
FXMRVYDORUHVVHMDPVXSHULRUHVD5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV 
[Y

$SURYDU D FRQVWLWXLomR GH {QXV H RXWRUJD GH JDUDQWLDV UHODWLYDV D REULJDo}HV GD
&RPSDQKLD HRX GH &RQWURODGDV HQYROYHQGR YDORUHV DFLPD GH 5 FLQFR
PLOK}HV GH UHDLV  FRQVLGHUDGR R DWR LVRODGDPHQWH RX XP FRQMXQWR GH DWRV GH PHVPD
QDWXUH]DHUHDOL]DGRVQXPPHVPRH[HUFtFLRVRFLDO 

[YL 9HQGHU DUUHQGDU HPSHQKDU KLSRWHFDU RQHUDU FHGHU RX GH RXWUD IRUPD GLVSRU GH RX
FRPSURPHWHUVHDYHQGHUDUUHQGDUHPSHQKDUKLSRWHFDUFHGHUOLFHQFLDURXGHTXDOTXHU
RXWUD IRUPD GLVSRU LQFOXVLYH SRU PHLR GD FRQFHVVmR GH RSomR RX GH GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLD GH TXDOTXHU DWLYR GD &RPSDQKLD HP YDORU VXSHULRU D 5 XP
PLOKmRGHUHDLV 
[YLL $SURYDU D UHDOL]DomR GH TXDOTXHU GHVSHVD RX LQYHVWLPHQWR SHOD &RPSDQKLD RX R
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURMHWRV SHOD &RPSDQKLD FXMRV YDORUHV VHMDP VXSHULRUHV D
5 WUrVPLOK}HVGHUHDLV  FRQVLGHUDGRRDWRLVRODGDPHQWHRXXPFRQMXQWR
GHDWRVGHPHVPDQDWXUH]DHUHDOL]DGRVQXPPHVPRH[HUFtFLRVRFLDO 
[YLLL

$SURYDU D RXWRUJD RX FRQFHVVmR GH TXDLVTXHU Do}HV RX RSo}HV GH FRPSUD GH
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RX PHFDQLVPR HTXLYDOHQWH D VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H
HPSUHJDGRV RX PRGLILFDo}HV QDV RSo}HV Mi RXWRUJDGDV  VHPSUH GH DFRUGR FRP RV
WHUPRVHFRQGLo}HVGHHYHQWXDOSODQRGHRXWRUJDRXFRQFHVVmRGHDo}HVSODQRGHRSomR
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GH FRPSUD RX SODQR GH UHPXQHUDomR VLPLODU GHVWLQDGR DRV H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD
DSURYDGRSHORVDFLRQLVWDV
[L[ $SURYDU D FULDomR GH TXDOTXHU SODQR GH SDUWLFLSDomR QRV OXFURV H UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDDVHURXWRUJDGRSDUDFRODERUDGRUHV
[[

$SURYDU D HPLVVmR GH E{QXV GH VXEVFULomR GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD D VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV EHP FRPR D VyFLRV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GH
DILOLDGDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRGHILQLURVWHUPRVHFRQGLo}HVTXHGHYHUmRUHJXODUD
DOLHQDomRGRVE{QXVGHVXEVFULomRHPLWLGRVRXDVHUHPHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD

[[L $SURYDURXDOWHUDUDSROtWLFDGHFRQFHVVmRGHFUpGLWR
[[LL $SURYDU H VXEPHWHU j $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD GD &RPSDQKLD DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDQXDLVUHODWyULRVGDDGPLQLVWUDomRHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
[[LLL

PDQLIHVWDUVH IDYRUiYHO RX FRQWUDULDPHQWH D UHVSHLWR GH TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD
GHDTXLVLomRGHDo}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLV
RX SHUPXWiYHLV SRU Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH SDUHFHU SUpYLR
IXQGDPHQWDGR GLYXOJDGR HP DWp  TXLQ]H  GLDV GD SXEOLFDomR GR HGLWDO GD RIHUWD
S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV TXH GHYHUi FRQWHU D RSLQLmR GD $GPLQLVWUDomR VREUH
HYHQWXDO DFHLWDomR GD RIHUWD H VREUH R YDORU HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H PDQLIHVWDomR
VREUH HP RXWURV SRQWRV TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUDU UHOHYDQWHV EHP
FRPR DV LQIRUPDo}HV H[LJLGDV H SHOR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H SHODV UHJUDV
DSOLFiYHLVHVWDEHOHFLGDVSHOD&90

[[LY

PDQLIHVWDUVH VREUH RV WHUPRV H FRQGLo}HV GH UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV
DXPHQWRV GH FDSLWDO H RXWUDV WUDQVDo}HV TXH GHUHP RULJHP j PXGDQoD GH FRQWUROH H
FRQVLJQDUVHHODVDVVHJXUDPWUDWDPHQWRMXVWRHHTXLWDWLYRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

[[Y DSURYDURFyGLJRGHFRQGXWDGD&RPSDQKLDHDVSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVUHODFLRQDGDVD L 
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV H QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV LL  JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRV LLL  WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H JHUHQFLDPHQWR GH FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHV LY  UHPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV Y  LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV YL 
FRQWUDWDomRGHVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULD YLL GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV YLLL FRQWULEXLo}HV
HGRDo}HV
[[YL

DSURYDUVHXSUySULR5HJLPHQWR,QWHUQRR5HJLPHQWR,QWHUQRGHVHXV&RPLWrVGH
$VVHVVRUDPHQWRHR5HJLPHQWR,QWHUQRGD'LUHWRULD

'LUHWRULD
$ 'LUHWRULD VHUi FRPSRVWD SRU  TXDWUR  'LUHWRUHV VHQGR  XP  'LUHWRU 3UHVLGHQWH  XP 
'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH GH ,QYHVWLPHQWRV H 1RYRV 1HJyFLRV  XP  'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH
)LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H  XP  'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR H GH &RPSOLDQFH
WRGRVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH WUrV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$RVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDFRPSHWHDH[HFXomRGHWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVSDUDDRSHUDomR
GD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO FRP VHX (VWDWXWR 6RFLDO H DFRUGR GH
DFLRQLVWDV DUTXLYDGR QD VHGH GD &RPSDQKLD GHYHQGR D 'LUHWRULD VROLFLWDU SUHYLDPHQWH DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WRGDV DV DXWRUL]Do}HV TXH IRUHP QHFHVViULDV QRV WHUPRV GR
(VWDWXWR 6RFLDO H GH DFRUGR GH DFLRQLVWDV DUTXLYDGR QD VHGH GD &RPSDQKLD $V GHPDLV
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DWULEXLo}HVVmRSULYDWLYDVjFDGDXPGRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDWHQGRVLGRGHVFULWDVQRLWHP
³E´DEDL[R
&RQVHOKR)LVFDO
2 &RQVHOKR )LVFDO QmR VHUi SHUPDQHQWH IXQFLRQDUi H[FOXVLYDPHQWH QRV FDVRV HP TXH D VXD
LQVWDODomR IRU FRQYRFDGD PHGLDQWH GHOLEHUDomR GRV DFLRQLVWDV QRV WHUPRV GD OHJLVODomR
DSOLFiYHO 2 &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR VHUi FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  H QR
Pi[LPR  FLQFR  PHPEURV H SRU VXSOHQWHV HP LJXDO Q~PHUR HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO
VHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRFRPDWULEXLo}HVHSUD]RVGHPDQGDWRSUHYLVWRVHPOHL
2 &RQVHOKR )LVFDO SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR RQGH HVWmR GHILQLGDV DV UHJUDV GH
IXQFLRQDPHQWRUHVSRQVDELOLGDGHVHDWULEXLo}HVDSOLFiYHLVFDVRYHQKDDVHULQVWDODGR
&RPLWrGH$XGLWRULD
$&RPSDQKLDSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDFXMDVDWULEXLo}HVHVWmRGHVFULWDVQRLWHP³LL´DEDL[R
L
6HSRVVXHPUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR D &RPSDQKLD
GLYXOJXH HVVHV UHJLPHQWRV ORFDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH
HVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV
$WXDOPHQWH D 'LUHWRULD H R &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD QmR SRVVXHP UHJLPHQWRV LQWHUQRV
SUySULRV VHQGR D VXD FRPSRVLomR DWULEXLo}HV H IXQFLRQDPHQWR UHJLGRV QHVVH PRPHQWR
VRPHQWHSHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H R &RPLWr GH $XGLWRULD SRVVXHP UHJLPHQWRV LQWHUQRV SUySULRV
DSURYDGRV HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  2V
UHJLPHQWRV HVWmR GLVSRQtYHLV QR VLWH GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD
ZZZULZHQHUJLDFRPEU  H QRV ZHEVLWHV GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´  H GD
&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ± &90 ³&90´  UHVSHFWLYDPHQWH ZZZEFRPEU H
ZZZFYPJRYEU

LL

&RPLWrGH$XGLWRULD

$&RPSDQKLDSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXWiULR2&RPLWrpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWR
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV HOHLWRV SHOD
PDLRULD VLPSOHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHQGR TXH DR PHQRV  XP  PHPEUR p
&RQVHOKHLUR ,QGHSHQGHQWH H DR PHQRV  XP  WHP UHFRQKHFLGD H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH
FRQWDELOLGDGHVRFLHWiULD
&RPSHWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD HQWUH RXWUDV PDWpULDV FRQIRUPH GHVFULWR QR 5HJLPHQWR
,QWHUQRGRyUJmR
L

RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

LL

DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LLL

DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRV

LY

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLDH
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Y

DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV HQWUH 3DUWHV
5HODFLRQDGDV

2 &RPLWr GH $XGLWRULD SRVVXL PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR
GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLWLYRV OHJDLV H QRUPDWLYRV DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD DOpP GH
UHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRVFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGR
SUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
LLL
FRPR R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH
$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR H VHUYLoRV H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU
LQGHSHQGHQWH &RQWXGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SRU
HVFROKHUVXEVWLWXLUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
3DUDILQVGHDYDOLDomRGRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHRVDXGLWRUHVGHYHPVHUHSRUWDU
DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU PHLR GR &RPLWr GH $XGLWRULD LQIRUPDQGR TXDLVTXHU
GLVFXVV}HVKDYLGDVFRPD&RPSDQKLDHDJHVWmRVREUHSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVPXGDQoDVQR
HVFRSRGRVWUDEDOKRVGHILFLrQFLDVUHOHYDQWHVHIDOKDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVHWUDWDPHQWRV
FRQWiEHLV DOWHUQDWLYRV DYDOLDomR GH ULVFRV H DQiOLVH GH SRVVLELOLGDGH GH IUDXGHV $LQGD R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGH FRQYRFDU VHXV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H RV GH VXDV
VRFLHGDGHV FRQWURODGDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SDUD SUHVWDU RV HVFODUHFLPHQWRV TXH HQWHQGHU
QHFHVViULRV
E
HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHV
LQGLYLGXDLV
$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQmRWHPUHJLPHQWRLQWHUQRGHPRGRTXHDVUHJUDVUHODFLRQDGDVDR
yUJmRHVWmRSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
$RVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDFRPSHWHDH[HFXomRGHWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVSDUDDRSHUDomR
GD &RPSDQKLD GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO FRP VHX (VWDWXWR 6RFLDO H DFRUGR GH
DFLRQLVWDV DUTXLYDGR QD VHGH GD &RPSDQKLD GHYHQGR D 'LUHWRULD VROLFLWDU SUHYLDPHQWH DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WRGDV DV DXWRUL]Do}HV TXH IRUHP QHFHVViULDV QRV WHUPRV GR
(VWDWXWR 6RFLDO H GH DFRUGR GH DFLRQLVWDV DUTXLYDGR QD VHGH GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR
H[HPSOLILFDWLYDPHQWH
L

5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDFRPRDFLRQLVWDRXTXRWLVWDQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVRXUHXQL}HV
GH TXRWLVWDV GDV VRFLHGDGHV SRU HOD FRQWURODGDV RX QDV TXDLV GHWHQKD TXDOTXHU
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDVDOYRVHYLVDQGRDFRQVWLWXLomRGHQRYDVRFLHGDGHKLSyWHVHTXH
GHYHUi REVHUYDU R GLVSRVWR QR $UWLJR  ³L[´ GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
([FHSFLRQDOPHQWH QHVWH LWHP ILFD HVWDEHOHFLGR TXH D &RPSDQKLD SRGHUi VH ID]HU
UHSUHVHQWDUH[FOXVLYDPHQWHSRU XP SURFXUDGRUDSHQDVFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVSDUD
WDQWR

LL

5HSUHVHQWDU SHUDQWH TXDLVTXHU yUJmRV RX UHSDUWLo}HV S~EOLFDV IHGHUDLV HVWDGXDLV H
PXQLFLSDLVLQFOXVLYHSDUDILQVMXGLFLDLV

LLL

5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDFRQIRUPHRVSRGHUHVFRQVWDQWHVGRUHVSHFWLYRLQVWUXPHQWRGH
PDQGDWR RXWRUJDGR FRPR FRQGLomR GD FHOHEUDomR GH GHWHUPLQDGR FRQWUDWR QHVWH FDVR
H[FOXVLYDPHQWHSDUDDSUiWLFDGHDWRVHVSHFtILFRV
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LY

$VVLQDWXUDGH&RQWUDWRVGH&RPSUDH9HQGDGH(QHUJLD(OpWULFDSDUWLFLSDomRHPOHLO}HV
GH HQHUJLD H DILQV LQFOXLQGR D DVVLQDWXUD GH GRFXPHQWRV QHFHVViULRV j SDUWLFLSDomR
QHVWHV

Y

$DEHUWXUDHDPRYLPHQWDomRGHFRQWDVEDQFiULDV

YL

3UiWLFDGHTXDOTXHURXWURDWRQHFHVViULRjFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHFRP
UHODomRjFRQVHFXomRGRVHXREMHWRVRFLDO

YLL

5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDDWLYDHSDVVLYDPHQWHMXGLFLDOHH[WUDMXGLFLDOPHQWHUHVSHLWDGDV
DVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOH

YLLL 5HSUHVHQWDU SHUDQWH TXDLVTXHU yUJmRV RX UHSDUWLo}HV S~EOLFDV IHGHUDLV HVWDGXDLV H
PXQLFLSDLV VDOYR SDUD ILQV MXGLFLDLV KLSyWHVH QD TXDO D &RPSDQKLD SRGHUi VHU
UHSUHVHQWDGDSRUVRPHQWH XP SURFXUDGRUPXQLGRGHSRGHUHVHVSHFtILFRVSDUDWDQWR
'LUHWRU3UHVLGHQWH
&RPSHWH SULYDWLYDPHQWH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH L  H[HUFHU DV IXQo}HV FRUSRUDWLYDV D HOH
DWULEXtGDV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH DFLRQLVWDV H SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL  EXVFDU
FXPSULU DV HVWUDWpJLDV DV PHWDV H RV REMHWLYRV IL[DGRV H DSURYDGRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO H
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH LLL REHGHFHUILHOPHQWHDR(VWDWXWR6RFLDOHjVILQDOLGDGHVGD
&RPSDQKLDSUHVHUYDQGRVXDLPDJHPHDVERDVUHODo}HVFRPRVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV
'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHGH,QYHVWLPHQWRVH1RYRV1HJyFLRV
&RPSHWH SULYDWLYDPHQWH DR 'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH GH ,QYHVWLPHQWRV H 1RYRV 1HJyFLRV L 
UHDOL]DU LQYHVWLPHQWRV QRV DWLYRV GH JHUDomR GH HQHUJLD GH DFRUGR FRP SODQR GH QHJyFLRV
DSURYDGR SHOD &RPSDQKLD LL  FRRUGHQDU R SRUWIyOLR GH DWLYRV GD &RPSDQKLD SODQHMDU
HVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWRFRPDLGHQWLILFDomRGHRSRUWXQLGDGHVMXQWRDLQYHVWLGRUHVHDJHQWH
ILQDQFLDGRUHV EHP FRPR JHUHQFLDU RV ULVFRV GRV DWLYRV GD FRPSDQKLD LLL  SURPRYHU D
SURVSHFomRDQiOLVHHVWUXWXUDomRHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVQHJyFLRVUHODFLRQDGRVDRREMHWR
VRFLDO GD &RPSDQKLD QD HVIHUD S~EOLFD H SULYDGD LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D
HVWUXWXUDomR HPSUHVDULDO GRV DWLYRV HVWUXWXUDomR ILQDQFHLUD HVWXGRV GH YLDELOLGDGH WpFQLFD
HFRQ{PLFRILQDQFHLUD ILQDQFHLUD H DPELHQWDO VHPSUH HP REVHUYkQFLD DR SODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFR GD &RPSDQKLD LY  FRRUGHQDU DV QHJRFLDo}HV H LPSOHPHQWDU DV SDUFHULDV
FRQVyUFLRV VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR H GHPDLV IRUPDV GH DVVRFLDomR QHFHVViULDV DR
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV QHJyFLRV LQFOXVLYH D QHJRFLDomR GH FRQWUDWRV H GRFXPHQWRV
VRFLHWiULRV SDUD YLDELOL]DU WDLV DVVRFLDo}HV Y  FRRUGHQDU D SDUWLFLSDomR GD &RPSDQKLD QDV
RSRUWXQLGDGHV GH DTXLVLomR GH QRYRV DWLYRV GHQWUR GD iUHD GH DWXDomR GD &RPSDQKLD H YL 
FRRUGHQDURVSURFHVVRVGHDOLHQDomRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGHWLGDVSHOD&RPSDQKLDVXDV
VXEVLGLiULDVLQWHJUDLVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
&RPSHWHSULYDWLYDPHQWHDR'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
L  SURSRU DOWHUQDWLYDV GH ILQDQFLDPHQWR H DSURYDU FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD LL DGPLQLVWUDURFDL[DHDVFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUGD&RPSDQKLD LLL GLULJLU
DV iUHDV FRQWiELO GH SODQHMDPHQWR ILQDQFHLUR H ILVFDOWULEXWiULD LY  UHSUHVHQWDUD &RPSDQKLD
SHUDQWH D &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV EROVDV GH YDORUHV %DQFR
&HQWUDO GR %UDVLO H GHPDLV yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH
FDSLWDLV FRQIRUPH DSOLFiYHO Y  REVHUYDU DV H[LJrQFLDV HVWDEHOHFLGDV SHOD OHJLVODomR GR
PHUFDGR GH FDSLWDLV HP YLJRU H GLYXOJDU DR PHUFDGR DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV VREUH D
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&RPSDQKLDHVHXVQHJyFLRVH YL PDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDFRQIRUPH
DSOLFiYHO
'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYRHGH&RPSOLDQFH
&RPSHWH SULYDWLYDPHQWH DR 'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR H GH &RPSOLDQFH L  ]HODU SHORV DWLYRV
ILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD LL UHVSRQVDELOL]DUVHSHODPDQXWHQomRSUHGLDOGD
HVWUXWXUDItVLFDGD&RPSDQKLD LLL JHUHQFLDUDHVWUXWXUDLQWHUQDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD
&RPSDQKLD LY LPSOHPHQWDURVVLVWHPDVHSURJUDPDVGHJHVWmRGDTXDOLGDGHQD&RPSDQKLD
Y  SODQHMDU GHILQLU FRRUGHQDU H FRQWURODU DV RSHUDo}HV DWLYLGDGHV H SURMHWRV GH UHFXUVRV
KXPDQRV GD &RPSDQKLD UHVSRQVDELOL]DQGRVH SHORV SURFHVVRV GH DGPLVVmR GHVOLJDPHQWR
SDJDPHQWRVFRQWUROHVWUDEDOKLVWDVEHPFRPRUHODFLRQDPHQWRFRPVLQGLFDWRVHSHODGHILQLomR
H JHVWmR GDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH DGPLQLVWUDomR VDODULDO H GH EHQHItFLRV YL  SODQHMDU
LPSODQWDU H FRRUGHQDU R SURMHWR GH &RPSOLDQFH GD &RPSDQKLD H TXDQGR MXOJDU DSOLFiYHO
SURSRU DRV yUJmRV H iUHDV UHVSRQViYHLV RV DSULPRUDPHQWRV QHFHVViULRV YLL  DVVHVVRUDU D
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QD JHVWmR GH ULVFRV FRUSRUDWLYRV YLLL  GHILQLU D HVWUDWpJLD GH
LPSOHPHQWDomR GH QRYDV SUiWLFDV QRV QHJyFLRV DFRPSDQKDQGR D LQWHJUDomR GH ULVFR
VRFLRDPELHQWDO H GH JRYHUQDQoD L[  DVVHVVRUDU QR GHVHQYROYLPHQWR GH IHUUDPHQWDV H
SURFHGLPHQWRV SDUD JDUDQWLU TXH RV ULVFRV VRFLRDPELHQWDO H GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD VHMDP
GHYLGDPHQWH LGHQWLILFDGRV DYDOLDGRV FODVVLILFDGRV H FRQWURODGRV H [  FRQVROLGDU DV
LQIRUPDo}HV H GDGRV TXH HYLGHQFLHP D DGRomR GDV PHOKRUHV SUiWLFDV GH PHUFDGR H R
FXPSULPHQWR GDV H[LJrQFLDV OHJDLV H UHJXODWyULDV DSOLFiYHLV SDUD D JHVWmR GRV GH ULVFRV
VRFLRDPELHQWDLVHGHJRYHUQDQoD
F
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH
LQIRUPDQGRVHSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWD
GDVXDDSURYDomRSHORFRQVHOKRILVFDOHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRUHJLPHQWRORFDLV
QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$Wp D GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD XP
&RQVHOKR )LVFDO LQVWDODGR 2 &RQVHOKR )LVFDO SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR R TXDO IRL
DSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHHVWi
GLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVLWHGD&RPSDQKLD ZZZULZHQHUJLDFRPEU 
G
PHFDQLVPRV GH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR FRQVHOKR H GH FDGD yUJmR RX
FRPLWrHTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
L

SHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLD

&RPRREMHWLYRGHDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWHDVXDHIHWLYLGDGHEHPFRPRHVWDEHOHFHUSODQRVGH
DomR SDUD R FRQVWDQWH DSHUIHLoRDPHQWR GR yUJmR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DUi
DQXDOPHQWHDDYDOLDomR IRUPDOGRGHVHPSHQKRGRSUySULRFRQVHOKR FRPR yUJmRFROHJLDGRH
GH VHXV PHPEURV LQGLYLGXDOPHQWH FRQVLGHUDGRV GH FDGD XP GH VHXV PHPEURV
LQGLYLGXDOPHQWH H GR &RPLWr GH $XGLWRULD FRPR yUJmR FROHJLDGR H GH FDGD XP GH VHXV
PHPEURV
$OpPGLVVRDQXDOPHQWHVHUiUHDOL]DGDDDYDOLDomRGD'LUHWRULD
LL

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

2SURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpHVWUXWXUDGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomR
DV SULQFLSDLV UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GR yUJmR H WHPDV QRUPDOPHQWH WUDWDGRV FRPR R
LQFUHPHQWR QR YDORU HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD HQWUH D GDWD GH HQWUDGD GH FDGD PHPEUR GR
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FRQVHOKRHVXDDYDOLDomRDQXDOSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHVHPSHQKRHHILFiFLDGRV
FRPLWrVLPSOHPHQWDGRVSHOD'LUHWRULDUHVSRQViYHO2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiDYDOLDU
DSURSRVWDGHWUDEDOKRDQXDODVHUHODERUDGDSHORVFRPLWrVGD&RPSDQKLDDILPGHPRQLWRUDUD
HYROXomRHTXDOLGDGHGRWUDEDOKRSURSRVWRSRU FDGDFRPLWrHDSURYDGRSHORSUySULRFRQVHOKR
GH DGPLQLVWUDomR $ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD WDPEpP VHUi DYDOLDGD FRP EDVH QR SODQR GH
QHJyFLRVDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR REVHUYDQGRRFXPSULPHQWRGDV
PHWDVHVWDEHOHFLGDVSUD]RGHFXPSULPHQWRHTXDOLGDGHQRVSURMHWRVGHVHQYROYLGRV
LLL
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmR
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GRV &RQVHOKHLURV H GR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH VHUmR GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR SRU PHLR GD UHYLVmR GDV
HVWUDWpJLDV WRPDGDV H UHVXOWDGRV REWLGRV 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV GRV
&RQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR H DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR 2V
UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR H GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH VHUmR WDPEpP
GLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRV&RQVHOKHLURV
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$ &RPSDQKLD QmR FRQWUDWRX VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD RX DVVHVVRULD H[WHUQRV SDUD DX[LOLDU QR
SURFHGLPHQWR GH DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GRV &RPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHDSOLFiYHO
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
a.

Prazos de convocação

A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação para a
realização de assembleias gerais, em relação ao previsto na legislação societária. A primeira
convocação deve ser feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada
para realização da Assembleia Geral, contado tal prazo da notificação feita aos acionistas, do
qual constará local, data e hora da assembleia, a respectiva ordem do dia, e; cópias de todos
os documentos e propostas necessários ao exercício instruído do direito de voto e relacionados
ao temas constantes da respectiva ordem do dia. Caso a assembleia geral não se realize após a
primeira convocação, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência
mínima de 8 (oito) dias Não obstante ao disposto acima, a regular convocação poderá ser
dispensada quando estiverem presentes à Assembleia Geral a totalidade dos Acionistas.
b.

Competências

Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei:
(i)

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

aprovar os planos para outorga ou concessão de ações e/ou de planos para outorga de opção
de compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais que prestem
serviços à Companhia, assim como os administradores, empregados e pessoas naturais
que prestem serviços às sociedades direta ou indiretamente controladas pela Companhia;
deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive
incorporação de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem
como sobre o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação, e o
julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação; e
autorizar os administradores a pedir recuperação judicial ou extrajudicial, ou declarar
autofalência.
c.
Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos às assembleias gerais estarão disponíveis na sede da Companhia,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior,
1.089, 11º andar, Sala 1.101, Centro Profissional Morumbi Shopping.
Adicionalmente, os documentos também estarão à disposição dos acionistas na página da
internet: (i) da Companhia, no endereço eletrônico www.ri.2wenergia.com.br; (ii) da CVM, no
endereço eletrônico: www.cvm.gov.br; e (iii) da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão, no endereço
eletrônico: www.b3.com.br.
d.

Identificação e administração de conflitos de interesses

Não aplicável, uma vez que a Companhia não adota mecanismo específico para administração
de conflitos de interesses em assembleias gerais, aplicando-se à hipótese as regras constantes
na legislação brasileira.
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e.
voto

Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de

A Companhia não possui regras ou práticas específicas para a solicitação de procurações para o
exercício do direito de voto nas assembleias gerais, devendo tais solicitações, se for o caso,
seguirem os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
f.
Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por
acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O Estatuto Social da Companhia não prevê nenhuma formalidade para aceitação de
procurações outorgadas por acionistas. A Companhia não admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico.
As procurações devem ser acompanhadas de cópia autenticada dos seguintes documentos de
representação:
Para pessoas físicas:
•

Documento de identidade com foto do acionista.

Para pessoas jurídicas:
•

Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista; e

•

Documento de identidade com foto do representante legal.

Para fundos de investimento:
•

Último regulamento consolidado do fundo;

•

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

•

Documento de identidade com foto do representante legal.

A Companhia exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização ou aposição de
apostila, conforme o caso, e tradução juramentada dos documentos de representação dos
acionistas.
g.
Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância,
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou
dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
À luz da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia adota a possibilidade do seu acionista exercer
o direito de voto à distância.
No que se refere as formalidades necessárias para aceitação do referido boletim, quando
enviado diretamente à Companhia, serão exigidos: (i) via original do boletim de voto à distância
com todos os campos devidamente preenchidos; e (ii) cópia autenticada dos solicitados
juntamente com as procurações, conforme item “f” acima (dispensada autenticação para
aqueles disponíveis no website da CVM).
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Os boletins de voto a distância acompanhados da respectiva documentação, somente serão
considerados válidos se recebidos fisicamente pela Companhia, em plena ordem, até 7 (sete)
dias antes da data da realização da assembleia geral no seguinte endereço:
2W Energia S.A.
A/C Departamento de Relação com Investidores
Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, 04707-000, São Paulo/SP.
Adicionalmente, as vias digitalizadas dos documentos, poderão ser enviadas para o e-mail:
ri@2wenergia.com.br, sendo que o prazo para as providências referidas abaixo (previstos no
artigo 21-U da Instrução CVM nº 481/09) contarão exclusivamente do recebimento da via física
no endereço acima indicado. Os boletins recebidos após a data estabelecida serão
desconsiderados pela Companhia.
A Companhia comunicará ao acionista, em até 3 (três) dias do recebimento do boletim de voto
à distância, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja
considerado válido. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notorização ou
consularização.
h.
Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim
de voto a distância ou de participação a distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de voto à distância ou de
participação a distância.
i.
Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância
A Companhia não adota prática diferenciada para inclusão de propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto
a distância, aplicando-se o previsto na legislação societária.
Nas assembleias em que o boletim de voto a distância for disponibilizado, desde que
observados os percentuais mínimos de participação previstos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II à
Instrução CVM nº 481/09, conforme o caso, os acionistas terão a faculdade de solicitar a
inclusão no boletim, (i) quando aplicável, candidatos ao conselho de administração e ao
conselho fiscal da Companhia; e (ii) propostas de deliberação.
As solicitações deverão observar o disposto no artigo 21-G da Instrução CVM nº 481/09 e virem
acompanhadas dos seguintes documentos, conforme aplicável:
(i)
as informações e documentos previstos nos artigos 8 a 21 da Instrução CVM nº 481/09
sobre os candidatos e/ou a proposta de deliberação a ser incluída no boletim;
(ii)

indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão, conforme o caso;

(iii)
documentos que comprovem a qualidade de acionista, mencionados no item 12.2 “g”
deste Formulário de Referência;
(iv)
documentos que comprovem a qualidade de acionista e a participação acionária
requerida para a solicitação;
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(v)
no caso de inclusão de proposta, as informações descritas no Anexo 21-M-II-d da
Instrução CVM nº 481/09 a respeito do acionista que solicitar a inclusão;
(vi)

no caso de inclusão de candidatos:
(a)

a qualificação completa do candidato;

(b)
no caso de candidatos ao Conselho de Administração: (b.1) declaração de
independência, prevista no artigo 17, I, do Regulamento do Novo Mercado, por meio do
qual o candidato deve atestar seu enquadramento em relação aos critérios de
independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e, quando aplicável,
deve contemplar as justificativas para as situações previstas no artigo 16, §2º, do
Regulamento do Novo Mercado; e (a.2) declaração de desimpedimento, nos termos do
artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM 367, de 2002;
(c)
no caso de candidatos ao Conselho Fiscal, declaração de desimpedimento, nos
termos do artigo 162, §2º, c/c art. 147 da Lei das Sociedades por Ações.
Para requerer a inclusão de propostas ou candidatos, o acionista deverá, nos prazos para
previstos no art. 21-L, §1º, da Instrução CVM nº 481/09, apresentar solicitação acompanhada
da documentação pertinente ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia: (i)
por correspondência encaminhada ao seguinte endereço: Avenida Roque Petroni Junior, 1.089,
São Paulo/SP, ou (ii) por e-mail (ri@2wenergia.com.br).
Esclarece-se que as solicitações de inclusão de propostas de deliberação, chapas ou candidatos
a membros do conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto a distância,
acompanhadas dos documentos e informações acima descritos, devem ser enviadas pelas duas
formas acima referidas (física e eletrônica), de sorte que: (i) o envio das solicitações de
inclusões de propostas de deliberação e de candidatos no boletim por e-mail não dispensa a
necessidade de encaminhamento dessas propostas no endereço físico e nos prazos definidos, e
(ii) o envio das solicitações de inclusões de propostas de deliberação e de candidatos no
boletim de voto a distância no endereço acima indicado não dispensa a necessidade de
encaminhamento dessas propostas no e-mail e nos prazos definidos.
Em conformidade com o procedimento previsto no art. 21-N da Instrução CVM nº 481/09, a
Companhia deverá comunicar ao acionista solicitante, em até 3 (três) dias úteis contados do
recebimento da solicitação de inclusão de propostas e/ou candidatos no boletim de voto a
distância, por meio de envio de e-mail ao endereço indicado na referida solicitação, que:
(i)
a solicitação foi atendida, com a inclusão da proposta e/ou candidato no boletim de
voto a distância a ser divulgado pela Companhia; ou
(ii)
identificou-se a necessidade de retificação da solicitação, informando, nesse caso, os
documentos e alterações necessários para referida retificação, que deverá ser providenciada
pelo acionista nos prazos do artigo 21-L, § 1º da Instrução CVM nº 481/09.
Por fim, nos termos do art. 21-O da Instrução CVM nº 481/09, a solicitação de inclusão pode
ser revogada a qualquer tempo até a data de realização da assembleia geral, mediante
comunicado escrito dos respectivos proponentes, endereçado ao Departamento de Relações
com Investidores da Companhia. Nesse caso, os votos que já tiverem sido conferidos a tal
proposta ou candidato serão desconsiderados.
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j.
Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de
computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre
as pautas das assembleias
A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
k.
Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do
direito de voto a distância
Não há outras informações, além das instruções disponibilizadas acima, necessárias à
participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância para as Assembleias Gerais
Ordinárias da Companhia.
A Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de
dúvidas dos seus acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às
assembleias. O contato pode ser feito pelo e-mail ri@2wenergia.com.br, ou telefone +55 (11)
3957-9400.

495
PÁGINA: 251 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia 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, discriminando
entre número de reuniões ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 2 (dois) meses, e,
extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos membros
do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em primeira
ou segunda convocação, mediante notificação (i) entregue pessoalmente com protocolo ou
enviada por carta com aviso de recebimento; e/ou (ii) enviada por e-mail com comprovante de
recebimento, com informações sobre o local, a data e o horário em que a respectiva reunião
será realizada e a ordem do dia, devendo, ainda, ser acompanhada, de documentação suporte
aos assuntos a serem discutidos em tal reunião, conforme aplicável.
Fica facultada, se necessária, a participação dos conselheiros na reunião, via teleconferência ou
videoconferência, devendo o instrumento de convocação conter as informações necessárias
para possibilitar a participação desta forma. O conselheiro, nesta hipótese, será considerado
presente à reunião, desde que envie seu voto escrito via faz, correio eletrônico (e-mail), carta
registrada ou carta entregue em mãos ao Presidente da reunião antes do encerramento,
lavratura e assinatura da respectiva ata, e todos os participantes possam ser claramente
identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o
Presidente da reunião.
No último exercício social, o Conselho de Administração reuniu-se 08 (oito) vezes, sendo: (i) 01
(uma) reuniões ordinárias; e (ii) 07 (sete) 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
Nos termos do disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, conforme descrito no item 15.5
deste Formulário de Referência, os acionistas da Companhia estão obrigados a fazer com que
os respectivos membros do Conselho de Administração por eles eleitos exerçam, seus
respectivos direitos de votos nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia, para
dar cumprimento às disposições previstas no Acordo de Acionistas da Companhia.
Para informações adicionais 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 um mecanismo específico para identificação e administração de
conflitos de interesses no âmbito do Conselho de Administração. Considerando a realidade da
Companhia, e a composição do Conselho de Administração, a Companhia entende-se que as
regras constantes na legislação e regulamentação aplicáveis são adequadas para
gerenciamento eventuais conflitos de interesse.
A Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 147, §§ 1º e 2º, não permite que sejam eleitas
para o Conselho de Administração pessoas (i) impedidas por lei especial; (ii) condenadas por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vedem, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou (ii) tenham sido declaradas inabilitadas pela CVM. Adicionalmente,
nos termos do artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades por Ações também não podem ser eleitos
para o Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembleia Geral, (i) ocupantes de cargos
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em sociedades consideradas concorrentes da Companhia, especialmente em conselhos
consultivos, de administração ou fiscal; e (ii) aqueles que tenham ou representem interesse
conflitante com a Companhia. Caso os fatores de impedimento previstos neste parágrafo se
configurem posteriormente à eleição dos administradores, esses também ficarão impedidos de
exercer seu voto.
Por fim, ressalta-se ainda que, nos termos do artigo 156 Lei das Sociedades por Ações, os
administradores não podem intervir em qualquer operação em que tenham interesse conflitante
com a Companhia, sendo-lhes vedado o acesso a informações ou a participação em reuniões do
Conselho de Administração relacionadas a tais assuntos.
d.
Política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração
i.
órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e locais a
rede mundial de computadores onde o documento está disponível
A Companhia, possui uma política formal de indicação de membros do Conselho de
Administração, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Estatutária (“Política de Indicação”),
aprovada em reunião do Conselho de Administração em 14 de julho de 2020. A Política de
Indicação pode ser consultada na página da internet: (i) da Companhia, no endereço eletrônico
www.ri.2wenergia.com.br; (ii) da CVM, no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br; e (iii) da B3
S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão, no endereço eletrônico: www.b3.com.br.

ii.

principais características

A Política de Indicação prevê o processo de indicação de membros do conselho de
administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária e estabelece os critérios
para a composição do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e da Diretoria
Estatutária.
Conforme disposto no Estatuto Social e na Política de Indicação da Companhia, o Conselho de
Administração será formado 5 (cinco) membros efetivos (e até igual número de suplentes),
dentre os quais um será designado como Presidente do Conselho de Administração, todos com
um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do
Conselho de Administração, no mínimo, 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser Conselheiros
Independentes conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes
ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Conforme disposto na Política de Indicação da Companhia, a indicação dos membros do
Conselho de Administração deverá obedecer os seguintes critérios: (i) alinhamento e
comprometimento com os valores e à cultura da Companhia e seu Código de Conduta e Ética;
(ii) reputação ilibada; (iii) formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do
Conselho de Administração; (iv) experiência profissional em temas diversificados; (v) estar
isento de conflito de interesse com a Companhia; e (vi) disponibilidade de tempo para dedicarse adequadamente à função e responsabilidade assumida, que vai além da presença nas
reuniões do conselho e da leitura prévia da documentação.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Conforme disposto no artigo 36 do seu Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas,
administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de
seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal,
em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de setembro de 1976,
na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação
no Novo Mercado.
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248.802.578-00

Pertence apenas à Diretoria

Pertence apenas à Diretoria

20/02/1978

Administrador de Empresas

Walter Milan Tatoni

270.405.228-02

Empresário

157.602.498-94

Engenheiro

014.376.106-41

Administrador de Empresas

142.064.108-52

Membro do Comitê de Auditoria

05/06/1972

Marcos Moreira dos Santos Severine

Membro do Comitê de Auditoria

07/07/1981

Tiago Leite Ferreira

Não aplicável

08/09/1970

Ricardo Lopes Delneri

Não aplicável

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor Vice-Presidente de
Investimentos e Novos Negócios

19 - Outros Diretores

Diretor Administrativo e de
Compliance

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Não aplicável

10/05/1979

Administrador de Empresas

Maurício José Palmieri Orlandi

278.517.548-44

Diretor Financeiro

05/10/1974

Engenheiro

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção

Não aplicável

Pertence apenas à Diretoria

Administrador de Empresas

186.706.768-42

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Descrição de outro cargo / função

21/06/1974

Cargo eletivo ocupado

Claudio Ribeiro da Silva Neto

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

14/07/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

Sim

3 anos

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1
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Advogado

030.246.518-96

14/07/2020

14/07/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

0.00%

1

Walter Milan Tatoni - 270.405.228-02
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Com de 20 anos de experiência no mercado, o Sr. Mauricio Orlandi, desde 2013, atua na Companhia e, atualmente, é presidente do conselho fiscal da Renova Energia S.A. Anteriormente, entre 2008 e 2012, atuou
na estruturação e implantação do back-office da Autonomy Investimentos S.A. O Sr. Mauricio Orlandi atuou também nos EUA, no banco Community West Bank, nas áreas de tesouraria, câmbio e controle gerencial e
risco por mais de 4 anos, mesma área onde trabalhou no Itaú BBA por 3 anos. O Sr. Mauricio Orlandi é formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, com extensão em Global Business Management pela
Universidade da Califórnia. Cursou ainda IFRS pela FGV e MBA pela FIA / USP.
O Sr. Mauricio Jose Palmieri Orlandi declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Maurício José Palmieri Orlandi - 278.517.548-44

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, o Sr. Hugo Assunção atuou entre 2010 e 2012, como Vice-Presidente do HSBC em Project Finance. Posteriormente, entre 2012 e 2020, como CFO na Odebrecht
Transport e também na Odebrecht Mobilidade, sociedade com a Mitsui & CO. Adicionalmente, entre os exercícios de 2007 e 2009 atuou, no Merril Lynch em Londres – UK no fundo de Private Equity em
Infraestrutura. Entre 2001 e 2004 atuou no Unibanco como Associate em Project Finance. O Sr. Hugo Assunção é formado em Engenharia Elétrica pela POLI-USP, com Mestrado em Engenharia Elétrica pela POLIUSP e MBA pela London Business School.
O Sr. Hugo Gonçalves Vieira de Assunção declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM
301/99

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção - 248.802.578-00

Versão : 1

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Com mais de 25 anos de experiência no mercado, o Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto, atuou, em 2018/2019, como Vice-Presidente de Finanças, CFO e DRI da Renova Energia S.A., bem como diretor geral da
Abribe Investimentos, seu veículo de investimentos pessoais, atualmente inativa. Entre 2017/2018 CEO na Arxo Industrial do Brasil S/A. Entre 2015 e 2016 foi diretor geral na Dalçoquio Transportes Ltda. e entre
2013/2017 Diretor Administrativo e Financeiro no Grupo Tomé(Equipamentos e Transportes). Entre 2010/2013 foi CFO na GMR Realty S/A. De 1994 à 2010 o Sr. Claudio Ribeiro da Silva também trabalhou em
empresas como Banco ABN Amro, Banco ABC Brasil, Banco Sudameris, Bank Boston e Unibanco, onde ocupou diversos cargos de liderança na área comercial e Project finance. O Sr. Claudio é graduado em
administração de empresas pela FMU, e MBA em Finanças Empresariais – FIPE, além de diversos cursos de curta duração na área de gestão no pais e no exterior.
O Sr. Claudio Ribeiro da Silva Neto declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Claudio Ribeiro da Silva Neto - 186.706.768-42

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro do Comitê de Auditoria

Pertence apenas ao Conselho de
Administração
22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Descrição de outro cargo / função

25/07/1963

Cargo eletivo ocupado

Benedicto Pereira Porto Neto

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Atua como CEO - Chief Executive Officer na BRIX Energia e Futuros. Anteriormente foi Head Sell-Side de Energia, Oleo e Gás (Eletric and O&G) para a América Latina pelo JP Morgan e Itaú BBA. Atuou
efetivamente como membro em estruturações financeiras de projetos (Project Finance) e em fusões e aquisições (M&A) pelos bancos Societe Generale, Itaú BBA e BBA Creditanstalt.
O Sr. Marcos Moreira dos Santos Severine declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM
301/99.

Marcos Moreira dos Santos Severine - 142.064.108-52

Graduado e mestrado em eng. elétrica pela Unifei. Possui especialização em regulação pela UADE/Banco Mundial, e especialização em mercados de energia pela London Business School. Trabalhou como
especialista em regulação na Aneel e foi coordenador de energia elétrica e gás natural na Abiape. Foi gerente de regulação da Odebrecht energia para América Latina, superintendente de regulação e
comercialização da Renova energia, sócio-fundador da Clime Trading e da Flow Energia. Durante a carreira participou, como executivo e consultor, da estruturação de projetos de geração hidro, eólica e solar para o
ACR e ACL. Atualmente é consultor nas áreas de comercialização, regulação e estruturação de projetos renováveis.
O Sr. Tiago Leite Ferreira declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Tiago Leite Ferreira - 014.376.106-41

Fundador da 2W Energia, composta por sua comercializadora de energia elétrica no mercado livre desde 2013. Fundou a Clime Trading e possui participação no laboratório da mulher GIP Medicina Diagnostica –
Femme. Foi membro fundador da RENOVA, pioneira em energias renováveis no Brasil com portfólio de 1GW em projetos Eólicos, Hídricos e Solares. Também foi fundador da Enerbrás Centrais Elétricas S.A e atuou
como Diretor da APMP. Ricardo é formado em Administração de Empresas pela FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado.
O Sr. Ricardo Lopes Delneri declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Ricardo Lopes Delneri - 157.602.498-94

Com mais de 20 anos de experiência no mercado, o Sr. Walter Tatoni atuou, entre 2017 e início de 2019 como CFO da Odebrecht LatinFinance e Odebrecht Participações e Investimentos, entre 2012 a 2017 como
Chief Investment Officer na Odebrecht Energia responsável pelo empresariamento dos projetos de geração de energia renovável, CFO na Odebrecht Properties Privadas. Em 2007 foi Co-Fundador e CFO da VREC
– Vital Renewable Energy Company, private equity focado em Energia Renovável e Biofuels, na qual atuou por 4 anos, investindo USD253mm proveniente de fundos de investimento internacionais, como Palladin
Capital Group e Royal Group. Entre os exercícios de 2004 e 2007 atuou na Construtora Norberto Odebrecht, na área de Investimentos e M&A. Também atuou, em 2001 a 2004, como Diretor Financeiro e de Project
Finance na Alstom Brasil. Entre 2000 e 2001, atuou como analista na área de IB no Itaú e como analista responsável pelo mercado de capitais e M&A na Austin Asis Consultoria. O Sr. Walter Tatoni é formado em
Administração de Empresas na FEA-USP, possui especialização em finanças na HEC – Montreal, possui Mestrado em Corporate Finance na FGV (Brasil) e Mestrado em Energia Renovável na FGV (Brasil).
O Sr. Walter Milan Tatoni declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Ricardo Lopes Delneri - 157.602.498-94

N/A

Walter Milan Tatoni - 270.405.228-02

N/A

Maurício José Palmieri Orlandi - 278.517.548-44

N/A

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção - 248.802.578-00

N/A

Claudio Ribeiro da Silva Neto - 186.706.768-42

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 257 de 358

Atua como consultor legal e é sócio da Porto Advogados. Foi professor da PUC-SP por mais de 10 anos e autor e coautor de diversos livros relacionados a área jurídica abordando temas como leis administrativas e
parcerias público-privada (PPP). Atuou também como consultor jurídico em diversos ministérios do governo brasileiro.
O Sr. Benedicto Pereira Porto Neto declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Benedicto Pereira Porto Neto - 030.246.518-96
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N/A

Benedicto Pereira Porto Neto - 030.246.518-96

N/A

Marcos Moreira dos Santos Severine - 142.064.108-52

N/A

Tiago Leite Ferreira - 014.376.106-41

N/A

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

502
PÁGINA: 258 de 358

Versão : 1

Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

030.246.518-96

Benedicto Pereira Porto Neto

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Advogado

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Engenheiro

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de Empresas Coordenador

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

14/07/2020

25/07/1963

14/07/2020

07/07/1981

14/07/2020

05/06/1972

Data eleição

Data de
nascimento

0

14/07/2020

0

14/07/2020

0

14/07/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 259 de 358

Atua como consultor legal e é sócio da Porto Advogados. Foi professor da PUC-SP por mais de 10 anos e autor e coautor de diversos livros relacionados a área jurídica abordando temas como leis administrativas e
parcerias público-privada (PPP). Atuou também como consultor jurídico em diversos ministérios do governo brasileiro.
O Sr. Benedicto Pereira Porto Neto declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Benedicto Pereira Porto Neto - 030.246.518-96

Graduado e mestrado em eng. elétrica pela Unifei. Possui especialização em regulação pela UADE/Banco Mundial, e especialização em mercados de energia pela London Business School. Trabalhou como
especialista em regulação na Aneel e foi coordenador de energia elétrica e gás natural na Abiape. Foi gerente de regulação da Odebrecht energia para América Latina, superintendente de regulação e
comercialização da Renova energia, sócio-fundador da Clime Trading e da Flow Energia. Durante a carreira participou, como executivo e consultor, da estruturação de projetos de geração hidro, eólica e solar para o
ACR e ACL. Atualmente é consultor nas áreas de comercialização, regulação e estruturação de projetos renováveis.
O Sr. Tiago Leite Ferreira declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Tiago Leite Ferreira - 014.376.106-41

Atua como CEO - Chief Executive Officer na BRIX Energia e Futuros. Anteriormente foi Head Sell-Side de Energia, Oleo e Gás (Eletric and O&G) para a América Latina pelo JP Morgan e Itaú BBA. Atuou
efetivamente como membro em estruturações financeiras de projetos (Project Finance) e em fusões e aquisições (M&A) pelos bancos Societe Generale, Itaú BBA e BBA Creditanstalt.
O Sr. Marcos Moreira dos Santos Severine declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM
301/99.

Marcos Moreira dos Santos Severine - 142.064.108-52

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro Efetivo do Conselho de Administração

Comitê de Auditoria

Membro Efetivo do Conselho de Administração

014.376.106-41

Tiago Leite Ferreira

Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia

142.064.108-52

Marcos Moreira dos Santos Severine

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Benedicto Pereira Porto Neto - 030.246.518-96

N/A

Tiago Leite Ferreira - 014.376.106-41

N/A

Marcos Moreira dos Santos Severine - 142.064.108-52
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não mantêm qualquer
relação familiar entre si, com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas controladores ou
com os membros da administração de suas controladoras.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, uma vez que não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores
e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
  $FRUGRV LQFOXVLYH DSyOLFHV GH VHJXURV SDUD SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GH
GHVSHVDVVXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
6HJXUR' 2
2V FRQVHOKHLURV GLUHWRUHV H DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD HVWmR FREHUWRV SRU DSyOLFH GH
VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO GH GLUHWRUHV H DGPLQLVWUDGRUHV ' 2  FXMDV SULQFLSDLV
FDUDFWHUtVWLFDVVmR
6HJXUDGRUD$;$6HJXURV6$
&RQWUDWDQWH:(QHUJLD6$
6HJXUDGRV'LUHWRUHV$GPLQLVWUDGRUHVH&RQVHOKHLURV
2EMHWR GR VHJXUR 2 REMHWLYR GHVWH FRQWUDWR GH VHJXUR p TXH D VHJXUDGRUD JDUDQWD DRV
VHJXUDGRVTXDQGRUHVSRQVDELOL]DGRVSRUGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVHPFRQVHTXrQFLDGHDWR
SUDWLFDGR QR H[HUFtFLR GDV IXQo}HV SDUD DV TXDLV WHQKDP VLGR QRPHDGRV HOHLWRV HRX
FRQWUDWDGRV R SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GDV SHUGDV LQGHQL]iYHLV D WtWXOR GH UHSDUDomR SRU
VHQWHQoDMXGLFLDOWUDQVLWDGDHPMXOJDGRRXHPGHFRUUrQFLDGHMXt]RDUELWUDORXSRUDFRUGRFRP
RVWHUFHLURVSUHMXGLFDGRVFRPDDQXrQFLDGD6HJXUDGRUD
9LJrQFLD
ÆPELWR*HRJUiILFR4XDOTXHUOXJDUGRPXQGRH[FHWR(8$H&DQDGi
3UrPLRWRWDOSDJRSHODFREHUWXUDFRQWUDWDGD5 WULQWDPLOHQRYHQWDUHDLVH
FLQFRFHQWDYRV 
/LPLWH0i[LPRGH*DUDQWLD5 YLQWHPLOK}HVGHUHDLV 
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12.12 - Outras informações relevantes
12.12 - Outras informações relevantes

Esclarecimentos adicionais sobre a eleição de Conselheiro Independente:
Para fins de conhecimento, a Companhia informa que irá eleger o membro independente
remanescente do Conselho de Administração até o lançamento da oferta pública inicial de ações
(IPO), observando o disposto no Regulamento do Novo Mercado.

Esclarecimentos adicionais sobre assembleias gerais da Companhia:
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos
três anos, (i) data de realização; (ii) eventuais casos de instalação em segunda convocação; e
(iii) quórum de instalação:
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12.12 - Outras informações relevantes

Evento

Data

Quórum de instalação

Instalação em
segunda convocação

AGE

14/07/2020

100%

Não

AGOE

14/07/2020

100%

Não

AGE

27/05/2020

100%

Não

AGE

22/05/2020

100%

Não

AGE

27/04/2020

100%

Não

AGE

16/03/2020

100%

Não

AGE

04/03/2020

100%

Não

AGE

19/02/2020

100%

Não

AGE

18/02/2020

100%

Não

AGE

06/12/2019

100%

Não

AGE

06/12/2019

100%

Não

AGE

05/12/2019

100%

Não

AGE

21/10/2019

100%

Não

AGE

20/09/2019

100%

Não

AGO

15/05/2019

100%

Não

AGE

04/01/2019

100%

Não

AGE

31/08/2018

100%

Não

AGE

31/12/2017

100%

Não

AGE

20/08/2017

100%

Não

AGE

11/08/2017

100%

Não

AGE

19/05/2017

100%

Não

AGE

24/02/2017

100%

Não

Além das informações descritas acima, não há outras informações relevantes que não tenham
sido divulgadas nos demais subitens deste item 12.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
5HPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
  'HVFULomR GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQFOXVLYH GD GLUHWRULD QmR
HVWDWXWiULD
D 

REMHWLYRVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomR

$SROtWLFDGHUHPXQHUDomR GD&RPSDQKLDWHPFRPRSULQFLSDOIXQomRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRV
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GR &RQVHOKR )LVFDO DRV REMHWLYRV GD
&RPSDQKLD H FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GR PHUFDGR EXVFDQGR DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GD
&RPSDQKLD FRP RV LQWHUHVVHV GRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV D ILP GH DWUDLU H UHWHU SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRVHHVWLPXODURDOLQKDPHQWRGRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDjSURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSRUPHLRGDSUiWLFDGHUHPXQHUDomRDGRWDGDFRQVHJXHVH L DWUDLU
UHFRPSHQVDUUHWHUHLQFHQWLYDUH[HFXWLYRVQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVGHIRUPDVXVWHQWiYHO
REVHUYDGRVRVOLPLWHVGHULVFRDGHTXDGRVHVWDQGRVHPSUHDOLQKDGDDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDV
LL  SURSRUFLRQDU XPD UHPXQHUDomR FRP EDVH HP FULWpULRV TXH GLIHUHQFLHP R GHVHPSHQKR H
SHUPLWDPWDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH LLL DVVHJXUDU
DPDQXWHQomRGHSDGU}HVGHHTXLOtEULRLQWHUQRHH[WHUQRFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHV
GH FDGD FDUJR H FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHIHUHQFLDO UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H
HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV DGPLQLVWUDWLYRV FDSD]HV GH UHVSRQGHU jV GLYHUVDV QHFHVVLGDGHV GD
&RPSDQKLD
&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQRDUWLJRSDUiJUDIR
GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD R PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV
LQFOXVLYH EHQHItFLRV GH TXDOTXHU QDWXUH]D H YHUEDV GH UHSUHVHQWDomR WHQGR HP FRQWD VXDV
UHVSRQVDELOLGDGHVRWHPSRGHGLFDGRjVVXDVIXQo}HVVXDFRPSHWrQFLDHUHSXWDomRSURILVVLRQDO
HRYDORUGRVVHXVVHUYLoRVQRPHUFDGRVHUiIL[DGRHPVHGHGDDVVHPEOHLDJHUDOGD&RPSDQKLD
FDEHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUVREUHDVXDGLVWULEXLomRHQWUHRVPHPEURVGD
DGPLQLVWUDomR
$ SROtWLFD DWXDO IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR ³3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR´  HP
UHXQLmRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGH
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR HVWi GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD SHOR VLWH GD &90
KWWSZZZFYPJRYEU  EHP FRPR QD SiJLQD GD &RPSDQKLD ZZZULZHQHUJLDFRPEU  H
ILVLFDPHQWHQDVXDVHGHVRFLDOORFDOL]DGDQD$YHQLGD5RTXH3HWURQL-XQLRUDQGDU
6DOD&HQWUR3URILVVLRQDO0RUXPEL6KRSSLQJ-DUGLPGDV$FiFLDV&(3QD&LGDGH
GH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR
E 

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

L 

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

$UHPXQHUDomRJOREDOGRV PHPEURVGR&RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDGR&RQVHOKR
)LVFDO H GRV &RPLWrV ³3HVVRDO&KDYH GD $GPLQLVWUDomR´  LQFOXLQGR HPSUHJDGRV H
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV  p FRQVWLWXtGD SHORV VHJXLQWHV
FRPSRQHQWHV L UHPXQHUDomR IL[D LL  UHPXQHUDomR YDULiYHO LLL  EHQHItFLRV SyVHPSUHJR
LY  EHQHItFLRV PRWLYDGRV SHOD FHVVDomR GH H[HUFtFLR GR FDUJR Y UHPXQHUDomR EDVHDGD HP
Do}HVH YL RXWURVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYHQKDDGHWHUPLQDU
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
D &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHUi
VHUFRPSRVWDSRU L UHPXQHUDomRIL[DH LL UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV2VPHPEURVQmR
LQGHSHQGHQWHVSRGHUmRUHFHEHUDSHQDVUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
&XPSUHVDOLHQWDUDLQGDTXHFRQIRUPH&RQWUDWRVGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVFHOHEUDGRVHP
 GH IHYHUHLUR GH  H SRVWHULRUPHQWH DGLWDGRV ³&RQWUDWRV GH 2SomR´  R 6U 5LFDUGR
/RSHV 'HOQHUL RXWRUJRX RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³2SomR GH
&RPSUDGH$o}HV´  SDUD RV 6UV %HQHGLFWR 3HUHLUD 3RUWR 1HWR H 0DUFRV 0RUHLUD GRV 6DQWRV
6HYHULQH ³2XWRUJDGRV´ DWXDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPR
IRUPD GH SURPRYHU RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV LQFHQWLYDQGR RV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDDFRQWULEXLUVXEVWDQFLDOPHQWHSDUDRVXFHVVRGD&RPSDQKLDHGH
VXDV&RQWURODGDVFRQFHGHUDRSRUWXQLGDGHGHVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
1RVWHUPRVGRVUHVSHFWLYRV&RQWUDWRVGH2SomRFDGDXPGRV2XWRUJDGRVUHFHEHXRGLUHLWRGH
DGTXLULUDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHGHWLWXODULGDGHGR6U5LFDUGR/RSHV'HOQHUL
UHSUHVHQWDWLYDVQDGDWDGHFHOHEUDomRGRV&RQWUDWRVGH2SomRGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD
&RPSDQKLD
1R HQWDQWR UHVVDOWDVH TXH D RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV QmR p FRQVLGHUDGD
UHPXQHUDomR 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV &RQWUDWRV GH 2SomR YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
3RUILPD&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHRVPHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHFHEHUmRDSHQDVUHPXQHUDomRIL[DPHQVDO


E 'LUHWRULD
$ UHPXQHUDomR GRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD SRU L UHPXQHUDomR IL[D H
LL UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV

F &RQVHOKR)LVFDO
7HQGR HP YLVWD TXH R &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD VH FDUDFWHUL]D FRPR XP yUJmR GH
IXQFLRQDPHQWRQmRSHUPDQHQWHDUHPXQHUDomRGHVHXVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHUiIL[DGD
DQXDOPHQWH SHOD $VVHPEOHLD *HUDO TXH GHOLEHUDU SHOD VXD LQVWDODomR H D HOHLomR GRV VHXV
PHPEURVVHQGRTXHQmRSRGHUiVHULQIHULRUSDUDFDGDPHPEURHPH[HUFtFLRD GH]SRU
FHQWR GDPpGLDGDUHPXQHUDomRIL[DDWULEXtGDDFDGDGLUHWRUQmRFRPSXWDGRVRVEHQHItFLRV
YHUEDVGHUHSUHVHQWDomRHSDUWLFLSDomRQRVOXFURV

G &RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR
$UHPXQHUDomRDXIHULGDSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpFRPSRVWD
SRUDSHQDVSRUUHPXQHUDomRIL[D

LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

$V WDEHODV DEDL[R DSUHVHQWDP D SURSRUomR SUHYLVWD GH FDGD HOHPHQWR QD FRPSRVLomR GD
UHPXQHUDomRWRWDOSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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LLL  PHWRGRORJLD GH FiOFXOR H GH UHDMXVWH GH FDGD XP GRV HOHPHQWRV GD
UHPXQHUDomR
2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGR
SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV HVWDQGR D UHPXQHUDomR JOREDO Pi[LPD SDUD WDO S~EOLFR
YLQFXODGDDRVOLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDVVLPFRPRD
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO
$UHPXQHUDomRWRWDODOYRLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHVpGHWHUPLQDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
FRP EDVH HP UHIHUrQFLDV GH PHUFDGR SDUD SRVLo}HV GH FRPSOH[LGDGH VLPLODU SRGHQGR VHU
XWLOL]DGDV QD FRPSDUDomR HPSUHVDV GR VHWRU GH HQHUJLD GR PHUFDGR JHUDO GH DFRUGR FRP D
IXQomR
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$ FRPSRVLomR GD UHPXQHUDomR FRQVLGHUD DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR H WHP FRPR
SDUkPHWURRVYDORUHVSUDWLFDGRVSHORPHUFDGRSDUDRVSURILVVLRQDLVTXHH[HUFHPIXQo}HVFRP
FRPSOH[LGDGHVLPLODUHEXVFDDOLQKDURVLQWHUHVVHVHQWUHPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHDFLRQLVWDV
FRQWULEXLQGRSDUDRHVWtPXORHSDUDDUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVGHYLGDPHQWHTXDOLILFDGRVSDUDR
GHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVDVVLPFRPRRGHDWUDLUQRYRVSURILVVLRQDLVVHPSUHTXHQHFHVViULR
Y 
IDWR

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVH

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRVHUmRUHPXQHUDGRVQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWH26U5LFDUGR/RSHV'HOQHULHR6U7VmRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD2VRXWURVGRLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHFHEHUDP
XPD2SomRGH&RPSUDGH$o}HVFRPRIRUPDGHSURPRYHURVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVLQFHQWLYDQGRWDLVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDDFRQWULEXLUVXEVWDQFLDOPHQWHSDUD
RVXFHVVRGD&RPSDQKLDHGHVXDV&RQWURODGDV
F 
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
2V SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD H GRV DGPLQLVWUDGRUHV VmR L 
GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO EDVHDGR HP PHWDV HVWDEHOHFLGDV FRP FDGD JHVWRU QR LQtFLR GH FDGD
H[HUFtFLRVRFLDO LL DGHUrQFLDHFRPSURPHWLPHQWRDFXOWXUDGD&RPSDQKLD LLL DOFDQFHGHPHWDV
LQVWLWXFLRQDLV GHILQLGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV LY  FXPSULPHQWR QD H[HFXomR GR SODQR GH
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDDSURYDGRDQXDOPHQWHSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHPHYROXomRGR
(%,7'$GD&RPSDQKLDH Y FXPSULPHQWRGRFURQRJUDPDGHLPSODQWDomRHHQWUDGDRSHUDFLRQDO
GRVSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWR
G 
FRPRDUHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGH
GHVHPSHQKR
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRDGRWDLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRSDUDHVWUXWXUDUD
UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKR)LVFDO
H 
FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRU
GHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$SUiWLFDGHUHPXQHUDomRDGRWDGDSHOD&RPSDQKLDHVWiGLUHWDPHQWHDOLQKDGDDRVLQWHUHVVHVGH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]RVGD&RPSDQKLD YLVDQGR PHOKRUUHQWDELOLGDGHGRVLQYHVWLPHQWRVH
SURMHWRVGHVHQYROYLGRVSHOD&RPSDQKLDDWUDYpVGRLQFHQWLYRGHVHXVFRODERUDGRUHV
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$HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRDGRWDGDSHOD&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRDDWUDomRUHWHQomRH
PRWLYDomRGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVEHPFRPRDSHUSHWXLGDGHGD&RPSDQKLD$VSUiWLFDVGH
UHPXQHUDomR DGRWDGDV DOLQKDPVH DRV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GDV SROtWLFDV H
GLUHWUL]HVTXHHPVXDVDQiOLVHVWHPFRPRLWHQVSULQFLSDLVDFULDomRGHYDORUDFRQWLQXLGDGHGRV
QHJyFLRVHRLQFHQWLYRDRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHPEXVFDUHPDPHOKRUUHQWDELOLGDGH
GRVSURMHWRVSRUHODGHVHQYROYLGRVGHIRUPDDDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVFRODERUDGRUHVFRPRV
GD&RPSDQKLD
I 
H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH QmR Ki UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGD&RPSDQKLD
J 
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKiUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRVGLUHWRVRXLQGLUHWRVYLQFXODGRVj
RFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUHYHQWRVVRFLHWiULRV
K 
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD
GHILQLUDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD
L
RV yUJmRV H FRPLWrV GR HPLVVRU TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR
LGHQWLILFDQGRGHTXHIRUPDSDUWLFLSDP
8PDYH]DSURYDGDDUHPXQHUDomRJOREDOSHOD$VVHPEOHLD*HUDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRp
UHVSRQViYHO SRU GHOLEHUDU VREUH D GLVWULEXLomR GD UHPXQHUDomR HQWUH RV PHPEURV GD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
LL

FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDO

$ SUiWLFD GH UHPXQHUDomR GHOLPLWDGD SDUD RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
'LUHWRULD H GR &RQVHOKR )LVFDO p SDXWDGD GH DFRUGR FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GR PHUFDGR
EXVFDQGRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDFRPRVLQWHUHVVHVGRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVDILP
GHDWUDLUHUHWHUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHHVWLPXODURDOLQKDPHQWRGRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD
jSURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLD
LLL
FRP TXH IUHTXrQFLD H GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD D
DGHTXDomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRDQXDOPHQWH3RUpP
FDVRQHFHVViULRHVVDDYDOLDomRSRGHUiVHUUHDOL]DGDHPSHUtRGRVPHQRUHVDSRLDGDSRUPHLRGD
UHDOL]DomR GH SHVTXLVDV UHIHUHQFLDLV FRQGX]LGDV SRU HPSUHVDV HVSHFLDOL]DGDV QDV TXDLV VH
REVHUYDRFRPSRUWDPHQWRGDUHPXQHUDomRGHFRPSDQKLDVGHSRUWHHVHJPHQWRVLPLODUDRGD
&RPSDQKLD
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,50

4,00

0,00

6,50

Nº de membros remunerados

2,00

4,00

0,00

6,00

40.000,00

3.250.000,00

0,00

3.290.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

650.000,00

0,00

658.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS

INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

R$0,00

R$0,00

R$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 Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

48.000,00

3.900.000,00

0,00

Observação

Total da remuneração

3.948.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

3,00

0,00

6,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

2,00

0,00

5,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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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 Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

2,00

0,00

5,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

Versão : 1

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020, o
número de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número de
membros de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/ CVM/SEP/N° 02/2020,
o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do
Conselho Fiscal (letra “b”) foram
apurados de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração variável prevista para exercício social corrente (2020)
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de
membros

2,50

4,00

0,00

6,50

Nº de
membros
remunerados

0,00

4,00

0,00

4,00

Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor máximo
previsto no
plano de
remuneração

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor previsto
no plano de
remuneração,
caso as metas
fossem
atingidas

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor máximo
previsto no
plano de
remuneração

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Valor previsto
no plano de
remuneração,
caso as metas
fossem

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Bônus

Participação
nos
resultados
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

atingidas

Não foi atribuída remuneração variável para os membros do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.
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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 14 de julho de 2020, foi aprovado o Plano de
Concessão de Ações da Companhia (“Plano”).
O Plano da Companhia tem por objetivo conceder aos Participantes indicados pelo Conselho de
Administração da Companhia, de tempos em tempos, a oportunidade de receber ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”) de modo a: (a) estimular a expansão, o êxito e
a consecução dos objetivos e metas empresariais da Companhia, além dos interesses de seus
acionistas, incentivando a integração dos Participantes (conforme definidos abaixo) na
Companhia; (b) aumentar o alinhamento a médio e longo prazo dos interesses dos
Participantes com os interesses dos acionistas, ampliando o senso de propriedade e o
comprometimento dos Participantes por meio do conceito de investimento e risco;
(c) fortalecer os incentivos para permanência e estabilidade de longo prazo dos Participantes
na Companhia; e (d) atrair novos talentos para a Companhia.
Para do Plano, “Ações Restritas Virtuais” significa a expectativa de direito de recebimento
das Ações a serem objeto de transferência aos Participantes, sujeita aos termos e condições
previstos neste Plano, no respectivo Programa e no respectivo Contrato de Concessão.
A obrigação da Companhia de transferir Ações no âmbito do presente Plano e de cada
Programa ao Participante está condicionada, entre outras condições eventualmente previstas no
respectivo Programa ou no Contrato de Concessão, (a) à adesão do Participante aos termos e
condições do Plano e do Programa, mediante celebração de Contrato de Concessão; e (b) à
continuidade do vínculo empregatício ou de administrador do respectivo Participante com a
Companhia até o término do respectivo Período de Carência aplicável. Uma vez cumpridas tais
condições, a transferência das Ações será feita de forma não onerosa ao Participante.
O Conselho de Administração terá amplos poderes para implementar o Plano e para tomar
todas as medidas necessárias e adequadas para a sua administração, incluindo: (a) a criação
de cada um dos Programas; (b) selecionar os Participantes dentre as Pessoas Elegíveis;
(c) determinar o número de Ações Restritas Virtuais a serem conferidas para cada Participante;
(d) aprovar o modelo de Contrato de Concessão; (e) analisar casos excepcionais, decidir casos
omissos e interpretar o Plano; (f) estabelecer os termos, condições e regras específicas,
aplicáveis a um ou mais Participantes, sempre que este Plano contiver expressa previsão de
discricionariedade por parte do Conselho de Administração; e (g) propor alterações ao presente
Plano para aprovação pela Assembleia Geral.
Por fim, cumpre salientar que o Conselho de Administração, terá poderes para eleger, a seu
exclusivo critério e dentre os administradores, incluindo membros do Conselho de
Administração e/ou da Diretoria da Companhia, executivos e empregados da Companhia ou de
outras sociedades sob o seu controle, independentemente de qualquer posição hierárquica,
senioridade ou tempo de contratação (“Pessoas Elegíveis”), os respectivos participantes de
cada Programa (“Participantes”), bem como estabelecer o número de Ações Restritas Virtuais
a serem conferidas a cada Participante em cada Programa.
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(b)

Principais objetivos do plano

O Plano da Companhia tem por objetivo conceder aos Participantes indicados pelo Conselho de
Administração da Companhia, de tempos em tempos, a oportunidade de receber Ações de
modo a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos e metas empresariais
da Companhia, além dos interesses de seus acionistas, incentivando a integração dos
Participantes (conforme definidos abaixo) na Companhia; (b) aumentar o alinhamento a médio
e longo prazo dos interesses dos Participantes com os interesses dos acionistas, ampliando o
senso de propriedade e o comprometimento dos Participantes por meio do conceito de
investimento e risco; (c) fortalecer os incentivos para permanência e estabilidade de longo
prazo dos Participantes na Companhia; e (d) atrair novos talentos para a Companhia.
(c)

Forma como o plano contribui para esses objetivos

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. Dessa forma, o Plano
estimula os participantes, ainda, por meio do comprometimento de seus recursos próprios, se
aplicável, 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 em face, principalmente, do compartilhamento da valorização das ações da
Companhia.
(d)

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor

O Plano se insere na Política de Remuneração da Companhia, uma vez que (i) essa tem como
principal função alinhar os interesses dos administradores aos objetivos da Companhia; e (ii)
aquele alinha os interesses dos Participantes ao desempenho das ações da Companhia e,
consequentemente, ao seu resultado operacional, estimulando-os a atuar para a consecução
dos objetivos sociais da Companhia.
(e)
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Os Planos alinham os interesses da Companhia, de seus diretores, empregados, consultores e
assessores individuais, atuais e futuros, na medida em que visa à otimização da gestão e a
manutenção de seus principais diretores, empregados, consultores e assessores individuais,
atuais e futuros, cujo comprometimento e dedicação no desenvolvimento de suas atribuições
impactarão positivamente os resultados da Companhia no curto e longo prazo.
(f)

Número máximo de ações abrangidas

O número máximo de Ações Restritas Virtuais que poderá ser concedido aos Participantes sob o
Plano está limitado a um número de Ações Restritas Virtuais que não exceda 7% (sete por
cento) da quantidade total de Ações representativas do capital social total da Companhia
imediatamente após a oferta pública inicial (“IPO”) da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, numa base totalmente diluída (o “Limite Quantitativo”). Eventual alteração do Limite
Quantitativo dependerá de aprovação da Assembleia Geral. As Ações vinculadas às Ações
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Restritas Virtuais rescindidas ou canceladas antes de serem plenamente exercidas serão
novamente liberadas para a outorga futura de Ações Restritas Virtuais.
Nesta data, a administração da Companhia pretende propor à aprovação do Conselho de
Administração um Programa de Outorga de Ações que compreenda 6,0% de Ações
representativas do capital social da Companhia (“Programa de Ações para Membros da
Administração”), sujeito a conclusão do IPO, a fim de reter, engajar e alinhar interesses com
os seguintes membros da administração da Companhia: o Diretor Presidente Sr. Claudio
Ribeiro, o Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Hugo
Gonçalves Viera de Assunção, o Diretor Vice-Presidente de Investimentos e Novos Negócios,
Walter Millan Tatoni, o Vice Presidente Comercial Guilherme Bueno Lahoz Moya, o Diretor de
Trading José Artur Silveira Teixeira, o Superintendente de Desenvolvimento de Projetos Flavio
Scapim, Gerente de Planejamento Estratégico e Financeiro Enedino Neres da Cruz Junior, Head
do Departamento Jurídico Beatriz Bragazzi, Head do Departamento Regulatório, e Lucas Ruiz de
Freitas. De acordo com este programa, estes membros da administração receberão um terço
das Ações Restritas Virtuais deste programa na conclusão do IPO, as quais ficarão sujeitas ao
Período de Carência para terem direito a transferência das Ações, o qual será verificado, em
parcelas iguais, em 3 datas: ao final dos anos de 2021, 2022 e 2023; adicionalmente, os outros
dois terços deste Programa de Ações para Membros da Administração ficarão sujeitos ao
cumprimento de metas específicas que visarão a realização do plano de negócios ao longo dos
próximos cinco anos. De forma complementar, a administração proporá um Programa de Ações
que compreenda 0,5% de Ações representativas do capital social da Companhia a fim de servir
como bonificação anual para determinados funcionários da Companhia que sejam identificados
pela administração como importantes para realização do plano de negócios a fim de retê-los e
engaja-los para tal cumprimento (“Programa de Ações para Funcionários”); cada plano
anual de bonificação poderá compreender até 0,1% das Ações representativas do capital social
da Companhia; entendemos que este programa terá impacto relevante no clima organizacional
da Companhia com o fim de criar uma cultura de “partnership” e alinhamento de interesses. Por
fim, de maneira complementar, a administração da Companhia poderá propor um Programa de
Ações que compreenda 0,5% de Ações representativas do capital social da Companhia com o
fim de firmar parcerias de longo prazo com eventuais fornecedores ou parceiros que sejam
identificados como alavancas de valor para a Companhia (“Programa de Ações para
Parceiros”).
(g)

Número máximo de opções a serem outorgadas

Não aplicável, visto que o Plano não abrange a outorga de opções de ações.
(h)

Condições de aquisição de ações

O Plano será composto por programas de concessão de Ações Restritas Virtuais (os
“Programas”), que serão criados, oportunamente, pelo Conselho de Administração. Em cada
Programa serão definidos: (a) os termos e as condições para a concessão de Ações Restritas
Virtuais relativas ao Programa em questão; (b) os Participantes do Programa em questão, ou os
critérios para tal definição; (c) o número de Ações Restritas Virtuais objeto do Programa em
questão; (d) o número de Ações Restritas Virtuais a que cada Participante fará jus sob o
Programa em questão; e (e) os respectivos períodos que o Participante deverá permanecer
vinculado à Companhia para ter direito à transferência das Ações nos termos e condições
estabelecidas neste Plano, no respectivo Programa e no Contrato de Concessão (“Período de
Carência”).
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Não há obrigatoriedade de atribuição de um número ou percentual mínimo de Ações Restritas
Virtuais para um Participante do Programa.
Por fim, cumpre salientar, ainda, que o Conselho de Administração poderá estabelecer outros
termos e condições para a concessão de Ações Restritas Virtuais e de ações de emissão da
Companhia, no âmbito de cada Programa.
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

A concessão das Ações Restritas Virtuais, bem como a transferência de Ações pela Companhia
ao Participante, será realizada a título não oneroso aos Participantes e observará os termos e
condições do Plano, do respectivo Programa e do respectivo Contrato de Concessão, em
especial o Período de Carência.
(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício

Após cumprido o respectivo Período de Carência e as demais condições estabelecidas no Plano,
no Programa e no Contrato de Concessão, o Participante que tiver interesse em converter suas
Ações Restritas Virtuais em Ações deverá enviar ao Conselho de Administração uma notificação
escrita em tal sentido, no prazo de 6 (seis) meses contado do respectivo cumprimento, sendo
que, após referido prazo, as Ações Restritas Virtuais restarão automaticamente extintas, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização.
As Ações serão transferidas pela Companhia ao Participante em até 60 (sessenta) dias contados
da data de recebimento da notificação mencionada no item acima.
(k)

Forma de liquidação

Uma vez satisfeita as condições estabelecidas no Plano e nos respectivos programas e contrato
de concessão e desde que observados os requisitos legais e a regulamentação aplicável, a
Companhia optará por (a) transferir ações mantidas em tesouraria, por meio de operação
privada, nos termos da Instrução CVM nº 567/2015, ou (b) emitir novas ações dentro do limite
do capital autorizado.
Alternativamente à concessão de Ações, a Companhia, por decisão do Conselho de
Administração, poderá optar por pagar em dinheiro e à vista ao Participante o valor
correspondente à média da cotação de fechamento das Ações nos últimos 60 (sessenta)
pregões anteriores ao efetivo pagamento.
(l)

Restrições à transferência das ações

O Plano não contempla hipóteses de restrição à transferência das ações adquiridas pelos
Participantes. Não obstante, o Conselho de Administração poderá estabelecer os termos,
condições e regras específicas, aplicáveis a um ou mais Participantes no âmbito do Plano de
Concessão de Ações.
(m)
Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
A eficácia do Plano está sujeita, nos termos do artigo 125 do Código Civil, à ocorrência do IPO
até 31 de dezembro de 2020 (“Condição Suspensiva”).
Verificada a Condição Suspensiva, o Plano entrará imediatamente em vigor e permanecerá em
vigor por prazo indeterminado, até que seja expressamente extinto por deliberação da
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Assembleia Geral, ou até que o Limite Quantitativo seja alcançado e a totalidade das Ações seja
efetivamente transferida aos Participantes.
O Plano poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia
Geral, sem que haja qualquer direito a Ações não efetivamente transferidas aos Participantes
até a data da respectiva extinção, suspensão ou alteração.
Um Programa poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por decisão do
Conselho de Administração, sem que haja qualquer direito a Ações não efetivamente
transferidas aos Participantes até a data da respectiva extinção, suspensão ou alteração.
(n)
Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Na hipótese de desligamento do Participante por qualquer motivo, incluindo
(a) demissão/rescisão por iniciativa da Companhia (com ou sem justa causa) ou por iniciativa
do Participante, (b) renúncia ou destituição do cargo de administrador, ou (c) aposentadoria,
os direitos conferidos ao Participante no âmbito deste Plano, de qualquer Programa e/ou
Contrato de Concessão serão automaticamente extintos caso não tenha decorrido integralmente
o respectivo Período de Carência.
Na hipótese de desligamento do Participante após transcorrido integralmente o Período de
Carência, porém antes de expirado o prazo de 6 (seis) meses para notificação, os direitos
conferidos ao Participante no âmbito deste Plano, de qualquer Programa e/ou Contrato de
Concessão permanecerão válidos até que (a) o Participante envie a referida notificação e
receba as Ações; ou (b) o prazo de 6 (seis) meses expire, hipótese em que os direitos
conferidos ao Participante no âmbito deste Plano, de qualquer Programa e/ou Contrato de
Concessão serão automaticamente extintos, o que ocorrer primeiro entre “a” e “b”.
No momento da outorga, o Conselho de Administração irá definir os eventos que poderão
antecipar os Períodos de Carência, incluindo em caso de invalidez permanente ou falecimento
do Participante.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Não aplicável, uma vez que não houve outorgas no âmbito do Plano, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 14 de julho de 2020, até a data de apresentação deste
Formulário de Referência.
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13.6 - Opções em Aberto
13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatuária
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui opções em aberto para exercício dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, ao final do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
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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 estatuária
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

A concessão das Ações Restritas Virtuais, bem como a transferência de Ações pela Companhia
ao Participante, será realizada a título não oneroso aos Participantes e observará os termos e
condições do Plano, do respectivo Programa e do respectivo Contrato de Concessão, em
especial o Período de Carência.
(b)
Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço
médio ponderado das ações, ponderado das ações, preço do exercício, volatilidade
esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de
risco
Não aplicável, uma vez que não houve outorgas no âmbito do Plano, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 14 de julho de 2020, até a data de apresentação deste
Formulário de Referência.
(c)
Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos
esperados de exercício antecipado
Não aplicável, uma vez que não houve outorgas no âmbito do Plano, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 14 de julho de 2020, até a data de apresentação deste
Formulário de Referência.
(d)

Forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável, uma vez que não houve outorgas no âmbito do Plano, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 14 de julho de 2020, até a data de apresentação deste
Formulário de Referência.
(e)
Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de
seu valor justo
Não aplicável, uma vez que não houve outorgas no âmbito do Plano, aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 14 de julho de 2020, até a data de apresentação deste
Formulário de Referência.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão
13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis,
detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Não aplicável, tendo em vista que os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Conselho Fiscal da Companhia não possuíam, no último exercício social no Brasil ou no exterior,
quaisquer valores mobiliários emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum.
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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, dado que a Companhia não oferece planos de previdência aos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária E do Conselho Fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que não foi atribuída remuneração para os membros do Conselho de Administração, Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e
2019.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Não aplicável, visto que, na data deste Formulário de Referência, não há arranjos contratuais,
apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou
indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Não aplicável, visto que, nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não possuía nenhum
administrador ou membro do Conselho Fiscal da Companhia que fosse parte relacionada aos
controladores.
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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 aplicável, tendo em vista que nos últimos 3 exercícios sociais, os administradores e
membros do conselho fiscal da Companhia não receberam qualquer remuneração em virtude de
qualquer razão que não a função que ocupam.
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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, tendo em vista que, nos últimos 3 exercícios sociais, os administradores da
Companhia não recebem remuneração de seus controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de suas controladas.
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13.16 - Outras informações relevantes
A remuneração dos administradores prevista neste item 13 está condicionada à realização da
oferta pública inicial de ações (IPO) pela Companhia, sendo que, até que a Companhia
precifique o IPO, os administradores, que também são acionistas da Companhia, receberão
dividendos antecipados estimados em R$1 milhão por mês, em complemento a um pró-labore
de mensal de aproximadamente R$5 mil por diretor estatutário, o qual já está sendo
computado na remuneração global dos administradores aprovada na Assembleia Geral
Ordinária de 2020, bem como está indicada no item 13.2 deste Formulário de Referência. Caso
a Companhia não tenha lucro ou caso não seja possível realizar a ratificação dos dividendos que
já tiverem sido distribuídos, esses dividendos serão convertidos em mútuo, os quais serão
convertidos para a linha de perdas incobráveis ao final do exercício social de 2020.
Os novos acionistas que vierem a adquirir ações no IPO não terão direito ao recebimento dos
dividendos mencionados no parágrafo acima.
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14. Recursos humanos
14.1 - Descrições dos recursos humanos
(a)
número de empregados (total, por
desempenhada e por localização geográfica)

grupos

com

base

na

atividade

Informamos abaixo o número de empregados consolidado, por grupo de atividades
desempenhadas na Companhia e por localização geográficas, em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017 e em 30 de junho de 2020.
Localização Geográfica

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

BackOffice

14

8

7

8

Middle Office

8

6

4

5

Front Office

3

2

2

4

Comercial

17

6

7

7

Recepção

1

2

2

3

São Paulo

Limpeza

1

1

1

1

Total*

44

25

23

28

* Incluindo diretores estatutários
(b)
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica)
Informamos abaixo o número de terceirizados da Companhia e suas subsidiárias, por grupo de
atividades desempenhadas na Companhia e por localização geográficas, em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017 e em 30 de junho de 2020.
Localização Geográfica

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Middle Office

1

0

0

0

Jurídico

1

1

1

0

Projetos

1

1

0

0

Total

3

2

1

0

(c)

índice de rotatividade
Período de seis meses findo em

Índice de Rotatividade

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de

30/06/2020

2019

2018

2017

11,00%

45,00%

33,00%

0,00%
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14.2 - Alterações relevantes – Recursos humanos
A variação do índice de rotatividade obtida entre o exercício social de 2019 e o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 decorre da reposição de antigos colaboradores e
admissão de novos funcionários na Companhia.
A variação do índice de rotatividade obtida entre os exercícios sociais de 2018 e 2019 decorre
da reposição de antigos colaboradores e admissão de novos funcionários na Companhia.
A variação do índice de rotatividade obtida entre os exercícios sociais de 2017 e 2018 decorre
da reposição de antigos colaboradores e admissão de novos funcionários na Companhia.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

A Companhia considera sua Política de Remuneração, conforme descrita no item 13.1 deste
Formulário de Referência, como parte integrante de sua estratégia empresarial, visando
assegurar: remuneração em linha com as práticas do mercado; condições de atrair e reter os
profissionais para a Companhia; definição de uma estrutura de cargos e salários adequada aos
processos organizacionais e o fornecimento de uma base de conduta para que o colaborador
conheça suas atribuições e responsabilidades.
O objetivo geral da política de remuneração implementada é criar instrumentos que contribuam
para a fixação, atração e motivação dos funcionários, de forma que desenvolvam não só a
capacidade operacional, mas, principalmente, seus potenciais, necessários ao alcance é
superação das metas organizacionais estabelecidas.
Para isto, a Companhia contará com uma tabela de cargos e salários afim de promover
diretrizes
A remuneração variável concedida aos empregados da Companhia é composta por metas
estabelecidas e alcançadas para cada empregado, metas estabelecidas e alcançadas pela
companhia e aderência e comprometimento de cada empregado com as diretrizes da
Companhia. Referidos componentes são analisados e ponderados pelos gestores de cada área e
revisados pelos diretores da Companhia.
(b)

política de benefícios

Os empregados da Companhia a benefícios diversos de acordo com o cargo ocupado, bem
como de acordo com a legislação aplicável. Os seguintes benefícios são oferecidos: (i) plano de
saúde; (ii) seguro de vida; (iii) vale transporte; (iv) vale refeição; e (v) subsídio academia. Além
disso, atribuição de benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo ao pessoal-chave
poderá ocorrer em casos excepcionais, a critério do Conselho de Administração.
(c)
características dos planos de remuneração baseados em ações dos
empregados não administradores, identificando: (i) grupo de beneficiários; (ii)
condições para exercício; (iii) preço de exercício; (iv) prazo de exercício; e (v)
quantidade de ações comprometidas pelo plano:
Para mais informações sobre o Plano de Concessão de Ações da Companhia, vide item 13.4
deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A Companhia mantém uma relação harmônica com os sindicatos. Atualmente a Companhia
mantém relacionamento com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (SESCON), o
qual representa os colaboradores.
Nos últimos 3 exercícios sociais, não houve greves ou paralizações, bem processos trabalhistas,
com apoio do sindicato ou não, que englobam as atividades diretas realizadas pela Companhia.
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14.5 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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5.109.678

Não

278.517.548-44

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Qtde. de ações (Unidades)

3,000%

4,500%

Ações ordinárias %

Não

29.260.211/0001-45

N.I.I Participações S.A.

Não

157.602.498-94

Ricardo Lopes Delneri

Não

29.699.910/0001-96

7.948.388

85.729.049

3.406.452

Brasileira-SP

Brasileiro-SP

Brasileira-SP

7,000%

75,500%

3,000%

ENPOWER Consultoria, Assessoramento Empresarial e Participações Ltda.

3.406.452

Maurício José Palmieri Orlandi

Não

248.802.578-00

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção

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
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Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

19/12/2019

01/07/2020

11/03/2020

19/12/2019

18/02/2020

7.948.388

85.729.049

3.406.452

3.406.452

5.109.678

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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7,000%

75,500%

3,000%

3,000%

4,500%

Total ações %

Versão : 1

2.270.968

5.677.420

Brasileiro-SP

TOTAL

113.548.407

0

100,000%

0,000%

2,000%

5,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

270.405.228-02

Walter Milan Tatoni

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Ações %

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
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Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

19/12/2019

113.548.407

0

2.270.968

5.677.420

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

2,000%

5,000%

Total ações %
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Ações ordinárias %

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

1.000

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

99,000

Brasileiro-SP

1,000

0,000

Classe ação

990

Não

014.376.106-41

Tiago Leite Ferreira

10

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

ENPOWER Consultoria, Assessoramento Empresarial e Participações 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

0,000

Não

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.000

990

10

0

29.699.910/0001-96

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

99,000

1,000

0,000

Composição capital social
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TOTAL

351.920

1

100,000

0,001

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

99,999

Brasileiro-SP

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

351.919

Não

186.706.768-42

Claudio Ribeiro da Silva Neto

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

N.I.I Participações S.A.

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

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

351.920

1

351.919

0

29.260.211/0001-45

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

0,001

99,999

0,000
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

14/07/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

8

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

2.270.968

2,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

2.270.968

2,000%
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75,50%

Ricardo Lopes Delneri
CPF: 157.602.498-94

100,00%
Anemus Wind 1 Participações S.A.
CNPJ: 29.481.536/0001-58

7,00%

N.I.I. Participações S.A.
CNPJ: 29.260.211/0001-45

99,99%

Claudio Ribeiro da Silva Neto
CPF: 186.706.768-42

15.4 - Organograma dos acionistas
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100,00%

99,99%

99,99%
2W Comercializadora Varejista de
Energia S.A.
CNPJ 36.583.766/0001-93

3,00%

Mauricio José Palmieri Orlandi
CPF: 278.517.548-44

2W Comercializadora de Energia
S.A.
CNPJ 36.619.769/0001-30

CNPJ: 08.773.135/0001-00

2W Energia S.A.

4,50%

Hugo Gonçalves Vieira de Assunção
CPF: 248.802.578-00

Anemus Wind 2 Participações S.A.
CNPJ: 29.492.546/0001-99

5,00%

Walter Milan Tatoni
CPF: 270.405.228-02

3,00%

Enpower Consultoria,
Assessoramento Empresarial e
Participações Ltda
CNPJ: 29.699.910/0001-96

99,00%

Tiago Leite Ferreira
CPF: 014.376.106-41

2,00%

Outros
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador
seja parte
Acordo de Acionistas da 2W Energia S.A.

a. Partes
São partes do acordo de acionistas da 2W Energia S.A. (“Acordo de Acionistas”): (i) Ricardo
Lopes Delneri (“Ricardo”); (ii) Maurício José Palmieri Orlandi (“Maurício”); (iii) N.I.I.
Participações S.A. (“NII”); (iv) Walter Milan Tatoni (“Walter”); (v) Hugo Gonçalves Vieira de
Assunção (“Hugo”); e (vi) Enpower Consultoria, Assessoramento Empresarial e Participações
Ltda. (“Enpower” e, em conjunto com Ricardo, Maurício, NII, Walter e Hugo, “Acionistas”).
b. Data da celebração
O acordo de acionistas da 2W Energia S.A. foi celebrado em 19 de dezembro de 2019, e
aditado em 24 de abril de 2020.
c. Prazo de vigência
O acordo de acionistas da 2W Energia S.A. vigorará por 30 (trinta) anos, contados a partir da
data da sua celebração, sendo resolvido de pleno direito no momento em que os Acionistas
transferirem totalmente as respectivas participações detidas na Companhia. O acordo de
acionistas da Companhia será automaticamente resolvido e as suas disposições restarão
extintas caso a Companhia realize uma oferta pública inicial de ações (“IPO”). Nos termos do
acordo de acionistas, a realização do IPO será considerada a partir da data de sua precificação,
ou seja, da data em que for definido o preço por ação do IPO.
d. Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle
Em relação ao exercício do direito de voto na Companhia, o Acordo de Acionistas determina que
os Acionistas deverão votar nas Assembleias Gerais da Companhia com o objetivo de cumprir e
dar efeito aos termos e condições presentes no Acordo de Acionistas.
As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas
que representem no mínimo 88% do capital social votante da Companhia e, em segunda
convocação, com qualquer número, exceto se quórum maior for exigido em Lei.
As matérias submetidas à deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral serão aprovadas por
maioria simples de voto dos Acionistas presentes, não sendo computados os votos em branco.
Não obstante o disposto acima, os seguintes atos somente serão considerados como aprovado
se não houver veto contrário, na respectiva Assembleia Geral da Companhia, por acionistas
titulares de ações representando 13% (treze por cento) ou mais do capital social da
Companhia:
(i)

Fusão, incorporação (inclusive de ações), cisão ou qualquer outro tipo de reorganização
societária ou consolidação de negócios envolvendo a Companhia, exceto no caso de
fusão, cisão, incorporação e reorganizações societárias entre a Companhia e as suas
Controladas;

(ii)

Transformação em outro tipo societário;
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(iii)

Dissolução ou liquidação da Companhia, ou a cessação de seu estado de liquidação,
incluindo a nomeação ou remoção de liquidantes e a aprovação das contas dos
liquidantes;

(iv)

Declaração de autofalência, pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial pela Companhia;

(v)

Alteração do dividendo mínimo obrigatório, ou a distribuição de dividendos ou
pagamento de juros sobre capital próprio em forma diversa da política de dividendos da
Companhia;

(vi)

Aquisição ou Transferência de sociedade e/ou de participação societária ou realização
de investimento permanente de modo geral;

(vii)

Solicitação de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários para a abertura de
capital da Companhia e/ou qualquer oferta pública ou emissão de valores mobiliários,
primária ou secundária, em colocação pública ou privada, no Brasil e/ou no exterior da
Companhia; assim como eventual fechamento do capital ou qualquer oferta pública de
aquisição de ações da Companhia;

(viii)

Alteração do objeto social da Companhia, exceto se a alteração decorrer de obrigação
legal ou regulamentar; e

(ix)

Em relação às matérias acima relacionadas, determinar o voto da Companhia nas
Assembleias Gerais, reuniões de sócios e/ou alterações do contrato social de quaisquer
de suas subsidiárias, bem como a instrução de voto de qualquer administrador indicado
pela Companhia em quaisquer de suas subsidiárias.

e. Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de
comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais
Nos termos do Acordo de Acionistas, os membros do Conselho de Administração serão eleitos
por indicação dos Acionistas em sede de Assembleia Geral, ressalvado que ao menos um
membro deverá ser um Conselheiro Independente.
Ademais, conforme disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, os Acionistas renunciaram,
em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, ao direito de requerer a adoção de
procedimento de voto múltiplo e/ou o direito de eleição em separado previstos no artigo 141 da
Lei das Sociedades por Ações, e/ou qualquer outro direito de eleição de membros do Conselho
de Administração da Companhia que contrarie as disposições previstas no Acordo de Acionistas.
Por fim, o Presidente do Conselho de Administração será nomeado pela Ricardo, sendo eleito
para o mesmo prazo que os demais conselheiros, permitida a reeleição. Na hipótese de
ausência do presidente do Conselho de Administração em qualquer reunião e/ou deliberação
deste órgão, assumirá a função de outro membro do Conselho de Administração indicado pela
Ricardo.
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f.

Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para
adquiri-las

Restrições à Transferência de Ações
Conforme disposto no Acordo de Acionistas, é vedada a transferência de ações de titularidade
dos Acionistas, sem que sejam observados os procedimentos e condições previstos no Acordo
de Acionistas.
Durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da celebração do
Acordo de Acionistas nenhum Acionista (“Acionista Bloqueado”) poderá transferir, sob
qualquer forma, direta ou indiretamente, suas ações, total e/ou parcialmente, sem a prévia e
expressa concordância do outro Acionista Bloqueado (“Lock-Up”).
Tal restrição não será aplicável em caso de transferência de ações realizada por qualquer dos
Acionistas Boqueados para pessoa jurídica Controladora, direta ou indiretamente, pelo referido
Acionista Bloqueado. Caso tal transferência seja realizada:
i.

O Acionista Bloqueado permanecerá solidariamente responsável com tal pessoa jurídica
pelo integral cumprimento das disposições deste Acordo; e

ii.

O Acionista Bloqueado e tal pessoa jurídica serão considerados como um único acionista.

Após o decurso do Período de Lock-up, o Acionista Bloqueado poderá transferir as suas Ações,
desde que observe e cumpra os procedimentos relativos ao Direito de Preferência e Direito de
Venda Conjunta estabelecidos no Acordo de Acionistas.
Direito de Preferência
Caso qualquer dos Acionistas deseje transferir ações de sua titularidade a terceiros (“Acionista
Ofertante”), deve informar os demais Acionistas (“Acionistas Ofertados”) sobre sua
intenção, mediante o encaminhamento de notificação (“Notificação de Preferência”)
juntamente com cópia da proposta feita pelo terceiro interessado, a qual deve conter um
compromisso incondicional e irrevogável de referido terceiro no sentido de aderir ao Acordo de
Acionistas, obrigando-se a cumpri-lo.
Dentro de 30 (trinta) dias contados da data desta Notificação de Preferência (“Prazo de
Exercício do Direito de Preferência”), os Acionistas Ofertados terão o direito, mas não
obrigação, de adquirir as ações ofertadas pelo Acionista Ofertante nas mesmas condições e
preço especificados na Notificação de Preferência.
Caso os Acionistas Ofertados desejem exercer o Direito de Preferência devem, dentro do Prazo
de Exercício do Direito de Preferência, notificar o Acionista Ofertante acerca desta decisão
(“Notificação de Exercício do Direito de Preferência”). Caso mais de um Acionista
Ofertado exerça o Direito de Preferência, as ações ofertadas devem ser transferidas na
proporção de participação dos Acionistas Ofertados relativamente às ações, descontadas as
ações do Acionista Ofertante.
A Transferência de Ações Ofertadas pelo Acionista Ofertante será efetivada dentro de 15
(quinze) dias contados da Notificação de Exercício do Direito de Preferência, sendo tal prazo
prorrogado na medida necessária para a obtenção das autorizações regulatórias porventura
aplicáveis.
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Em qualquer hipótese, os Acionistas Ofertados têm o Direito de Preferência para adquirir a
totalidade, e não menos do que a totalidade, das ações ofertadas pelo Acionista Ofertante.
Caso os Acionistas Ofertados não se manifestem dentro do Prazo de Exercício do Direito de
Preferência a respeito da oferta constante da Notificação de Preferência, será presumida a
renúncia ao exercício do respectivo Direito de Preferência.
Caso os Acionistas Ofertados não exerçam seu Direito de Preferência, o Acionista Ofertante
pode transferir as ações ofertadas exclusivamente ao terceiro identificado na Notificação de
Preferência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do término do Prazo de Exercício
do Direito de Preferência, sendo tal prazo prorrogado na medida necessária para a obtenção
das autorizações regulatórias porventura aplicáveis, e deve notificar os Acionistas Ofertados, no
prazo de até
10 (dez) dias da data em que ocorrer tal transferência.
Direito de Venda Conjunta (Tag Along)
Os Acionistas Ofertados terão a faculdade de, ao invés de exercer o Direito de Preferência que
lhe seja assegurado, exigir que o Acionista Ofertante Transfira, juntamente com as respectivas
ações ofertadas, as ações de propriedade dos Acionistas Ofertados, pelo mesmo preço por ação
e nas mesmas condições da Notificação de Preferência, em quantidade proporcional ao
percentual que o número de ações ofertadas representa do total de ações de titularidade do
Acionista Ofertante ou a totalidade das ações do Tag Along em caso de Transferência do
Controle pelo Acionista Ofertante (“Ações do Tag Along” e “Direto de Venda Conjunta”).
O Acionista Ofertado que desejar exercer o seu Direito de Venda Conjunta deve fazê-lo
mediante notificação endereçada ao Acionista Ofertante, no mesmo prazo previsto para o
exercício do Direito de Preferência (“Prazo do Exercício do Direito de Venda Conjunta“).
Havendo o exercício do Direito e Venda Conjunta, a transferência passará a ter por objeto não
apenas as respectivas ações ofertadas, mas também as Ações do Tag Along, sob pena de
invalidade da operação, que não poderá ser realizada, devendo a administração da Companhia
recusar-se a lançá-la nos livros societários correspondentes.
Exercido o Direito de Venda Conjunta, a transferência das ações ofertadas e das Ações do Tag
Along será efetivada dentro de 30 (trinta) dias após o término do Prazo do Exercício do Direito
de Venda Conjunta, salvo se outro prazo tiver sido previsto na Notificação de Preferência.
Cumpre ressaltar ainda que a falta de manifestação ou a manifestação intempestiva acerca do
exercício do Direito de Venda Conjunta por qualquer Acionista Ofertado será considerada como
renúncia ao exercício do Direito de Venda Conjunta. Neste caso, as respectivas Ações Ofertadas
poderão ser livremente transferidas ao adquirente indicado.
Requisitos para Transferência à Terceiros
Uma vez oferecidas as ações ofertadas pelo Acionista Ofertante aos Acionistas Ofertados, e
tendo os Acionistas Ofertados optado por não exercer o Direito de Preferência ou o Direito de
Venda Conjunta, ou não se manifestado tempestivamente sobre o exercício do Direito de
Preferência ou do Direito de Venda Conjunta durante o Prazo de Exercício do Direito de
Preferência, será assegurado ao Acionista Ofertante o direito de transferir ao terceiro
interessado a totalidade das respectivas ações ofertadas, desde que:
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(i)

A Transferência seja concluída em um prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do
término do Prazo de Exercício do Direito de Preferência, sendo tal prazo prorrogado na
medida necessária para a obtenção das autorizações regulatórias porventura aplicáveis; e

(ii)

Concomitantemente à formalização da transferência das ações, e como condição para
tanto, o(s) adquirente(s) das Ações aceite(m) formal e incondicionalmente todos os
termos e condições do Acordo de Acionistas, mediante a assinatura de termo de adesão.

Qualquer modificação nas condições de transferência indicadas na Notificação de Preferência
durante o prazo decorrido entre a data do recebimento da Notificação de Preferência pelo
Acionista Ofertado e a efetivação da operação de transferência ao terceiro configurará nova e
distinta transferência, que somente poderá ser efetivada após nova Notificação de Preferência.
Eventual estipulação, por parte do terceiro interessado, de condições em sua oferta que visem
a criar restrições não previstas no Acordo de Acionistas não terá eficácia e não obrigará os
Acionistas Ofertados para fins do exercício do Direito de Preferência e/ou do Direito de Venda
Conjunta assegurados no mesmo.
O Acionista Ofertante deverá, mediante requisição dos Acionistas Ofertados que tenham
renunciado ou não tenham exercido seu Direito de Preferência, ou, ainda, que tenham
renunciado ou não tenham exercido seu Direito de Venda Conjunta, fornecer a estes todos os
documentos relativos à transferência das ações ofertadas, de modo a possibilitar que os
Acionistas Ofertados se certifiquem de que foram cumpridas as disposições estabelecidas pelo
Acordo de Acionistas.
Observa-se que será nula de pleno direito e ineficaz, não produzindo qualquer efeito perante a
Companhia e/ou os Acionistas, qualquer transferência e/ou oneração de ações (bem como
cessão de direito de subscrição ou de preferência) em desacordo com as disposições do Acordo
de Acionistas, ficando vedado aos administradores da Companhia efetuar os lançamentos nos
livros societários correspondentes, sob pena de responsabilidade pessoal.
g. Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
membros do conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e
controle
Nos termos do Acordo de Acionistas, os Acionistas deverão exercer, e em fazer com que os
respectivos membros do Conselho de Administração por eles eleitos exerçam seus respectivos
direitos de voto nas assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração da Companhia
para dar cumprimento às disposições do Acordo de Acionistas, bem como aos princípios básicos
que deverão orientar a administração da Companhia, as decisões e o exercício do direito de
voto nas assembleias gerais da Companhia e nas assembleias gerais e/ou reuniões de sócios
nas quais a Companhia venha a participar.
Não obstante, a gestão da Companhia objetivará proporcionar aos Acionistas retorno de seus
investimentos em níveis compatíveis com as metas, as diretrizes e os princípios estabelecidos
nos planos anuais ou plurianuais então em vigor, sempre observados, na condução dos
negócios da Companhia: (i) a perspectiva de longo prazo; (ii) a sustentabilidade empresarial;
(iii) a responsabilidade social; e (iv) as melhores práticas de governança corporativa e de
acordo com a lei de anticorrupção, em linha com os princípios, valores e práticas adotas pelos
Acionistas.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Em 11 de agosto de 2017, foi realizada a emissão de 32.199.233 ações ordinárias pela
Companhia, em razão da introdução do CGI – Fundo de Investimento em Participações como
acionista da Companhia, por meio da subscrição de 32.199.233 ações ordinárias, nominativas,
sem valor nominal de emissão da Companhia, passando a deter, assim, 32,08% do capital
social da companhia.
Em 16 de setembro de 2019, o CGI – Fundo de Investimento em Participações celebrou com os
Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo, o Contrato de Compra e Venda de
Ações via Assunção de Dívida e Outras Avenças, o qual desvinculou a participação do fundo na
Companhia e do laboratório Femme, transferindo estas ações e a dívida do fundo FIP CGI, para
os próprios cotistas do fundo, os Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo.
Desta forma, com a conclusão da referida transação, o capital social da Companhia passou a
ser detido exclusivamente pelos Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo.
Em 31 de outubro de 2019, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações Via Assunção de
Dívida, Pagamento em Dinheiro e Cessão de Ações e Outras Avenças, o Sr. Ricardo Lopes
Delneri adquiriu a totalidade das ações da Companhia detidas pelo Sr. Renato do Amaral
Figueiredo, permanecendo, dessa forma, como único sócio da Companhia.
Em dezembro de 2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu 20,00% de emissão da
Companhia e de sua titularidade para determinados acionistas. Em fevereiro e junho de 2020, o
Sr. Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu 7,50% de ações de emissão da Companhia e de
sua titularidade para determinados acionistas. Em julho de 2020, o Sr. Ricardo Lopes Delneri
vendeu e transferiu 2,00% de emissão da Companhia e de sua titularidade para determinados
acionistas.
Para informações adicionais sobre os acionistas da Companhia, vide o item 15.1/2 deste
Formulário de Referência.
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15.7 - Principais operações societárias
Exercício social corrente:
Evento
Principais
condições
negócio

Transferência de ações da Companhia
do

Em 1 de julho de 2020, Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu 2,00%
de ações de emissão da Companhia e de sua titularidade para
determinados acionistas.
Como condição para venda das ações, os novos acionistas outorgaram
opção de compra sobre suas ações para Ricardo Lopes Delneri,
observadas as seguintes condições:
Em relação à Guilherme Bueno Lahoz Moya, Ricardo Lopes Delneri poderá
exercer a opção de compra caso Guilherme deixe, por qualquer motivo, de
ser empregado da Companhia ou de uma de suas Controladas (ou de
companhias que venham a sucedê-las), no prazo de um ano a contar da
transferência das ações.
Em relação a André Breviglieri Almeida, José Artur Silveira Teixeira e
Marcela Mendes Martins, Ricardo Lopes Delneri poderá exercer a opção de
compra caso os mesmos deixem, por qualquer motivo, de ser empregado
da Companhia ou de uma de suas Controladas (ou de companhias que
venham a sucedê-las), no prazo de quatro anos a contar da transferência
das ações, observado que 1/48 das ações serão liberadas a cada mês a
contar da data transferência das ações.

Sociedades
envolvidas

Companhia, Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Guilherme Bueno Lahoz Moya,
André Breviglieri Almeida, José Artur Silveira Teixeira e Marcela Mendes
Martins.

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

Os novos acionistas minoritários passaram a deter em conjunto 2,00% do
capital da Companhia.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Antes:
ACIONISTAS

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri
N.I.I. Participações S.A.

%

88.000.017

77,500%

7.948.388

7,000%
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Walter Tatoni

5.677.420

5,000%

Hugo Assunção

5.109.678

4,500%

Mauricio Orlandi

3.406.452

3,000%

EnPower Consultoria,
Assessoramento Empresarial e
Participações Ltda.

3.406.452

3,000%

113.548.407

100,00%

TOTAL

Depois:
ACIONISTAS

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri

%

85.729.049

75,500%

N.I.I. Participações S.A.

7.948.388

7,000%

Walter Tatoni

5.677.420

5,000%

Hugo Assunção

5.109.678

4,500%

Mauricio Orlandi

3.406.452

3,000%

EnPower Consultoria,
Assessoramento Empresarial e
Participações Ltda.

3.406.452

3,000%

Guilherme Bueno Lahoz Moya

567.742

0,500%

André Breviglieri Almeida

567.742

0,500%

José Artur Silveira Teixeira

567.742

0,500%

Marcela Mendes Martins

567.742

0,500%

113.548.407

100,00%

TOTAL

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não aplicável, levando em consideração que trata-se operação de compra
e venda de participação.

Evento

Alienação da totalidade da participação acionária detida pela Companhia
na CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.

Principais
condições
negócio

Em 30 de junho de 2020, a Companhia alienou a totalidade da sua
participação acionária na CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. para a
Porto Feliz Holding S.A., empresa controlada pelo Sr. Ricardo Lopes
Delneri, acionista controlador da Companhia.

do

Sociedades
envolvidas

Companhia, CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. e Porto Feliz
Holding S.A

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.
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sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia
Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não aplicável, levando em consideração que se trata operação de compra
e venda de participação.

Evento

Alienação da totalidade da participação acionária detida pela Companhia
na Gasen Energia S.A. e Gasen Holding S.A.

Principais
condições
negócio

do

Em 01 de junho de 2020, a Companhia alienou a totalidade da sua
participação acionária na Gasen Energia S.A. e na Gasen Holding S.A. para
a Porto Feliz Holding S.A., empresa controlada pelo Sr. Ricardo Lopes
Delneri, acionista controlador da Companhia.

Sociedades
envolvidas

Companhia, Gasen Energia S.A., Gasen Holding S.A. e Porto Feliz Holding
S.A

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.
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Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não aplicável, levando em consideração que se trata operação de compra
e venda de participação.

Evento

Transferência de ações da Companhia

Principais
condições
negócio

do

Em fevereiro e junho de 2020, Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu
7,50% de ações de emissão da Companhia e de sua titularidade para
determinados acionistas.

Sociedades
envolvidas

Companhia, Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Hugo Gonçalves Vieira de
Assunção e Enpower Consultoria, Assessoramento Empresarial e
Participações Ltda.

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

Os novos acionistas minoritários passaram a deter em conjunto 7,50% do
capital da Companhia.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Antes:
ACIONISTAS

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri

%

91.406.469

85,000%

N.I.I. Participações S.A.

7.948.388

7,000%

Walter Tatoni

5.677.420

5,000%

Mauricio Orlandi

3.406.452

3,000%

113.548.407

100,00%

TOTAL

Depois:
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ACIONISTAS

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri

88.000.017

77,500%

N.I.I. Participações S.A.

7.948.388

7,000%

Walter Tatoni

5.677.420

5,000%

Hugo Assunção

5.109.678

4,500%

Mauricio Orlandi

3.406.452

3,000%

EnPower Consultoria,
Assessoramento Empresarial e
Participações Ltda.

3.406.452

3,000%

113.548.407

100,00%

TOTAL

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

%

Não aplicável, levando em consideração que trata-se operação de compra
e venda de participação.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019:
Evento

Transferência de ações da Companhia

Principais
condições
negócio

Em dezembro de 2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri vendeu e transferiu
20,00% de emissão da Companhia e de sua titularidade para
determinados acionistas.

do

Sociedades
envolvidas

Companhia, Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Maurício José Palmieri Orlandi,
N.I.I. Participações S.A., Walter Milan Tatoni e Esoani Portes Junior

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

Os acionistas minoritários passaram a deter em conjunto 20,00% do
capital da Companhia. Vale ressaltar que, em janeiro de 2020, o Sr. Esoani
Portes Junior alienou a sua participação acionária na Companhia e deixou
de integrar o seu quadro acionário, o qual passou a ser composto apenas
pelo Sr. Ricardo Lopes Delneri, Sr. Maurício José Palmieri Orlandi, N.I.I.
Participações S.A., Sr. Walter Milan Tatoni.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Antes:
ACIONISTA

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri
TOTAL

%

113.548.407

100,000%

113.548.407

100,00%
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Depois:
ACIONISTAS

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri

%

90.838.727

85,000%

N.I.I. Participações S.A.

7.948.388

7,000%

Walter Tatoni

5.677.420

5,000%

Mauricio Orlandi

3.406.452

3,000%

113.548.407

100,00%

TOTAL

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não aplicável, levando em consideração que trata-se operação de compra
e venda de participação.

Evento

Dissolução da Casa de Gestão S.A.

Principais
condições
negócio

Em 11 de novembro de 2019, a Companhia dissolveu a Casa de Gestão
Ltda.

do

Sociedades
envolvidas

Companhia e Casa de Gestão Ltda.

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Mecanismos
utilizados para

Não houve impacto aos acionistas da Companhia.
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garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Evento
Principais
condições
negócio

Alienação da totalidade da participação acionária detida pelo CGI – Fundo
de Investimento em Participações na Companhia
do

Em 16 de setembro de 2019, o CGI – Fundo de Investimento em
Participações celebrou com os Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do
Amaral Figueiredo, o Contrato de Compra e Venda de Ações via Assunção
de Dívida e Outras Avenças, o qual desvinculou a participação do fundo na
Companhia, transferindo as ações detidas pelo fundo FIP CGI na
Companhia, bem como a dívida do fundo FIP CGI com a Companhia, para
os próprios cotistas do fundo, os Srs. Ricardo Lopes Delneri e Renato do
Amaral Figueiredo.
Desta forma, com a conclusão da referida transação, o capital social da
Companhia passou a ser detido exclusivamente pelos Srs. Ricardo Lopes
Delneri e Renato do Amaral Figueiredo. Em ato conseguinte, conforme
Contrato de Compra e Venda de Ações Via Assunção de Dívida,
Pagamento em Dinheiro e Cessão de Ações e Outras Avenças celebrado
em 31 de outubro de 2019, o Sr. Ricardo Lopes Delneri adquiriu a
totalidade das ações de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Renato do
Amaral Figueiredo, permanecendo, dessa forma, como único sócio da
Companhia.
Em razão de tal aquisição, o Sr. Ricardo Lopes Delneri assumiu a parcela
da dívida, relativa à venda pela Companhia das ações da Renova Energia
S.A. (“Renova”), que cabia ao Sr. Renato do Amaral Figueiredo. Em 30 de
junho de 2020, o valor a ser pago pelo Sr. Ricardo Lopes Delneri à
Companhia pelas ações da Renova era de aproximadamente R$48.400 mil
(“Saldo Devido”).
Em 01 de junho de 2020, foi celebrado o Segundo Aditivo ao Instrumento
Particular de Cessão Onerosa de Ações, entre a Companhia e Ricardo
Lopes Delneri, por meio do qual Ricardo se comprometeu a pagar o Saldo
Devido até 31 de dezembro de 2023 e que 50% de todos os valores que
forem pagos, a título de distribuição de dividendos ou juros sobre o capital
próprio, pela 2W a Ricardo ou a qualquer outra sociedade que venha a ser
detida por Ricardo e que seja acionista da Companhia no momento do
pagamento dos dividendos ou dos juros sobre o capital próprio, serão
utilizados para amortizar o Saldo Devido.
Para mais informações sobre a venda das ações de emissão da Renova
pela Companhia, vide o evento “Alienação da totalidade da participação
acionária detida pela Companhia na Renova” abaixo.

Sociedades
envolvidas

Companhia, CGI – Fundo de Investimento em Participações e os Srs.
Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo
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Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

O Sr. Ricardo Lopes Delneri passou a ser o único acionista da Companhia.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Antes:
ACIONISTAS

Número de Ações

%

CG I - Fundo de Investimentos em
Participações

32.199.233

28,36%

Ricardo Lopes Delneri

52.876.964

46,57%

Renato do Amaral Figueiredo

28.472.210

25,07%

113.548.407

100,00%

TOTAL

Depois:
ACIONISTAS

Número de Ações

Ricardo Lopes Delneri
TOTAL

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

%

113.548.407

100,00%

113.548.407

100,00%

Não aplicável, levando em consideração que trata-se operação de compra
e venda de participação.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018:
Evento
Principais
condições
negócio

Incorporação da Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda.
do

Em 31 de agosto de 2018, a Companhia incorporou a totalidade de sua
controladora Clime Trading. A reorganização societária visou, entre outros,
atender à necessidade de unificar as atividades desenvolvidas pela
incorporada criando novas oportunidades de geração de caixa para o
grupo, aumentando a sinergia operacional de gestão de contratos,
financeiro, controladoria, back office, controles internos e avaliação de
risco de contrapartes uma vez que parte do corpo diretivo da Companhia
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detém profundo conhecimento do setor de comercialização de energia.
Sociedades
envolvidas

Companhia e Clime Trading Comercializadora de Energia Ltda.

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não houve impacto aos acionistas da Companhia.

Evento

Alienação da totalidade da participação acionária detida pela Companhia
na Renova

Principais
condições
negócio

Em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia vendeu a totalidade de sua
participação na Renova, na qual configurava como acionista pertencente
ao bloco de controle e signatária do acordo de acionistas, para o CGI
Fundo de Investimentos e Participações Multiestratégia pelo valor de
R$66,9 milhões, sendo que tal transação foi concluída em 23 de março de
2018. Nos termos do Acordo de Acionistas da Renova, a Companhia é
solidariamente responsável com o CGI Fundo de Investimentos e
Participações Multiestratégia (ou seus sucessores) pelo cumprimento de
obrigações previstas no referido Acordo de Acionistas da Renova.

do

Sociedades
envolvidas

Companhia, Renova Energia S.A., e CGI Fundo de Investimentos e
Participações Multiestratégia

Efeitos

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
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resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do
controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradores
da Companhia

deste evento.

Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Não houve reflexo no quadro acionário da Companhia em decorrência
deste evento.

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

Não houve impacto aos acionistas da Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017:
Evento

Subscrição e aquisição de ações de emissão da Companhia pelo CGI –
Fundo de Investimento em Participações

Principais
condições
negócio

Em 11 de agosto de 2017, foi celebrado contrato de investimento visando
a subscrição do CGI – Fundo de Investimento em Participações de
32.199.233 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal de emissão
da Companhia, equivalente, 32,08% do capital social da Companhia, pelo
montante de R$32.199.233,00.

do

Sociedades
envolvidas

Companhia e CGI – Fundo de Investimento em Participações

Efeitos
resultantes da
operação
no
quadro
acionário,
especialmente,
sobre
a
participação do

O CGI – Fundo de Investimento em Participações passou a ser titular de
32,08% do capital social da Companhia.
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controlador, de
acionistas com
mais de 5% do
capital social e
dos
administradore
s da Companhia
Quadro
societário antes
e
depois
da
operação

Antes:
ACIONISTAS

Número de Ações

%

Ricardo Lopes Delneri

44.312.342

65,00%

Renato do Amaral Figueiredo

23.860.491

35,00%

100.372.066

100,00%

TOTAL

Depois:
ACIONISTAS

Número de Ações
32.199.233

32,08%

Ricardo Lopes Delneri

44.312.342

44,15%

Renato do Amaral Figueiredo

23.860.491

23,77%

100.372.066

100,00%

TOTAL

Mecanismos
utilizados para
garantir
o
tratamento
equitativo entre
os acionistas

%

CG I - Fundo de Investimentos em
Participações

Não houve impacto aos acionistas da Companhia, uma vez que a
totalidade dos acionistas à época aprovaram a subscrição das ações pelo
CGI – Fundo de Investimento em Participações.
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15.8 - Fornecer outras informações relevantes
Aquisição dos Projetos de Geração Anemus
Em 24 de janeiro de 2019, foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Projetos de Geração
de Energia Eólica e Outras Avenças (“CCV Projetos”), entre Casa de Gestão Ltda. (sociedade
incorporada pela Companhia em 18 de novembro de 2019), Anemus Wind 1 Participações Ltda.
(antiga denominação da Anemus Wind 1 Participações S.A.) (“Anemus 1”), Anemus Wind 2
Participações Ltda. (antiga denominação da Anemus Wind 2 Participações S.A.) (“Anemus 2”)
e a Phoenix Energias Renováveis Ltda. (“Phoenix”), e, ainda, o CG I – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, a RR Comercializadora de Energia Participações S.A. (antiga
denominação da Companhia), Renato do Amaral Figueiredo e Ricardo Lopes Delneri, por meio
do qual a Phoenix vendeu à Anemus 1 e à Anemus 2 o direito de desenvolver, implementar e
explorar parques eólicos, incluindo os direitos do contrato de arrendamento e das licenças de
instalação relativas aos projetos “Anemus I”, com capacidade de construção e exploração da
produção de até 31,18 MW, e “Anemus II”, como capacidade de construção e exploração de
até 50 MW, dos quais 31,5 MW estavam licenciados na data do CCV Projetos (“Anemus”).
Nos termos do CCV Projetos, os projetos Anemus foram adquiridos pelo valor de R$11.200 mil,
ajustados na forma do referido contrato, o qual poderia ser ajustado para mais ou para menos
a depender de uma eventual variação da capacidade instalada. Posteriormente, as partes
acordaram que o valor dos projetos Anemus passou a ser de R$12.351 mil. Em 30 de junho de
2020, o valor devido à Phoenix pelos projetos era de R$8.900 mil.
Como garantia de pagamento das parcelas do preço de aquisição, as quotas da Anemus 1 e da
Anemus 2 foram empenhadas em favor da Phoenix, mediante assinatura de contratos de
penhor de quotas celebrados em 24 de janeiro de 2019. Na data deste Formulário de
Referência, as ações da Anemus 1 e da Anemus 2 estão empenhadas para a Phoenix.
Na data deste Formulário de Referência, a Anemus 1 e a Anemus 2 são titulares dos registros
de recebimento dos requerimentos de outorga relativos aos projetos Anemus apresentados
perante a ANEEL, nos termos dos Despachos nº 1472 de 27 de maio de 2019 e 883 de 25 de
março de 2019.

Contrato de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia
Conforme Contratos de Opção de Compra de Ações celebrados em 19 de fevereiro de 2020, e
posteriormente aditados (“Contratos de Opção”), o Sr. Ricardo Lopes Delneri outorgou opção
de compra de ações de emissão da Companhia (“Opção de Compra de Ações”) para os Srs.
Benedicto pereira Porto Neto e Marcos Moreira dos Santos Severine (“Outorgados”), atuais
membros do Conselho de Administração da Companhia, como forma de promover os interesses
da Companhia e suas controladas, incentivando os administradores da Companhia a contribuir
substancialmente para o sucesso da Companhia e de suas Controladas, conceder a
oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia.
Nos termos dos respectivos Contratos de Opção, cada um dos Outorgados recebeu o direito de
adquirir 1.135.484 ações de emissão da Companhia e de titularidade do Sr. Ricardo Lopes
Delneri, representativas, na data de celebração dos Contratos de Opção, de 1% do capital
social total da Companhia.
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A Opção de Compra de Ações poderá ser exercida pelos Outorgados caso a Companhia realize
uma oferta pública inicial de ações e desde que os Outorgados sejam membro do Conselho de
Administração da Companhia no momento do exercício.
Cada um dos Outorgados pagará o montante de R$1.538.750,50 para aquisição das ações
objeto da Opção de Compra de Ações.
Nos Contratos, os Outorgados também outorgaram a Ricardo Lopes Delneri, uma opção de
compra da totalidade das ações que eles vierem a deter na Companhia, que poderá ser
exercida caso o respectivo Outorgado deixe de ser membro do Conselho de Administração da
Companhia.
Por fim, os Outorgados também outorgaram a Ricardo Lopes Delneri e outros acionistas da
Companhia, direito de preferência em relação às ações que eles vierem a deter na Companhia.

Contratos de Opção de Compra dos demais Projetos de Geração
A Companhia celebrou cinco contratos de opção de compra de quotas, ações ou de projetos,
entre os dias 25 de junho de 2020 e 30 de junho de 2020, para aquisição dos Projetos 2 a 4 e
seleção futura dos projetos 6 e 7 (“Projetos com Opção”), conforme descritos no item 10.8
deste Formulário de Referência (“Contratos de Opção Projetos”). No âmbito dos Contratos
de Opção Projetos, a Companhia possui a opção de compra para adquirir a totalidade das ações
ou quotas das sociedades de propósito específico dos projetos ou adquirir os direitos sobre
determinados Projetos que estão sendo desenvolvidos junto a desenvolvedores, em
determinados casos, objetivando adquirir a totalidade dos projetos (“Opções de Compra
Projetos”). As Opções de Compra Projetos deverão ser exercidas pela Companhia até 30 de
setembro, 15 de outubro ou 30 de outubro de 2020, conforme o caso. O preço a ser pago para
aquisição dos Projetos com Opção no âmbito dos Contratos de Opção Projetos já está
considerado no CAPEX dos respectivos Projetos, conforme descritos no item 10.8 deste
Formulário de Referência.
Em adição aos projetos descritos no item 10.8 deste Formulário de Referência, a Companhia
possui, na data deste Formulário de Referência, dois contratos de opção para compra de mais
projetos, sendo um eólico e um solar, com capacidade estimada superior à 800MW.
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16. Transações com partes relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
A “Política de Transações com Partes Relacionadas e Demais Situações Envolvendo Conflito de
Interesse” (“Política de Partes Relacionadas”), aprovada na reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 14 de julho de 2020, visa assegurar que todas as
decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com partes relacionadas e outras
situações com potencial conflito de interesses envolvendo a Companhia sejam tomadas tendo
em vista os seus interesses e os interesses dos seus acionistas.
Ainda, referida política visa assegurar que as transações com partes relacionadas sejam
conduzidas dentro de condições de mercado, ou seja, aquelas em que, durante a negociação,
observam os princípios da: (i) competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis
com os praticados no mercado); (ii) conformidade (aderência dos serviços prestados aos
termos e responsabilidades contratuais praticados pela Companhia, bem como aos controles
adequados de segurança das informações); (iii) transparência (reporte adequado das condições
acordadas com a devida aplicação, bem como reflexos destas nas demonstrações financeiras da
Companhia); e (iv) equidade (estabelecimento de mecanismos que impeçam discriminação ou
privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou
oportunidades de negócio em benefício individual ou de terceiros).
A Política de Partes Relacionadas da Companhia preza pelas melhores práticas de governança
corporativa, revestidas da devida transparência e aplica-se à Companhia e às suas controladas,
devendo ser observada: (i) pelos acionistas da Companhia e de suas controladas; e (ii) por
todos os administradores da Companhia e de suas controladas, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros(as), filhos, filhos de seus cônjuges, de companheiros(as), e seus
dependentes ou os de respectivos cônjuges, de companheiros(as). Na negociação entre partes
relacionadas devem ser observados os mesmos princípios e procedimentos que norteiam
negociações feitas pela Companhia com partes independentes.

Partes Relacionadas
Para fins da Política de Partes Relacionadas, conforme ilustram a Deliberação da CVM nº 642/10
e o Pronunciamento Técnico do CPC nº 05, entende-se como parte relacionada a pessoa ou a
entidade que está relacionada com a Companhia e, consequentemente refletirá certos impactos
nas demonstrações contábeis, apresentadas neste Formulário de Referência. Uma pessoa ou
um membro próximo de sua família está relacionada com a Companhia se:
(a) tiver o controle pleno ou compartilhado da Companhia;
(b) tiver influência significativa sobre a Companhia; ou
(c) for membro do Pessoal Chave da Administração (conforme definido abaixo) da
Companhia ou de sua controladora.
(d) Uma entidade está relacionada com Companhia se qualquer das condições
abaixo for observada:
(d.i) a entidade e a Companhia são membros do mesmo grupo
econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são
inter-relacionadas, bem como as entidades sob controle comum são
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relacionadas entre si);
(d.ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint
venture) de outra entidade (ou coligada ou controlada em conjunto de
entidade membro de grupo econômico do qual a outra entidade é membro);
(d.iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto ( joint

ventures) de uma terceira entidade;
(d.iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de
uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade;
(d.v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos
beneficiários são os empregados de ambas as entidades, a que reporta a
informação e a que está relacionada com a que reporta a informação. Se a
Companhia for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os
empregados que contribuem com a mesma também serão considerados
partes relacionadas com a Companhia;
(d.vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle
conjunto, por uma pessoa identificada no inciso (xi) acima;
(d.vii)
uma pessoa identificada no inciso (xi) acima tenha
influência significativa sobre a entidade, ou for membro do Pessoal Chave da
Administração da Companhia ou de sua controladora; e
(d.viii)
a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela
faz parte, fornece serviços de Pessoal Chave da Administração da Companhia
ou à controladora da Companhia.

Aprovações
Nos termos da Política de Partes Relacionadas, a Diretoria Financeira deverá classificar as
transações com partes relacionadas em razão: (i) do montante envolvido; e (ii) de ser ou não
operação no curso normal dos negócios, para determinar as instâncias competentes para sua
análise e aprovação. Serão aprovadas as transações com partes relacionadas:
1.

em valores até R$1.000.000,00, pela Diretoria Financeira;

2.

em valores entre R$1.000.000,01 até R$5.000.000,00, pela Diretoria;

3.

em valores superiores a R$5.000.000,00, pelo Conselho de Administração; e

4.

independentemente de valor, quando fora do curso normal dos negócios, pelo Conselho
de Administração.

Na análise de transações com partes relacionadas, a Diretoria Financeira, a Diretoria e o
Conselho de Administração, conforme o caso, deverão verificar se tais transações serão
realizadas em condições comutativas e em observação às condições de mercado. Em sua
análise, poderão ainda considerar:
1.

se há motivos claros para que seja realizada a transação com partes relacionadas;

2.

se a transação é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do
que aqueles geralmente disponíveis no mercado ou aqueles oferecidos a ou por um
terceiro não relacionado com a Companhia, em circunstâncias equivalentes;
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3.

os resultados de avaliações realizadas ou de opiniões emitidas por empresa
especializada e independente, se houver;

4.

se foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação e o seu
resultado;

5.

a metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de
precificação da transação; e

6.

a observância aos princípios e regras da Política de Partes Relacionadas.

Transações com Partes Relacionadas Vedadas
São vedadas as seguintes transações com partes relacionadas:
(i)

realizadas em condições que não sejam as Condições de Mercado; e

(ii)

a concessão de empréstimos aos administradores e membros dos conselhos fiscal ou de
administração ou comitês estatuários ou não e seus respectivos suplentes, bem como aos
respectivos cônjuges, companheiros, descendentes ou descendentes dos respectivos
cônjuges ou companheiros.

É vedada, também, a participação de administradores e funcionários em negócios de natureza
particular ou pessoal que interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia ou que
resultem da utilização de informações confidenciais em razão do exercício do cargo ou função
que ocupem na Companhia.
Ademais, a ANEEL também avalia e monitora transações entre partes relacionadas com base na
regulamentação vigente – Resoluções Normativas nº 699/2016 e 846/2019. De acordo com o
disposto na Resolução Normativa nº 699/2016 os agentes do setor elétrico devem dar ciência à
ANEEL sobre a celebração de atos e negócios jurídicos com partes relacionadas, e seguir regras
específicas complementares quando se tratar de fornecimento de tecnologia, prestação de
serviços, mútuo pecuniário e compartilhamento de infraestrutura ou de recursos humanos. Para
os casos em que é necessária a anuência prévia, os agentes devem encaminhar a minuta dos
contratos e aditivos antes de sua celebração, para fins de aprovação da ANEEL, nos termos do
que dispõe a regulamentação vigente.
A regulamentação vigente define os casos em que a anuência prévia da ANEEL é dispensada
(tais como contratos com partes relacionadas que não envolvam concessionárias,
permissionárias ou autorizadas de geração com tarifa regulada, transmissão ou distribuição),
estando, nesse caso, sujeitos ao controle a posterior.
A Política de Partes Relacionadas está disponível para consulta no site da Companhia
(www.ri.2wenergia.com.br); bem como fisicamente na sede social da Companhia, localizada na
Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, Sala 1.101, Centro Profissional Morumbi
Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
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Contrato de mútuo
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

01/01/2019
Controlada da Companhia

Concessão de mútuo pela Companhia à Anemus Wind 1 Participações de valor equivalente a R$2.535.390,42.
Não
Não

Anemus Wind 1 Participações Ltda.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Especificar
2 anos

SIM
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0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

2.535.000,00

Contrato de mútuo

Natureza e razão para a operação

0,00

Não

Rescisão ou extinção

2.535.000,00

Não

Garantia e seguros

0,000000

Concessão de mútuo pela Companhia ao Sr. Ricardo Lopes Delneri, Walter Milan Tatoni, Mauricio José Palmieri Orlandi, N.I.I Participações S/A

SIM

Objeto contrato

Indeterminado

Acionistas da Companhia

5.037.000,00

Relação com o emissor

0

01/01/2019

5.037.000,00

0,000000

Acionistas

Especificar

Não

Rescisão ou extinção

SIM

Não

Indeterminado

Garantia e seguros

7.068.000,00

Concessão de mútuo pela Companhia à CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda. de valor equivalente a R$7.068.000,00

0,00

Objeto contrato

7.068.000,00

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Controlada da Companhia

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

01/01/2019

Saldo existente

CT Consultoria e Serviços de Energia Ltda.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Controlada da Companhia
Concessão de mútuo pela Anemus Wind 1 Participações à Companhia.
Não
Não
Contrato de mútuo
Credor

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

203.000,00

Montante (Reais)

01/01/2020

203.000,00

Saldo existente

Anemus Wind 1 Participações S.A.

203.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Taxa de juros: Taxa CDI

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Indeterminado

Duração

SIM
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Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
16.3 - 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

Em linha com as melhores práticas de governança corporativa a Companhia adota e incentiva
entre seus administradores e colaboradores, elevados padrões de integridade e ética em todas
as suas atividades, objetivando continuamente a valorização da Companhia e de suas ações, a
proteção de seus investidores, empregados, acionistas e clientes, a igualdade no tratamento
dos acionistas e a transparência das informações ao mercado.
As transações que ocorrerem após a entrada em vigor da Política de Transações com Partes
Relacionadas da Companhia (“Política”), deverão observar o disposto na referida Política.
(b)
Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
Eventuais operações e negócios celebrados entre a Companhia e suas partes relacionadas serão
realizadas no intuito de maximizar a nossa eficiência operacional e proporcionar melhorias
gerenciais e de resultado.
As transações contratadas com partes relacionadas descritas no item 16.2 acima foram
formalizadas por meio de instrumentos adequados, com a devida indicação do objeto da
transação, valores envolvidos no negócio, prazos e taxas cobradas, quando aplicáveis, bem
como dos demais direitos e responsabilidades das partes envolvidas, com o propósito de
oferecer maior transparência para cada transação contratada.
Em reunião realizada em 14 de julho de 2020, o Conselho de Administração aprovou a atual
Política, a qual passou a reger a celebração de transações com partes relacionadas.
A Política está disponível para consulta pelo site da CVM (http://www.cvm.gov.br/), bem como
na página da Companhia (www.ri.2wenergia.com.br), e fisicamente, na sua sede social,
localizada na Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, Sala 1.101, Centro Profissional
Morumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

573
PÁGINA: 329 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas
16.4 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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28/03/2018

Tipo de capital

28/03/2018

Tipo de capital

28/03/2018

Tipo de capital

14/07/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

0,00

145.213.469,39

145.213.469,39

Capital Integralizado

145.213.469,39

Capital Subscrito

Capital Emitido

Capital Autorizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Não aplicável

Não aplicável

Prazo de integralização

113.548.407

113.548.407

113.548.407

398.000.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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113.548.407

113.548.407

113.548.407

398.000.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

32.199.233,00

32.199.233

Ordinárias
(Unidades)

Subscrição
particular
13.176.341

0

13.176.341

44,67518222

3,40

1,00

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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Crédito instrumentalizado, em 29 de março de 2011, por meio do Instrumento Particular de distrato do contrato de Opção de compra de ações – Liquidação financeira nº CSBRA20100600045

44.841.403,39

47,21791365

Forma de integralização

31/12/2017

32.199.233

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

O preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, II da Lei nº6.404/76., conforme previsto em laudo de avaliação.

Assembleia Geral
Extraordinária

0

Preferênciais
(Unidades)

Critério para determinação do
preço de emissão

31/12/2017

Moeda corrente nacional

11/08/2017

Subscrição
particular

Tipo de
aumento

Forma de integralização

11/08/2017

Valor total emissão
(Reais)

O preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1º, II da Lei nº6.404/76.

Assembleia Geral
Extraordinária

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que nos três últimos exercícios sociais e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 não
foram realizados desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que nos três últimos exercícios sociais e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 não
houve redução de capital.

578
PÁGINA: 334 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

17.5 - Outras Informações Relevantes
17.5 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo anual não cumulativo de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, nos termos do Art. 202 da Lei das Sociedades por Ações. Para mais
informações vide item 18.12 deste Formulário de Referência.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Direito de Retirada: O direito a reembolso de capital em caso de dissidência do acionista em relação
a decisões da Assembleia Geral dá-se nos termos do art. 45 da Lei das Sociedades por Ações,
mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial. Direito de Resgate:
De acordo com o art. 44, § 6º da Lei das Sociedades por Ações, as ações da Companhia podem ser
resgatadas mediante determinação de seus acionistas em assembleia geral extraordinária,
representando no mínimo 50% das ações da Companhia. O resgate poderá ser pago com os lucros,
as reservas de lucro ou reservas de capital da Companhia.

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

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleias Gerais de sociedade por ações podem privar os
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 na Lei das S.A., a gestão dos negócios sociais; (v) 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

A Lei das Sociedades por Ações, permite que a Companhia suspenda a distribuição obrigatória de
dividendos de qualquer exercício social, caso a Diretoria informe à Assembleia Geral Ordinária que
tal distribuição seria inviável dada a sua situação financeira na época. Tal suspensão está sujeita à
revisão do Conselho Fiscal, quando instalado, e aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral.
No caso de uma companhia aberta, o Conselho de Administração deve registrar uma justificativa
para tal suspensão na Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM, dentro de cinco dias da realização
da Assembleia Geral. Os dividendos não distribuídos por causa da suspensão devem ser
destinados a uma reserva especial. Se não absorvido pelos prejuízos subsequentes, esse montante
deverá ser pago na forma de dividendos assim que a condição financeira da empresa permitir.
Para mais informações vide item 18.12 deste Formuláio de Referência.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não há, no Estatuto Social da Companhia, regras que representam limitações ao exercício do
direito de voto. Cada ação ordinária representa um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Adicionalmente, há disposições que obrigam a realização de oferta pública quando da eventual
alienação do controle da Companhia, direta ou indiretamente, as quais deverão ser observadas
pelo comprador, dentro das condições e prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Novo Mercado.
O artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, estabelece que a alienação direta ou indireta de
controle da Companhia tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a
realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais
acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação
em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Por fim, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a saída voluntária do Novo Mercado
somente será deferida pela B3, caso seja precedida de OPA que observe os procedimentos
previstos na Instrução CVM 361 para cancelamento de registro de companhia aberta e no
Regulamento do Novo Mercado. Adicionalmente, a aplicação de sanção de saída compulsória do
Novo Mercado depende da realização de OPA com as mesmas características da OPA em
decorrência de saída voluntária do Novo Mercado.
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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:
Não aplicável, tendo em vista que nos três últimos exercícios sociais, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não existem outros valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil,
além das ações de sua emissão.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não existem outros valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil,
além das ações de sua emissão.
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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
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia apresentou pedido de listagem no
segmento especial de governança corporativa do Novo Mercado da B3, concomitantemente aos
pedidos de registro de companhia aberta categoria “A” e da Oferta pública de distribuição de
ações ordinárias de emissão da Companhia perante a CVM.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que, na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía títulos emitidos no
exterior.

588
PÁGINA: 344 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

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
Não aplicável, dado que a Companhia não realizou oferta pública de valores mobiliários nos
últimos três exercícios sociais e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas
18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais
desvios
(a)

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não aplicável, dado que a Companhia não realizou oferta pública de valores mobiliários nos
últimos três exercícios sociais e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
(b)
Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as
propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável, dado que a Companhia não realizou oferta pública de valores mobiliários nos
últimos três exercícios sociais e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
(c)

Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável, dado que a Companhia não realizou oferta pública de valores mobiliários nos
últimos três exercícios sociais e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição
18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a
ações de emissão de terceiros
Não aplicável, dado que a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a
ações de emissão de terceiros nos últimos três exercícios sociais e no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&RPSOHPHQWDomRDRLWHP³$´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mR REVWDQWH FRQIRUPH GLVSRVWR QR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GR VHX (VWDWXWR 6RFLDO D
&RPSDQKLDSRGHUiDTXDOTXHUWHPSROHYDQWDUEDODQFHWHVHPFXPSULPHQWRDUHTXLVLWRVOHJDLV
RX SDUD DWHQGHU D LQWHUHVVHV VRFLHWiULRV LQFOXVLYH SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV RX DQWHFLSDGRV TXH FDVR GLVWULEXtGRV SRGHUmR VHU LPSXWDGRV DR GLYLGHQGR
PtQLPRREULJDWyULR
$GLFLRQDOPHQWHREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVSHUWLQHQWHVD&RPSDQKLDSRGHUiSDJDUDRV
VHXVDFLRQLVWDVSRUGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRRVTXDLV
SRGHUmRVHULPSXWDGRVDRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR

&RPSOHPHQWDomRDRLWHP³,´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$GHPDLVDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHVVDOYDGDVDVH[FHo}HVSUHYLVWDVHPOHLVVHUmR
WRPDGDV SRU PDLRULD DEVROXWD GH YRWRV QmR VH FRPSXWDQGR RV YRWRV HP EUDQFR REVHUYDGR
QHVWHFDVRRGLVSRVWRQRDUWHQRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que a Companhia não possui valores mobiliários mantidos em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria
19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

14/07/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Companhia, os Acionistas Controladores, os Administradores, membros dos Demais Órgãos da
Administração, incluindo aqueles que se afastarem da administração e dos Demais Órgãos da
Administração da Companhia durante o prazo de seis meses contados da data do afastamento,
Colaboradores Relevantes; e demais pessoas que o Diretor de Relações com Investidores
considere, a seu critério, (a) potencialmente expostas, independentemente do motivo, a
informações sensíveis, cujo trato adequado seja relevante para atingir os fins estabelecidos nesta
Política; e (b) que tenham celebrado Termo de Adesão (“Pessoas Sujeitas à Política”)

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários tem como objetivo estabelecer as diretrizes e
os procedimentos a serem observados pela 2W Energia S.A. e pelas Pessoas Sujeitas à Política, para a divulgação de Ato ou Fato
Relevante e para a negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados, nos termos da Instrução CVM
nº358 (“Política”).
A Política está disponível para consulta eletronicamente pelos sites: (i) da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br); (ii) de
relações com investidores da Companhia (www.ri.2wenergia.com.br); bem como fisicamente na sede social da Companhia, localizada na
Avenida Roque Petroni Junior, 1.089, 11º andar, Sala 1.101, Centro Profissional Morumbi Shopping, Jardim das Acácias, CEP 04707000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia pelas Pessoas Sujeitas
dos procedimentos de fiscalização à Política, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, nas
Controladas e nas Coligadas, tenham acesso à Informação Relevante da Companhia, antes da
sua divulgação ao mercado.
A mesma vedação aplica-se a quem tiver conhecimento de informação referente a Ato ou Fato
Relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial
àqueles que tenham 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, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação
antes de negociar com Valores Mobiliários e, se houver, derivativos a eles referenciados.
As vedações previstas na Política deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue o Ato ou
Fato Relevante ao mercado, exceto se a negociação com Valores Mobiliários da Companhia pelas
pessoas acima mencionadas, após a divulgação do Ato ou Fato Relevante, puder interferir nas
condições dos negócios da Companhia, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela
própria.
As Pessoas Sujeitas à Política e qualquer outra pessoa que, em virtude de seu cargo, função ou
posição na Companhia, nas Controladas ou nas Coligadas, tenha conhecimento de Informação
Relevante da Companhia, conforme o caso, deverão abster-se de negociar Valores Mobiliários e,
se houver, derivativos a eles referenciados, em todos os períodos previstos na regulamentação e
legislação em vigor em que haja determinação de não negociação ou por força de comunicação
do Diretor de Relações com Investidores (“Blackout Period”).
Para mais informações vide item 20.2 deste Formuláio de Referência.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&RPSOHPHQWDomRDRLWHP³'´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VYHGDo}HVSUHYLVWDVQD3ROtWLFDGHL[DUmRGHYLJRUDUWmRORJRD&RPSDQKLDGLYXOJXHR$WRRX
)DWR 5HOHYDQWH DR PHUFDGR H[FHWR VH D QHJRFLDomR FRP 9DORUHV 0RELOLiULRV GD &RPSDQKLD
SHODVSHVVRDVDFLPDPHQFLRQDGDVDSyVDGLYXOJDomRGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHSXGHULQWHUIHULU
QDVFRQGLo}HVGRV QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHPSUHMXt]RGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRX GHOD
SUySULD
3RU ILP DQWHV GD UHDOL]DomR GH TXDOTXHU QHJRFLDomR FRP 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDD3HVVRD9LQFXODGDGHYHUiVROLFLWDUDXWRUL]DomRGR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV TXH GHYHUi UHVSRQGHU D UHTXLVLomR QR SUD]R HVWDEHOHFLGR QD 3ROtWLFD $ 3HVVRD
9LQFXODGD UHTXHUHQWH GHYHUi UHDOL]DU D WUDQVDomR HP DWp  TXDUHQWD H RLWR  KRUDV
HQFDPLQKDQGR R FRPSURYDQWH j iUHD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV RX LQIRUPDU R
'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVTXHQmRUHDOL]RXDWUDQVDomR
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3ROtWLFDGHGLYXOJDomR
  'HVFULomR GDV QRUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
$ &RPSDQKLD SRVVXL HP YLJRU XPD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH H GH
1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³3ROtWLFD´  DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHHODERUDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPD,QVWUXomR
&90QGHGHMDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,&90´ TXHWHPFRPRSULQFtSLR
JHUDOHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVHRVSURFHGLPHQWRVTXHGHYHUmRVHUREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD
H GHPDLV SHVVRDV YLQFXODGDV HP UHODomR j GLYXOJDomR GH DWRV RX IDWRV UHOHYDQWHV H SDUD D
QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVQRVWHUPRV
GD,&90
1RVWHUPRVGD3ROtWLFDTXDOTXHUSHVVRDYLQFXODGDjUHIHULGD3ROtWLFDTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGH
TXDOTXHUDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiFRPXQLFiORVLPHGLDWDPHQWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHVRTXDOpUHVSRQViYHOSHODGLYXOJDomRGDLQIRUPDomR&DVRVHMDFRQVWDWDGDDRPLVVmR
QDGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
DVSHVVRDVYLQFXODGDVj3ROtWLFDWrPRGHYHUGHFRPXQLFDURDWRRXIDWRUHOHYDQWHGLUHWDPHQWHj
&90
1mRREVWDQWHRDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiSUHIHUHQFLDOPHQWHVHUGLYXOJDGRDQWHVGRLQtFLRRX
DSyV R HQFHUUDPHQWR GRV QHJyFLRV QDV %ROVDV GH 9DORUHV VHQGR TXH VHUi IHLWD REVHUYDQGR R
KRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRGHVWDVUHVSHFWLYDVHQWLGDGHV&DVRDV%ROVDVGH9DORUHVQmRHVWHMDP
RSHUDQGRVLPXOWDQHDPHQWHDGLYXOJDomRVHUiIHLWDREVHUYDQGRVHRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWR
GDV%ROVDVGH9DORUHVORFDOL]DGDVQR%UDVLO
2WH[WRFRPSOHWRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGD&RPSDQKLDSRGHUiVHU
HQFRQWUDGR QD SiJLQD GH UHODomR FRP LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD ZZZULZHQHUJLDFRPEU 
EHPFRPRILVLFDPHQWHQDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGR
GH6mR3DXORQD$YHQLGD5RTXH3HWURQL-XQLRUDQGDU6DOD&HQWUR3URILVVLRQDO
0RUXPEL6KRSSLQJ



GED - 5082399v2



598
PÁGINA: 354 de 358

Formulário de Referência - 2020 - 2W Energia S.A.

Versão : 1

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
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 Companhia possui, conforme disposto no item 21.1 acima, uma Política de Divulgação de Ato
ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários, aprovada na Reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 14 de julho de 2020, disponível para consulta no
site da CVM na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), na página de relação com
investidores da Companhia (www.ri.2wenergia.com.br), bem como fisicamente na sede social
da Companhia, que consiste determinação de regras para a divulgação de informações
relevantes e na manutenção de sigilo acerca destas informações que ainda não tenham sido
divulgadas ao público (“Política”).
Nos termos da Política, é considerado ato ou fato relevante, as demais informações definidas
como relevantes nos termos da Instrução CVM 358, inclusive qualquer decisão de acionista
controlador, deliberação de Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia,
bem como qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que possa influir de
modo ponderável: (i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia; (ii) na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na
determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à condição de titulares
de valores mobiliários.
A comunicação do ato ou fato relevante à CVM e, se for o caso, às Bolsas de Valores, deve ser
feita imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente, de forma
clara e precisa e em linguagem acessível ao público investidor, os atos e/ou fatos ocorridos,
indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado ao público por meio (a) da página na rede mundial
de computadores do portal de notícias www.portalneo1.net, (b) da página na página de relação
com investidores da Companhia (www.ri.2wenergia.com.br), e (c) do sistema de envio de
informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE). Não obstante a divulgação de
Informação Relevante pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer Informação
Relevante poderá ser também publicada nos jornais de grande circulação utilizados
habitualmente pela Companhia, podendo o anúncio conter a descrição resumida da Informação
Relevante, desde que indique o endereço na Internet onde esteja disponível a descrição
completa da Informação Relevante, em teor mínimo idêntico ao texto enviado à CVM, às Bolsas
de Valores e a outras entidades, conforme aplicável.
Todas as pessoas sujeitas à Política deverão assinar termo de adesão à Política, e guardar sigilo
sobre as informações ainda não divulgadas, sob pena de indenizar a Companhia e as demais
pessoas vinculadas dos prejuízos que venham a ocorrer. As pessoas vinculadas que tiverem
conhecimento de ato ou fato relevante deverão comunicar, por escrito, a Informação Relevante
diretamente à CVM, sempre que tiverem comunicado ao Diretor de Relações com Investidores,
desde que, constatem e certifiquem-se da omissão na divulgação da respectiva Informação
Relevante pelo Diretor de Relações com Investidores.
O ato ou fato relevante deverá, preferencialmente, ser divulgado antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores, sendo que será feita observando o horário
de funcionamento destas respectivas entidades. Caso as Bolsas de Valores não estejam
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operando simultaneamente, a divulgação será feita observando-se o horário de funcionamento
das Bolsas de Valores localizadas no Brasil.
Caso o ato ou fato relevante não divulgada ao público nos termos previstos acima escape ao
controle, tornando-se de conhecimento de pessoas diversas das que tiverem originalmente
conhecimento e ou daqueles que decidiram manter sigilosa a Informação Relevante e/ou do
público em geral e/ou caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos Valores Mobiliários, os acionistas controladores ou os
administradores ficam obrigados a, diretamente ou através do Diretor de Relações com
Investidores, providenciar para que referida Informação Relevante seja imediatamente
divulgada à CVM, Bolsa de Valores e ao público em geral.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à
Comissão de Valores Mobiliários sobre qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado
aos negócios da Companhia que seja considerado informação relevante, zelar pela ampla e
imediata disseminação da informação relevante nas bolsas de valores e ao público em geral
(por meio de anúncio publicado em portal de notícias com página na rede mundial de
computadores e etc.), bem como implementar, manter, avaliar e fiscalizar o efetivo
cumprimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores
Mobiliários da Companhia. Qualquer alteração ou revisão da Política de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia deverá ser submetida ao
Conselho de Administração.
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21.4 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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