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.

ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE DESSA AUTARQUIA.
ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL,
NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS
POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
[Ticker do Novo Mercado]

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.053.134/0001-45 | NIRE 53300018774
Companhia em fase de registro perante a CVM na categoria “A”
Intersecção da Rodovia DF 001 com Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte
CEP 72427-010, Gama, DF
[•] Ações
Valor Total da Oferta: R$[•]
Código ISIN das Ações “[•]”
Código de negociação das Ações na B3: “ELFA3”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação
poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto).
A ELFA MEDICAMENTOS S.A. (“Companhia”), o Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Brazilian Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (considerados em conjunto, “Acionistas
Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a
distribuição (i) primária de[, inicialmente], [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de[, inicialmente,] [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas quantidades indicadas na
seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 42 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais
normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil sob coordenação do Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “Citi”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Agente Estabilizador” ou
“Itaú BBA”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Agente Estabilizador, o
BTG Pactual e a XP, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”,
respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos
Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Citigroup Global Markets, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo Morgan
Stanley & Co. LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme
definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act,
e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), ou pela Lei
n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os
esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido), poderá, a
critério [da Companhia] [e] [dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até [•] ações ordinárias, sendo [(i) [•]
novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas] (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as
Ações Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias [, sendo (i) [•] novas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada no Prospecto Preliminar], nas
mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada [pela Companhia] [e] [pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido
neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido
neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto,
exceto no caso de eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto
a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por
volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será
aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)

Preço por Ação...................................................................................
Oferta Primária ...................................................................................
Oferta Secundária ..............................................................................

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Total Oferta .......................................................................................

[•]

[•]

[•]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Sem dedução das comissões, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”,
constante na página 42 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, bem como a reforma e consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do
Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de agosto de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
(“JUCIS-DF”) em [•] de agosto de 2020, sob o nº [•] e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (“DODF”) e no jornal “Jornal de Brasília” em [•] de agosto de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCIS-DF e publicada no DODF e no jornal “Jornal de Brasília” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição (conforme
definido neste Prospecto).
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram submetidas a registro na CVM em [13] de agosto de 2020.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas
atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 20 E 75, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA
CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

[Logos dos Coordenadores a serem inseridos]
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” ou “Elfa” referem-se, a menos que o contexto determine
de forma diversa, à Elfa Medicamentos S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 23 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o
contexto assim exigir.
Acionistas Controladores

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, Brazilian
Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia e Brazilian Private Equity V – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, considerados
em conjunto.

Acionistas Vendedores

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia e Brazilian
Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, considerados em conjunto.

Administração

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

Administradores

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

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e o período
de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e Ernst & Young
Auditores Independentes para o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da
Economia.
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Código ANBIMA

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

Companhia ou Elfa

Elfa Medicamentos S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Contrato de Participação
no Novo Mercado

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

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DODF

Diário Oficial do Distrito Federal.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 560

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

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

JUCIS-DF

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

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

Prospecto Definitivo

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

Prospectos

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

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo

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

Mercado

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

SEC

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

Securities Act

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

Elfa Medicamentos S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 09.053.134/0001-45, com seus atos
constitutivos
registrados
na
JUCIS-DF
sob
o
NIRE 53300018774.

Registro na CVM

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

Sede

Localizada na Cidade de Gama, Distrito Federal, na
Intersecção da Rodovia DF 001 com Rodovia 475, Galpão 02,
Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte, CEP 72427-010.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, Cj. 175, 17º
andar. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Michael
Gordon Findlay. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores da Companhia é +55 (11) 4890-2001 e o seu
endereço eletrônico é dri@grupoelfa.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020 e Ernst & Young
Auditores Independentes para o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“ELFA3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início, sujeito à conclusão da Oferta.

Jornais nos quais divulga
informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DODF e no jornal “Jornal de Brasília”.

Formulário de Referência

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

Website

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

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, aos Acionistas Vendedores,
às Instituições Participantes da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos
endereços e páginas da rede mundial de computadores
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 71 deste Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente, nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 20 e 75, respectivamente, deste
Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos
Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem,
entre outras situações, as seguintes:
•

o impacto contínuo da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, bem como sobre os
nossos resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa;

•

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;

•

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

•

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

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;

•

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

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

•

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

•

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

•

efeitos de eventual reforma tributária;

•

eventos de força maior; e

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 75 e 20, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM DE
OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A
ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E
PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU
IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A
COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO
ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER
DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em
qualquer garantia de desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca
do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e,
ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.

6

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e operacionais, não
pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência. Este Sumário
não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de
tomar sua decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este
Prospecto e o Formulário de Referência, em especial as informações contidas nas seções “Considerações Sobre
Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro” e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” deste Prospecto,
nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência, bem como nas nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas e
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Salus Latam holding S.A., ambas anexas a este
Prospecto. Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as informações de
nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução
CVM 400. A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia”
referem-se à Elfa Medicamentos S.A. e suas controladas.
VISÃO GERAL DO NEGÓCIO
Somos um dos principais provedores de soluções e serviços de saúde no Brasil, atendendo um atrativo mercado
institucional, que inclui hospitais e clínicas. O mercado institucional é resiliente, altamente fragmentado e complexo
de servir. Temos um histórico de crescimento consistente, sendo que entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de
dezembro de 2019 nossa receita cresceu de R$1.075,70 para R$1.831,50, ou seja, um CAGR de 30,5%. Nosso
market share em medicamentos cresceu a uma média de 1,6% ao ano nos últimos três exercícios sociais, sendo
que atualmente temos 11,4% desse mercado, e, acreditamos ter um grande potencial de crescimento, haja vista ser
ainda um mercado altamente fragmentado com inúmeras oportunidades de consolidação. Acreditamos que o
mercado institucional de saúde é um mercado de mais de R$40 bilhões, composto pelos mais variados prestadores
de serviços de saúde, incluindo mais de 7 mil hospitais públicos e privados, mais de 700 operadoras de planos de
saúde e 300 mil clínicas espalhados por todo o território nacional. Atualmente, distribuímos e vendemos
medicamentos, produtos médicos e hospitalares de alta complexidade oriundos de mais de 400 fabricantes, sendo a
segunda maior nesse segmento para hospitais públicos e privados segundo a IQVIA. Oferecemos ainda serviços,
suportados pela nossa plataforma digital e tecnológica, que buscam aumentar a eficiência e atender às
necessidades de nossos clientes com o diferencial de termos um alcance nacional, em um mercado que possui
barreiras de entrada relevantes, o que nos coloca em uma posição vantajosa pela dificuldade em se replicar nosso
modelo e toda a sua capilaridade.

A Elfa se desenvolveu como uma das mais conceituadas provedoras de soluções e serviços inovadores com grande
foco na distribuição de medicamentos de alta complexidade no Brasil. Vendemos e distribuímos medicamentos de
referência e genéricos de alta complexidade dos maiores laboratórios do mundo, para clientes institucionais privados
e públicos, hospitais e clínicas, contando com produtos de qualidade, de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncológicos, hematológicos e imunobiológicos que são distribuídos com eficiência e
agilidade. Ainda, possuímos um portfólio baseado em medicamentos genéricos de alta complexidade que possuem
um valor final mais baixo para hospitais, clínicas e médicos, complementando um portfólio único para esse mercado
institucional.
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A partir de junho de 2020, com a aquisição Salus Latam Holding S.A., detentora da Atrial (e, indiretamente, de suas
subsidiárias), com foco preponderante em produtos médicos hospitalares e serviços de saúde, a Elfa passou a
contar com mais dois principais portfolios de soluções, quais sejam: (a) especialidades, que são as soluções médico
hospitalares com alto valor agregado, e que requerem uma força de vendas altamente especializada para diversos
procedimentos e demandas hospitalares; e (b) essenciais (por exemplo: luvas, seringas, máscaras, gases, soluções
de esterilização, curativos), em que a Atrial distribui em maior escala, com soluções ágeis e sustentada por
tecnologias de ponta. Acreditamos ser a terceira maior empresa nesse segmento de produtos médicos hospitalares,
em termos de faturamento.
A Elfa, combinada com a Atrial, passou a ser uma empresa que oferece uma gama completa de soluções de saúde
dentro dos seus segmentos de atuação, com um amplo portfólio de serviços e produtos de saúde, unindo os
diferentes elos da cadeia da saúde, sustentadas por profissionais especializados e tecnologias de ponta. Em
decorrência de tal combinação de negócios, a Companhia passará, a partir de julho de 2020, a reportar novos
segmentos operacionais, isto é, irá combinar seus dois segmentos operacionais existentes até 30 de junho de 2020
(quais sejam “Especialidades” e “Genéricos, Similares e Materiais” em um único segmento de “Especialidades
Farmacêuticas” e criando, ainda, o segmento de “Materiais Médicos e Hospitalares”).
Na Elfa, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita operacional líquida consolidada foi
R$1.831,5 milhões, o EBITDA Ajustado de R$104.8 milhões e o lucro líquido de R$39,6 milhões, representando um
aumento/redução de 17,4%, 43% e –34,6% em relação ao exercício social anterior. Nesse período vendemos e
distribuímos mais de 2.000 medicamentos de alta complexidade. No período de seis meses findo em 30 de junho de
2020, obtivemos receita operacional líquida de R$1.009,2 milhões, EBITDA Ajustado de R$42 milhões e lucro líquido
de R$15,8 milhões, representando um aumento de 26,8%, 149,7% e 1.076,2% em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Na Atrial, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a receita operacional líquida foi de R$177,4
milhões, o EBITDA Ajustado de R$11,6 milhões e o lucro líquido de R$4,7milhões, representando um aumento de
54,1%, 1.216,5% e -4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesse período, a Atrial vendeu e distribuiu
aproximadamente 4.200 produtos médico-hospitalares, sendo mais de 2.900; produtos essenciais e 1.300 produtos
especiais.
Modelo de Negócios
Na cadeia de valor do mercado de saúde institucional, acreditamos ser o elo que atende as diferentes demandas por
produtos farmacêuticos, médicos e hospitalares dos nossos inúmeros parceiros. Além disso, também oferecemos
soluções tecnológicas eficientes para a nossa diversificada base de clientes, composta por mais de 25 mil clientes.
Em função da nossa abrangência nacional, portfólio completo de mais de 27 mil produtos, alta especialização
técnica, constante atenção com compliance de todos nossos stakeholders e foco em servir eficientemente,
acreditamos ter nos tornado um dos “parceiros de escolha” desse mercado, incluindo inúmeras indústrias globais de
especialidades farmacêuticas e de produtos médicos e hospitalares. Trazemos a esses mais de 400 parceiros
multinacionais e nacionais uma plataforma com abrangência nacional e capilaridade única, força de vendas técnica e
suporte clínico especializado, além de um profundo cuidado com práticas de conformidade e governança.
Contamos com 20 centros de distribuição, com área total superior a 30.000m², estrategicamente localizados nos
estados do Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, Pará, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Além disso, com a finalidade de suportar nossos centros de
distribuição e facilitar a logística de distribuição nacional, contamos com quatro hubs logísticos localizados nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal que representam centros de distribuição de
pequeno porte, instalados dentro de regiões urbanas mais densas, com objetivo de manter o estoque avançado na
cadeia, ou seja, mais próximo do nosso cliente.
Nosso posicionamento estratégico com alcance e escala em todo o território nacional nos capacita a oferecer
soluções completas e ágeis aos nossos clientes, realizando entregas de emergência em poucas horas nos locais em
que temos centros de distribuição e entregas convencionais em até 24 horas. Contamos com uma força de vendas
especializada e treinada de pessoas que suportam os nossos clientes em diversas localidades. A combinação entre
nossa infraestrutura logística, incluindo nossos centros de distribuição e hubs, e a nossa especialização e
proximidade com a nossa diversificada base de clientes cria um posicionamento único e de destaque na indústria.
Com o intuito de criar valor para nossos clientes institucionais, cujo foco e atividade é cuidar da saúde de seus
pacientes, oferecemos diversos serviços e soluções em atividades e processos secundários no cuidado à saúde,
mas essenciais ao funcionamento diário desses prestadores de serviços de saúde. Por exemplo:
•

para o mercado hospitalar oferecemos serviços logísticos e de gestão de estoques virtuais, com objetivo de
reduzir espaço dedicado a estoque dentro dos hospitais, através da disponibilização de área dedicada em
nossos centros de distribuição e entregas diárias, eliminando atividades não-essenciais, aumentando espaço de
leitos dentro dos hospitais, reduzindo capital de giro e criando eficiências, valor e fidelização junto aos nossos
clientes;
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•

ao fragmentado mercado de clínicas, oferecemos suporte técnico especializado com treinamento e oferecemos
o conceito de “multi-canalidade”, com foco no canal eletrônico e-commerce e televendas, mas também através
de lojas físicas, que acreditamos atender de maneira mais eficiente esse segmento e criar fidelização em larga
escala; e

•

aos operadores de planos de saúde e seguradoras, somos também capazes de oferecer um modelo
diferenciado, entregando medicamentos (de uso oral e subcutâneo) de alta complexidade e alto custo, por conta
e ordem de tais clientes diretamente ao paciente, oferecendo suporte especializado e instruções de uso,
eliminando dessa forma intermediários, sobre preço e custos desnecessário à cadeia de saúde institucional
conferindo conveniência aos pacientes que recebem medicamentos em casa e maior eficiência para nossos
parceiros na cadeia de valor.

Somos capazes de oferecer tais serviços e soluções apenas devido à nossa constante busca por inovação e
geração de eficiências e nossa escala, alcance e relevância nacional.

Mercado de Atuação
A população brasileira está envelhecendo em ritmo acentuado. Durante as próximas três décadas cerca de 20% da
população estará com mais de 65 anos de idade, de acordo com dados da Interfarma. Com uma população
crescente que envelhece a cada ano, o Brasil terá um acentuado crescimento na demanda por medicamentos e
serviços de saúde. Nesse patamar, estima-se que as indústrias farmacêuticas, distribuidores e varejistas terão
crescimento resiliente do mercado em que estão inseridos. Adicionalmente, em estudo publicado pela Organização
das Nações Unidas, estima-se que as despesas per capita com saúde crescem de acordo com o envelhecimento,
sendo que indivíduos com mais de 75 anos gastariam cerca de 8 vezes mais com saúde do que pessoas com
menos de 25 anos. Desta forma, o envelhecimento populacional esperado no Brasil traz uma expectativa de
crescimento sólida para o setor farmacêutico, o qual cresceu a taxas anuais de 9,9% de 2014 a 2019 (comparado a
crescimentos de 1,6% para França, 4,3% para os EUA e 6,7% para a China).
Olhando desde o ponto de vista epidemiológico, nosso portfólio de produtos cobre amplamente as principais
patologias e comorbidades geradoras de altas despesas para o sistema de saúde: oncologia, diabetes, obesidade, e
acidentes cardiovasculares. Adicionalmente, o mercado de hospitais privados no Brasil é altamente fragmentado,
com os cinco maiores operadores responsáveis somente por cerca de 13% dos leitos privados do país. Com a
consolidação do mercado é esperado que ocorra um movimento natural em busca de ganhos de escala e aumento
de eficiência. Além disso, o tamanho do mercado institucional hospitalar (mais de 7.000 hospitais espalhados em
todas as regiões do Brasil) somado a uma infraestrutura precária em um país de dimensões continentais intensifica
os desafios logísticos desse mercado.
Acreditamos ser um dos players mais relevantes e preparados em nossa indústria, em virtude do nosso longo
histórico de operação no mercado, nossa capacidade de criar soluções logísticas e de celebrar parcerias de longoprazo, do nosso constante investimento e das aquisições que realizamos para complementar o nosso negócio. Os
serviços e soluções oferecidos por nós, em escala nacional, são chave para os hospitais, entregando uma gama
completa de medicamentos e produtos e auxiliando no aumento da eficiência na cadeia de valor.
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Principais Informações Operacionais e Financeiras
A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais da Elfa para os períodos de seis
meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de seis meses
Exercício social
encerrados em 30 de junho de
encerrado em 31 de dezembro de
2019
2019
2018
2017
2020
(em milhares de reais, exceto percentuais)
Receita Líquida .........................................
Lucro Bruto ................................................
Margem Bruta(2) .........................................
EBITDA(3) ..................................................
Margem EBITDA(4) ....................................
EBITDA Ajustado(5) ..................................
Margem EBITDA Ajustado(6) ...................
Lucro Líquido (Prejuízo) ............................
Dívida Bruta(7) ..........................................
Caixa e equivalentes de caixa................
Dívida Líquida(8) .......................................
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

1.009.172
111.959
11,1%
22.195
2,2%
41.954
4,2%
15.781
468.172
252.697
215.475

795.674
72.961
9,2%
7.046
0,9%
16.800
2,1%
1.342
N/A
N/A
N/A

1.831.462
195.869
10,7%
84.469
4,6%
104.778
5,7%
39.560
319.928
120.560
199.368

1.560.427
181.370
11,6%
59.077
3,8%
78.576
5,0%
60.518
238.598
154.039
84.559

1.075.744
117.754
10,9%
32.014
3,0%
54.461
5,1%
14.158
61.723
86.623
(24.900)

A Margem Bruta é calculada pelo Lucro Bruto dividido pela Receita Líquida.
Calculamos o EBITDA, em consonância com a Instrução CVM n° 527, ajustando ao lucro líquido (prejuízo) o resultado financeiro líquido,
o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro e os custos e despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma
medida contábil reconhecida pelas BR GAAP” nem pelas IFRS, não representa o fluxo de caixa para os períodos/exercícios apresentados
e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido (prejuízo), como indicador do desempenho operacional, como substituto
do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode
não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das operações de arrendamentos (IFRS 16/CPC
06(R2), emitida pelo IASB e CPC, respectivamente). Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo
modificado. Consequentemente, as informações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram ajustadas
para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2) e, por isso, não são comparáveis com as informações contábeis do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e do período de três meses findo em 31 de março de 2020, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma. Desta forma,
o EBITDA dos períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019 e do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
contempla o impacto da adoção do IFRS 16 /CPC 06(R2), e considera o pagamento de passivo de arrendamento nos montantes de R$12,3
milhões, R$10,5 milhões e R$52,3 milhões, respectivamente, que deixaram de ser reconhecidos como despesas de aluguéis após a adoção do
IFRS 16/CPC 06(R2).
A Margem EBITDA é calculada ao dividir o EBITDA pela receita líquida.
O EBITDA Ajustado refere-se ao EBITDA ajustado por outras despesas operacionais (majoritariamente compostas pelas despesas
relacionadas a comissão de cartão de crédito, despesas relacionadas ao plano de Incentivo de Longo Prazo e gastos pré-operacionais
da Farm nos Estados Unidos de 2018), pagamentos de arrendamentos decorrentes da adoção do IFRS 16/CPC 06(R2), e efeitos não
recorrentes da reversão da provisão da discussão de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS em 2017. O EBITDA Ajustado não é
medida contábil reconhecida pelas BR GAAP nem pelas IFRS, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não
deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de
caixa, como indicador de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser
comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para detalhes da conciliação do lucro líquido com o
EBITDA Ajustado, ver item 3.2 do Formulário de Referência da Companhia.
A Margem EBITDA Ajustado é calculada ao dividir o EBITDA Ajustado pela receita líquida.
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(7)

(8)

Calculamos a Dívida Bruta como o somatório de empréstimos e financiamentos de curto prazo (passivo circulante), empréstimos e
financiamentos de longo prazo (passivo não circulante) e debêntures eventualmente emitidas. Para mais informações, ver item 3.2 do
Formulário de Referência da Companhia.
Calculamos a Dívida Líquida como a dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa, não incluindo aplicações financeiras e títulos de
valores mobiliários. Para mais informações, ver item 3.2 do Formulário de Referência da Companhia.

NOSSOS PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
Acreditamos que as nossas principais vantagens competitivas, que nos diferenciam dos concorrentes e contribuem
para o nosso sucesso incluem:
Estamos posicionados de forma única no ecossistema institucional do setor de saúde de forma a expandir e
aprofundar os relacionamentos com seus clientes
Nossa proposta de valor é agir como um elo essencial do mercado de saúde institucional, atuando não apenas como
um distribuidor tradicional de produtos farmacêuticos, médico e hospitalares, mas trazendo eficiência e solucionando
problemas de um setor altamente complexo de servir. Com isso, acreditamos ser o parceiro de escolha de nossos
clientes e demais stakeholders, oferecendo:
•

Portfolio Diversificado de Produtos: Oferecemos um portfólio extenso de medicamentos de referência e
genéricos de alta complexidade, como medicamentos para oncologia, hematologia, antitrombóticos,
imunobiológicos, fertilidade, hormônios, entre outros, e produtos médicos e hospitalares com alto valor
agregado para diversos procedimentos e demandas (por exemplo: kits para a realização de cirurgias bariátrica,
urológicas e itens para cirurgias cardiovasculares), bem como itens considerados essenciais (por exemplo:
luvas, seringas, máscaras, gases), além de produtos para nutrição clínica e suplementos alimentares dietéticos
e frascos para dietas.

•

Multicanal: Nossos produtos são oferecidos e distribuídos para nossos clientes através de uma plataforma
“omnicanal” (incluindo lojas próprias, plataforma digital e televendas), com um serviço de altíssima qualidade e
forte apoio técnico de profissionais especializados nestes medicamentos. Acreditamos ser um dos líderes e
pioneiros de uma proposta one-stop-shop, presente em todas as dimensões da cadeia de suprimentos do setor,
oferecendo um portfólio amplo de serviços e produtos via diferentes canais. Isso gera um aumento do custo de
mudança de nossos clientes, da receita potencial de cada cliente e contribui também para a fidelização.

•

Serviços de Valor Adicionado: Prestamos também um serviço de entrega direta de medicamentos para
pacientes, criando valor para operadores hospitalares, seguradoras e operadoras de planos de saúde ao
eliminar custos diminuindo a ineficiência da cadeia. Adicionalmente, em uma iniciativa pioneira, nós e o Hospital
Sírio-Libanês Brasília inauguramos o Centro de Distribuição Integrado Hospitalar, um modelo disruptivo de
atendimento que usa tecnologia online para interligar informações sobre consumo do hospital e os níveis de
estoque no nosso centro de distribuição. Dentre as nossas iniciativas de inovação, visando a criação de valor
para clientes institucionais, implementamos tecnologia com relação a: (i) serviço de busca por inteligência
artificial; (ii) planejamento digital de demanda e compras; (iii) automatização do processo de gestão de estoque;
(iv) auditoria e gestão de fretes; e (v) gestão contínua de entregas. Essa solução gera diversos benefícios, tais
como: (a) maximização da área produtiva do cliente; (b) aumento de eficiência operacional ao focar no
tratamento de pacientes; e (c) redução de investimentos em capital de giro operacional (liberação de capital
investido em estoque), otimizando a gestão de fluxo de caixa do hospital. Acreditamos sermos pioneiros na
implementação de novas tecnologias que contribuem para melhorar continuamente nosso nível de serviço
prestado, demonstrando nosso compromisso de oferecer serviços de alta qualidade através de processos
eficientes.

•

Alta capilaridade: Com relação à distribuição de medicamentos, temos alta capilaridade e extensa força de
vendas, com uma equipe comercial experiente de aproximadamente 390 pessoas, incluindo vendedores,
representantes comerciais, especialistas clínicos e engenheiros de campo que fornecem e suportam o uso
seguro e eficiente de materiais, medicamentos pelos prestadores de serviço de saúde, incluindo hospitais,
clinicas e consumidores finais. Na data deste documento, contamos com 20 centros de distribuição de
medicamentos espalhados pelo Brasil, 14 lojas físicas e 4 hubs, traduzindo em maior escala de negócios,
agilidade na entrega, eficiência operacional e posição de liderança no mercado, sendo um grande diferencial
em comparação aos nossos concorrentes. A localização geográfica das nossas unidades também reduz o risco
de dependência e que nossos resultados sejam afetados adversamente pelo desempenho de uma região ou de
um cliente específico.

•

Equipe Altamente Capacitada: Nossa capacidade de manter nossa posição competitiva depende em grande
parte da experiência e dos esforços de nossos profissionais especializados na área de saúde. Como parte de
nossa estratégia de expansão, contratamos, treinamos e buscamos reter profissionais qualificados e com
expertise específica para atuar nas nossas operações. Nesse sentido, em virtude de nossa escala de
operações, e elevado conhecimento dos nossos profisssionais nos segmentos em que a Companhia atua,
acreditamos ter um diferencial de mercado, além de nos proporcionar uma plataforma para o crescimento
contínuo de nossas atividades.
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Comprovado histórico de desempenho financeiro e criação de valor em aquisições
Acreditamos que nosso crescimento histórico é significativamente acima do mercado farmacêutico, resultado de
criação de valor por meio de iniciativas orgânicas e também de aquisições. De 2017 a 2019, nossa Receita Líquida
mostrou crescimento de 70,3%, comparado ao crescimento de 31,1% do mercado institucional farmacêutico e
incremento de 2,5% do PIB do Brasil. Adicionalmente, observa-se que tal crescimento foi acompanhado de ganhos
de eficiência operacional: despesas com vendas, gerais e administrativas passaram de 10,7% sobre a Receita
Líquida para 8,1% no mesmo período.
Acreditamos ter criado uma comprovada plataforma de consolidação, que decorre do nosso histórico bem-sucedido
de fusões e aquisições e de aproveitamento de sinergias, e, em linha com o nosso objetivo de consolidar a nossa
abrangência nacional, reunimos empresas únicas e com grande potencial de crescimento, aumentando o nosso
portfólio de produtos e serviços que oferecemos, bem como área geográfica de atuação. Além disso, possuímos um
time experiente e dedicado para realizar a integração das empresas adquiridas, assumindo, imediatamente após o
fechamento da operação, todas as atividades necessárias para integrar com agilidade e qualidade desde
sistemas/ERP a equipe comercial e back-office, entre outros.
Nos últimos 6 anos, realizamos, pela Elfa, 7 aquisições, as quais consideramos muito bem-sucedidas, tanto em
termos econômicos, quanto em termos de integração de cultura e eficiência. Um outro exemplo disso é procurarmos
empresas com grande potencial e similaridade com a Elfa. A Atrial possui também um histórico bem-sucedido de
aquisições, tendo realizado e concluído 4 aquisições nos últimos anos, no mesmo espírito inovador e de integração
da Elfa, uma das razões pelas quais a aquisição da Atrial é importante para Elfa. Tanto a Atrial quanto a Elfa
observam em suas aquisições: (i) racional estratégico no segmento institucional, (ii) múltiplo relativo de aquisição,
(iii) capacidade de integração da empresa e (iv) captura de sinergias.

•

Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (“Cirúrgica JAW”). Com sede na cidade de
Palhoça, Santa Catarina, a Cirúrgica JAW reforçou o portfólio de medicamentos principalmente nos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atendendo aos mercados público e privado. Tal aquisição foi
realizada em 2016.

•

Cristal Pharma Ltda. (“Cristal”). Com sede em Contagem, Minas Gerais, a Cristal fortaleceu e, vem
continuamente fortalecendo, a participação no mercado com incremento no mix de produtos e formação de
novos parceiros estratégicos, considerando ter como objetivo de comercializar e distribuir medicamentos de
referência e genéricos de alta complexidade em todo o estado de Minas Gerais e sul da Bahia, atendendo
hospitais, clínicas e órgãos públicos estaduais. Tal aquisição foi realizada em 2016.
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•

Majela Medicamentos Ltda. (“Majela”). Com sede em Cabedelo, Paraíba, a Majela já era uma das mais
importantes distribuidoras institucionais de medicamentos de alta complexidade do nordeste do Brasil, expandiu
sua área de atuação e se tornou uma distribuidora de referência para o mercado farmacêutico brasileiro. Majela
construiu uma trajetória sólida, baseada em valores como qualidade, bom atendimento, aprimoramento
contínuo e grandes parcerias. Com essa combinação de negócios, a nossa atuação no mercado privado e
nossa capacidade de atendimento a novos fornecedores foi substancialmente incrementada, reforçando, assim,
o nosso modelo verticalmente integrado e nossa aptidão para realização de transações que se traduzem em um
melhor posicionamento de mercado para nossas diferentes atividades. Tal aquisição foi realizada em 2017.

•

Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Prime Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“Grupo
CDM”). Com sede em Fortaleza, Ceará, e unidades de atendimento nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará
e Pará, o Grupo CDM concentra suas atividades no armazenamento, estocagem e distribuição de
medicamentos de alta complexidade para todo o Brasil. Realiza, também, o comércio por atacado de materiais
médico-hospitalares. O Grupo CDM atua há mais de 10 anos no mercado de saúde, com foco em
medicamentos genéricos de alta complexidade com uma proposta diferenciada de distribuição seletiva atuando
na revenda de seus produtos. Tal aquisição foi realizada em 2019.

•

Agilfarma Medicamentos Ltda. (“Agilfarma”). Com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e filiais
operacionais em Florianópolis e Curitiba, a Agilfarma é especializada na comercialização de medicamentos de
alta complexidade de utilização não hospitalar como fertilidade, oncologia, hormônios de crescimento e
medicamentos especiais no ramo farmacêutico. Além da venda de medicamentos, a Agilfarma oferece
assistência farmacêutica e uma sala de aplicação de medicamentos injetáveis em todas as unidades. A
aquisição da Agilfarma nos permitiu ter uma maior sinergia e presença no ramo farmacêutico nos estados do sul
do Brasil. A empresa atua nas cidades de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Tal aquisição foi realizada em
2019.

•

Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares (“Medcom”). Com sede em Goiânia, Goiás, a Medcom é
uma das maiores e mais importantes distribuidoras de medicamentos da região centro-oeste, especializada em
medicamentos de alta complexidade, medicamentos oncológicos, hematológicos e biológicos, hormônios de
crescimento, reprodução humana, além de atuar com dispositivos médicos e hospitalares e produtos de
nutrição. Tal aquisição foi realizada em 2020.

•

Salus Latam Holding S.A. (“Atrial”). Com sede em São Paulo, São Paulo, a Atrial é uma empresa de
distribuição de produtos médicos e hospitalares e serviços de saúde, com soluções ágeis e sustentada por
profissionais especializados e tecnologias de ponta. A Atrial é uma das maiores distribuidoras de produtos
médicos e hospitalares do Brasil para hospitais, clínicas, farmácias e profissionais de saúde que buscam
parceiros de confiança para reinventar seus negócios. A transação teve por objetivo combinar as atividades da
Elfa/Atrial a uma das maiores empresas de soluções logísticas no mercado de saúde do país, e ampliar a sua
atuação na distribuição de materiais hospitalares. Tal aquisição foi realizada em 2020. Antes da sua aquisição
pela Elfa, a Atrial já havia adquirido a Nacional, Commed, Vital Procifar e Artmédica.

Governança corporativa aprimorada somada a uma administração profissional e experiente no nosso setor
de atuação
Nossa equipe de administradores é profissionalizada e comprometida, com experiência em nosso setor de atuação.
Em 2014, com o ingresso de fundos geridos por Pátria Investimentos em nossa base acionária, aprimoramos nossas
práticas de governança corporativa, especialmente com a implementação de diversas políticas e procedimentos
internos. Nosso Conselho de Administração apresenta um equilíbrio entre membros do Pátria Investimentos, todos
com profundo conhecimento da Companhia, experiência no setor e conhecedores de sua cultura, e membros
independentes, com alto conhecimento da indústria de saúde e de processos de transformação.
Nossa cultura corporativa é focada em resultados, baseada em sólidos valores, metas objetivas e transparentes e
fundamentada em um modelo de gestão voltado à eficiência operacional, crescimento e geração de valor para o
acionista. O trabalho do nosso time de gestão sob esses pilares tem sido fundamental no forte crescimento de
Receita Líquida e forte controle de despesas gerais e administrativas observado nos últimos anos.
Possuímos práticas bem estabelecida no que diz respeito às práticas de Meio Ambiente, Social e Governança
(“ESG”). Estamos realizando um projeto piloto de implantação de painéis solares no nosso centro de distribuição
localizado na Paraíba, com o objetivo de gerar economias financeiras ao longo dos próximos anos. Oferecemos
também programa de bolsa para universidade para nossos colaboradores, tendo ainda sido eleitos por 5 vezes
consecutivas na pesquisa “Melhores Empresas para Trabalhar” nível de engajamento maior que 90% de nossos
funcionários. Além disso, possuímos 3 comitês estratégicos de assessoramento, quais sejam: Comitê de Auditoria,
Comitê de Risco e Comitê de Ética.
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Sistema Robusto de Compliance
Para nós, compliance é crucial. Nossos clientes, fornecedores e parceiros, para serem aceitos devem estar dentro
dos mais altos padrões de ética e integridade. Estabelecemos em 2014 um robusto Programa de Compliance,
comparável a diversos programas de grandes empresas internacionais. Pelo nosso programa, estabelecemos
nossos princípios fundamentais em nosso código de conduta, e contamos ainda com (i) fortes políticas norteadoras
de condutas éticas e de controle, (ii) um comitê de ética formado pelos altos executivos da Companhia (incluindo
presidente do conselho e CEO); (iii) intenso processo de treinamento dos nosso time com 90% dos funcionários
treinados presencialmente em 2019, além de treinamentos em plataforma online, (iv) frequente comunicação sobre
temas de compliance; (v) forte disseminação do nosso canal confidencial para uso interno e por quaisquer terceiros,
que culmina em processos estruturados de identificação e tratamento de denúncias; e (vi) Programa de Compliance
Influencers, por meio do qual determinados funcionários do time operacional são escolhidos e treinados para levar a
cultura de compliance para as áreas operacionais, nas mais diversas regiões.
Temos a missão de mudar o mercado no qual atuamos, transformando-o num ambiente mais integro, ético,
sustentável e seguro. Fazemos isso por meio de:
•

Revisão e aprimoramento do nosso programa: nos submetemos proativamente a auditoria externa bianual para
avaliar a efetividade do programa em si e eventuais riscos, a partir do qual estabelecemos planos de ação
objetivando a melhoria contínua das nossas ações.

•

Transformamos ou aprimoramos os padrões de compliance das empresas que adquirimos, por meio de
processo de auditoria desde o início da negociação até o fechamento da aquisição, seguido por ações
estruturadas no plano de 100 dias da integração, que incluem treinamentos, implementação de controles,
identificação, mapeamento e mitigação de riscos da nova empresa.

•

Fomentamos discussões profundas sobre temas de compliance com stakeholders relevantes do setor de saúde.
Anualmente, realizamos nossa Mesa Redonda de Compliance, evento que em 2019 contou com a participação
de aproximadamente 100 executivos de saúde do Brasil, estando presentes 60% dos fornecedores que
atendíamos na época.

A nossa incansável busca pelos melhores padrões éticos faz com que a cultura de compliance esteja enraizada nas
nossas atitudes, nos nossos negócios e na nossa rotina, estabelecendo então “O Jeito Elfa de Agir”. Desta forma,
nos diferenciamos de outros players não estruturados e possuímos uma vantagem competitiva extremamente
relevante, ao passo que estreitamos o relacionamento com nossos fornecedores e clientes, gerando confiança,
credibilidade e protegendo às suas marcas e reputação.
O alto nível do nosso programa de compliance é evidenciado pelo reconhecimento vindo de fornecedores nacionais
e multinacionais), os quais requerem rígidos padrões éticos. Em 2019, concluímos com sucesso mais de 85
auditorias às quais fomos submetidos por indústrias farmacêuticas e de materiais médico-hospitalares em nosso
programa. No mesmo ano, nosso programa foi apresentado como destaque na semana de compliance de um
relevante laboratório farmacêutico mundial.
ESTRATÉGIA
Expandir nosso portfólio de produtos, segmentos de atuação e serviços.
Acreditamos que podemos continuar a expandir nossos negócios através de uma estratégia de crescimento baseada
em 4 pilares principais:
(i)

Expansão do Nosso Portfólio de Produtos.

Através do nosso relacionamento bem estabelecido e de longo prazo com fabricantes globais de medicamentos e
produtos médicos e hospitalares de referência, acreditamos ser capazes de nos posicionar à frente da concorrência
e identificar os produtos mais vendidos no exterior que ainda não foram aprovados pela ANVISA para
comercialização no Brasil. Com essa estratégia, trabalhamos junto aos laboratórios, com o objetivo de promover o
acesso desses futuros lançamentos no mercado institucional brasileiro.
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O nosso amplo acesso e relacionamento de longo prazo com essas empresas farmacêuticas, que constantemente
inovam e introduzem novos medicamentos de alta complexidade no mercado, permite anteciparmos e nos
posicionarmos para essa potencial demanda dos nossos clientes. Por exemplo, de acordo com o relatório da
Clarivate Analytics de 20191, foram identificados 7 potenciais medicamentos a atingirem a marca de USD1 bilhão em
vendas até 2023, sendo que 6 deles são medicamentos de alta complexidade voltados para doenças genéticas e
autoimunes. Nosso extenso relacionamento é evidenciado pelo gráfico abaixo ao demonstrar que já somos parceiros
de farmacêuticas globais responsáveis por 5 desses medicamentos, enquanto os outros 2 medicamentos são de
empresas sem presença no Brasil.

Além disso, acreditamos que podemos intensificar nossa atuação como distribuidor master exclusivo no Brasil de
marcas e companhias que, por opção, preferem não atuar de forma direta no país. Por exemplo, temos atualmente
direitos de distribuição exclusiva no Brasil de uma das líderes globais no segmento de sistemas de monitoramento
de glicose no sangue para uso doméstico e hospitalar no tratamento de diabetes.
(ii)

Expansão da Nossa Base de Clientes.

Enxergamos múltiplas oportunidades para expandir nossos serviços logísticos oferecidos para hospitais. Os 100
maiores hospitais do Brasil com maior sentido estratégico representam um mercado de mais de R$2,5 bilhões.
Adicionalmente, com um maior portfólio de medicamentos e produtos médicos e hospitalares poderemos acessar um
mercado e base de clientes ainda maior.
(iii)

Ampliação da Nossa Estratégia de Serviços e Expansão para Novos Segmentos.

Buscamos constantemente a implementação de novas tecnologias que contribuem para melhorar continuamente
nosso nível de serviço prestado, demonstrando nosso compromisso em oferecer serviços de alta qualidade através
de processos eficientes. Nossas iniciativas de inovação visam a criação de valor para clientes institucionais.
Pretendemos dedicar esforços para expandirmos e desenvolvemos ainda mais um modelo disruptivo de atendimento
que usa tecnologia online para interligar informações sobre consumo do hospital (e, futuramente, de outros clientes
ou fornecedores) e os níveis de estoque no nosso centro de distribuição.
Investimos e continuaremos a investir em tecnologias e equipamentos, aprimorando a produtividade de nossa força
de vendas por meio de iniciativas de automatização e software de CRM, combinado à otimização de processos de
venda. Continuaremos também a investir em processos de automatização e otimização da rede logística e gestão de
estoque e entregas; serviço de busca por inteligência artificial; planejamento de demanda e compras; e auditoria e
gestão de fretes.
Adicionalmente, continuaremos a melhorar os nossos processos de integração de forma a capturar as sinergias
esperadas em aquisições da forma mais rápida e eficiente possível

1

Fonte: Cortellis Drugs to Watch 2019 Report da Clarivate Analytics. Clarivate Analytics é um líder global em prover informações e
análises para acelerar a inovação da indústria global farmacêutica.
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(iv)

Busca Constante para Aumentar Nossa Eficiência.

A busca contínua para aumentar a nossa eficiência e a qualidade dos nossos serviços aos nossos stakeholders faz
parte da cultura da Companhia. Dentre as inúmeras iniciativas, identificamos que podemos aumentar a produtividade
da nossa força de vendas por meio da implementação de softwares de CRM e na otimização de processos e rotinas.
Além disso, do lado operacional, entendemos que podemos automatizar diversos processos e atividades
operacionais, além de trabalharmos constantemente para otimizar toda a nossa malha logística. Essas iniciativas
beneficiariam a Companhia ao reduzir custos e tempo em toda a cadeia.
Adicionalmente, entendemos que a adoção de uma estratégia de centro de serviços compartilhadas beneficiariam a
Companhia ao otimizar as operações de suporte no nosso modelo de negócio e aumentar a eficácia e a integração
de diversos sistemas e áreas.
De 2017 a 2019, a relação entre SG&A (despesas comerciais, gerais e administrativas, excluídas depreciação e
amortização) sobre nossa Receita Líquida variou de 8,6% em 2017 para 7,0% em 2019 (ou 1,6 p.p). A variação da
Receita líquida nesse período foi de R$755,8 milhões (ou 70,3%), enquanto o SG&A variou 35,8 milhões (ou 38,5%).
(v)

Contínua Expansão por Estratégia de Aquisições e Integrações.

Conforme já mencionado acima, temos um histórico de sucesso de aquisição de no segmento de saúde.
Acreditamos que, atrelada ao crescimento orgânico, nossa estratégia de expansão incluiu e continuará a incluir a
aquisição de outros players do mercado. Nossa experiência em processos de aquisição e integração de operações
nos permite capturar sinergias operacionais e financeiras, garantindo qualidade, eficiência operacional e um
crescimento sustentável.
Para o mapeamento e priorização dos targets de aquisição, aplicamos uma metodologia que determina critérios
específicos, tanto qualitativos como quantitativos, através dos quais os alvos são filtrados e classificados, criando
assim um pipeline atrativo e alinhado com a estratégia de criação de valor da empresa.
Contamos com uma equipe experiente de 8 pessoas, dedicadas a desenvolver relacionamento com inúmeras
empresas do setor, e engajá-las no processo de M&A e coordenar todo o processo de forma bastante diligente até a
negociação e assinatura dos documentos da transação.
Com a união de empresas referência no segmento de distribuição de medicamentos de alta complexidade e de
produtos de saúde, visamos nos tornar o maior grupo de distribuição de medicamentos e produtos médicohospitalares do Brasil. O objetivo é continuar aprimorando a entrega de produtos e soluções que salvam e melhoram
a vida de milhares de pessoas diariamente.
De acordo com levantamento realizado em março de 2020 pelo IQVIA, há mais de 850 distribuidores de
medicamentos e produtos médico-hospitalares no Brasil, indicando grande potencial de consolidação no mercado.
Atualmente, temos um pipeline de empresas-alvo para aquisição sob execução, incluindo, 8 empresas em fase de
avaliação e negociação de preço, 2 empresas em fase de negociação de memorando de entendimentos, 9
empresas em fase de realização de auditoria e negociação de documentos finais e 4 empresas que já estão com o
contrato de compra e venda de quotas/ações assinado, aguardando o cumprimento de condições precedentes e/ou
fechamento.
RECONHECIMENTOS E PRÊMIOS
Acreditamos ser reconhecidos no mercado pela qualidade dos produtos que distribuímos, pela nossa característica
inovadora e pelo atendimento próximo e diferenciado a nossos clientes. Ao longo de nossos anos de atuação,
adquirimos prestígio e reconhecimento no mercado de distribuição de medicamentos, manifestados, inclusive, em
diversos prêmios que nos foram atribuídos, tais como:
Durante o ano de 2019, fomos reconhecidos nos rankings:
•

As 1000 Maiores Empresas da Valor 1000;

•

As Melhores & Maiores da Revista Exame;

•

Melhores Empresas Para Trabalhar 2019 - Setor Saúde – Brasil;

•

Melhores Empresas Para Trabalhar 2019 - Regional Paraíba;

•

J&J Medical Devices – Top Medical Devices Distributor 2019 - Atrial Saúde; e

•

Coloplast – Top Sales 2019 – Artmedica.
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AÇÕES SOCIAIS
Acreditamos que o papel de construir uma sociedade melhor é função de todos. Como Companhia responsável e
ciente de seus deveres com a comunidade, destinamos o máximo de nosso potencial em Leis de Incentivo para
Instituições responsáveis, idôneas e cujos trabalhos convergem com nossa cultura.
O processo para a escolha e a validação das instituições passa por uma criteriosa análise de organizações que
possuem atuação em localidades nas quais operamos, sempre respeitando nossas políticas de compliance para
patrocínios e projetos culturais.
Acreditamos que ações simples, organizadas e assertivas contribuem para a formação de uma sociedade mais
justa.
Durante 2019, apoiamos iniciativas como Canto Cidadão e Associação Desportiva para Deficientes (ADD) ambas
em São Paulo, a Fundação Municipal da Criança em Joao Pessoa – PB, o Lar Torres de Melo em Fortaleza – CE e
o Instituto Constelação em Recife – PE.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nossa sede localiza-se em Brasília, Distrito Federal e nosso número de telefone é +55 11 4890-2001. O endereço do
website de relações com investidores é https://grupoelfa.com.br/ri.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Apresentamos abaixo nosso quadro societário atual.

EVENTOS RECENTES
Impactos da pandemia da COVID-19 em nossas Atividades
A Companhia está enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia do
coronavírus (COVID-19) sobre atividades de seus principais prestadores de serviços, revendedores e fornecedores,
incluindo, mas não se limitando, às logísticas associadas, que podem sofrer interrupções parciais ou totais,
temporárias ou permanentes.
O escopo e a natureza desses impactos estão em constante evolução. A seguir, apresentamos um resumo de
nossas ações recentes e previstas em resposta à pandemia de COVID-19 e seus impactos em nossos negócios:
Em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista às normas e orientações governamentais, a Companhia veio
a fechar seus escritórios administrativos, adotando uma política de teletrabalho para seus funcionários
administrativos. Já com relação aos seus centros de distribuição, a Companhia manteve suas atividades, dada a
natureza de seu mercado de atual, mas reforçou os protocolos de saúde e segurança para proteção de seus
funcionários que permaneceram trabalhando em suas instalações. Adicionalmente, a Companhia contratou
consultoria especializada que conta com médico epidemologista para estabelecer os protocolos específicos para
cada tipo de unidade (centros de distribuição, escritórios ou lojas).
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Além disso, contratamos empresa médica para realizar o monitoramento de casos suspeitos e confirmados de
COVID-19 entre nossos funcionários. Como medida adicional de cuidado oferecemos aos nossos funcionários apoio
psicológico por meio de plataforma totalmente online.
A Companhia acredita que a pandemia do COVID-19 trará impactos adversos relevantes, especialmente no Brasil,
incluindo a deterioração significativa da esperada recuperação econômica, consequentemente revertendo as
expectativas (anteriores à atual pandemia) de uma recuperação econômica e de aumento da renda em níveis de
consumo e renda da população brasileira, e possíveis interrupções na produção devido aos impactos sobre a cadeia
de suprimentos. Nesse ambiente econômico desafiador, a Companhia está focada em tomar as medidas
necessárias para fortalecer sua saúde financeira face ao impacto contínuo e sem precedentes da COVID-19.
Aumento de Capital
Em 7 de agosto de 2020, foi aprovado um aumento de capital na Companhia no valor de R$30.600.000,00, com a
emissão de 10.000.000 novas ações da Companhia.
Esse aumento foi integralmente subscrito pelos atuais acionistas, proporcionalmente à sua participação no capital
social.
Ato contínuo, a Companhia adquiriu as ações subscritas e ainda não integralizadas, para manutenção em tesouraria.
A integralização pela Companhia foi feita mediante a utilização do saldo de reserva de capital.
As ações em tesouraria poderão ser utilizadas pela Companhia para liquidação dos planos de opção de compra de
ações e do plano de ações diferidas, nos termos da regulamentação aplicável.
Aquisição de novas empresas
Aquisição da Comercial Mostaert Ltda
Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das
quotas da Comercial Mostaert Ltda (“Mostaert”). A aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo
de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando
aprovação.
A Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de medicamentos hospitalares,
antibióticos, injetáveis e oncológicos.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados quando as condições
precedentes e a transação forem concluídas.
Aquisição da Fenergy Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda (“Nacional”) assinou
contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da Fenergy Comércio de Produtos Médico
Hospitalares Ltda (“Fenergy”). A aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo de transação.
A Fenergy atua na distribuição de materiais médico hospitalares primordialmente na região Sul, concentrando seu
portfólio em consumíveis para cirurgias de alta complexidade.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados quando as condições
precedentes e a transação forem concluídas.
Aquisição Surya Dental Comercio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional, assinou contrato de compra e venda para a
aquisição do controle acionário da Surya Dental Comércio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda
(“Surya”). A aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise
do CADE e está aguardando sua aprovação.
A Surya atua na distribuição de produtos voltados para clínicas odontológicas primordialmente na região Sul, embora
tenha acesso e capilaridade em todas as regiões do Brasil.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados quando as condições
precedentes e a transação forem concluídas.
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Novos Empréstimos
No dia 13 de julho de 2020, a Companhia captou um novo empréstimo de R$50.000.000,00 com o Banco Santander.
O empréstimo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia e foi captado para alongar o perfil do
endividamento da Companhia, sendo usado para quitar outros empréstimos com vencimento no segundo semestre
de 2020. Esse empréstimo será remunerado a um custo de CDI + 2,70% a.a. e terá um prazo de vencimento de três
anos (29 de junho de 2023), com um ano de carência, com cessão fiduciária de certificados de depósitos bancários,
direitos creditórios e títulos no montante de 100% do valor da operação como garantia. Esse empréstimo terá 50%
do seu valor garantido em duplicatas.
A combinação entre uma menor alavancagem financeira e um melhor posicionamento dos indicadores de liquidez,
somados a entrada de caixa resultante do processo de oferta pública inicial de ações (oferta primária), reforçam a
perspectiva de robustez de caixa necessária para implementação do plano de negócios da Companhia. O montante
a ser obtido com a oferta primária melhorará tanto as condições de alavancagem, como posições de liquidez,
corroborando o conforto para execução do plano de negócio.
PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COMPANHIA
Nossos principais desafios estão relacionados à dependência de fabricantes para produzir e nos vender os produtos
que comercializamos e distribuímos, entretanto, alguns fabricantes vendem atualmente seus produtos diretamente a
órgãos públicos e varejistas, ainda que em quantidades limitadas.
Outros desafios estão relacionados aos fatores da cadeia logística dos medicamentos que comercializamos e
distribuímos, uma vez que dependemos de fabricantes privados nacionais e transnacionais e fornecedores de
medicamentos importados para atender aos nossos clientes. Nesse sentido, interrupções nos processos produtivos
podem afetar o abastecimento dos produtos que comercializamos e distribuímos.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Poderemos não ser bem-sucedidos na execução de nossa estratégia de negócios, o que poderá afetar
negativamente nossos planos para aumentar nossa receita e rentabilidade.
Nossa estratégia de negócio e desempenho financeiro, conforme descrito no item 7, dependem do sucesso na
implementação de diversos elementos, incluindo nossa capacidade de realizar novas expansões na comercialização
e distribuição dos medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares com êxito, oportunidades de expansão dos
nossos serviços personalizados de logística hospitalar e de atendimento de planos de saúde, fatores
macroeconômicos favoráveis, acesso a financiamentos em condições atrativas e aumento da capacidade de
consumo, dentre outros. Por essa razão não podemos garantir que nossa estratégia será integralmente realizada
com sucesso, o que poderá afetar nossos negócios e a nossa capacidade de expansão.
Além disso, podemos não conseguir implementar integralmente nossas estratégias de negócios da forma
originalmente projetada, podendo resultar em um crescimento de receitas menor que esperado ou no aumento dos
nossos investimentos e/ou gastos operacionais, tendo como resultado uma diminuição de nossas margens
operacionais. Assim, caso não sejamos bem-sucedidos na execução de nossa estratégia de negócios, nossos
planos para aumentar nossa receita e rentabilidade poderão ser afetados de forma adversa.
Podemos não ter sucesso com a nossa estratégia de crescimento por meio de aquisições ou parcerias, as
quais envolvem riscos.
É possível que, conforme práticas adotadas no passado, venhamos a adquirir outros negócios ou consolidar
alianças estratégicas, no âmbito de nosso plano de crescimento inorgânico. Para atingir o objetivo traçado na
estratégia de crescimento inorgânico, a Companhia precisa identificar, avaliar e adquirir empresas e concluir tais
aquisições em condições atrativas, bem como ter ou obter os recursos necessários para realizar tais aquisições e
conduzir apropriadamente o processo de integração de tais negócios adquiridos.
O sucesso de referidas aquisições ou investimentos se baseia na nossa capacidade de estabelecer premissas
precisas relativas à avaliação, às operações, ao potencial de crescimento, à integração e outros fatores relacionados
aos respectivos negócios. Além disso, as novas aquisições podem resultar em dificuldades na integração das
empresas adquiridas, bem como no desvio de capital e da atenção da administração da Companhia para outras
oportunidades de negócios. A integração de qualquer uma das empresas adquiridas e seus impactos financeiros
podem afetar os nossos resultados operacionais de maneira adversa.
Esta estratégia envolve riscos, dentre os quais se incluem:
•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham a se concretizar

•

um processo de aquisição pode requerer recursos adicionais e usualmente demanda um tempo substancial;

•

adquirir negócios que não contribuam para a sua estratégia de crescimento;
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•

pagar mais do que o real valor do negócio;

•

a Companhia pode não ter o aumento previsto em suas receitas advindo de uma aquisição por razões
exógenas ao seu controle;

•

o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não identificar todos os
potenciais passivos contingentes da adquirida, tais como processos administrativos ou judiciais cíveis, fiscais,
criminais trabalhistas e previdenciárias, irregularidades na condução dos negócios, contingências relacionadas
a propriedade intelectual, e a Companhia pode não conseguir cobrar referidas indenizações por tais passivos
dos dos vendedores das respectivas empresas adquiridas ou em relação aos quais não consiga receber, total
ou parcialmente, a indenização acordada dos vendedores das respectivas empresas adquiridas;

•

asdemonstrações financeiras das empresas adquiridas podem ter sido preparadas em desacordo com as
práticas contábeis vigentes ou deficiências significativas de controles internos, ainda que não materializadas e
podem, por estes ou por outros fatores, não refletir de forma verdadeira e adequada a condição financeira de
referida empresa;

•

a Companhia pode sofrer questionamentos das autoridades fiscais referentes ao registro e amortização do ágio
para fins fiscais;

•

não concluir as aquisições nas condições que vislumbra ou que atendam suas expectativas de retorno;

•

eventual não cumprimento de condições precedentes para o fechamento;

•

a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e custosa do que o
planejado e desviar a atenção da administração da Companhia;

A ocorrência de quaisquer destes fatores ou outros fatores que a administração da Companhia não consiga prever
com relação à sua estratégia de crescimento poderá ocasionar um efeito adverso nos resultados de seus negócios,
reputação e na sua condição financeira.
Dependemos de fabricantes privados nacionais e transnacionais e fornecedores de medicamentos
importados para atender aos nossos clientes. Interrupções nos processos produtivos podem afetar o
abastecimento dos medicamentos que comercializamos e distribuímos.
Diversos fatores da cadeia logística são determinantes para o desabastecimento dos medicamentos que
comercializamos e distribuímos, dentre eles se destacam: (i) a irregularidade de insumos farmacêuticos, assim como
o fornecimento de produtos de qualidade fora dos padrões aceitáveis; (ii) a interrupção de fabricação para
adequação às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”); (iii) o recolhimento de medicamentos
ou lotes específicos (recall); (iv) a redução e alteração na linha de produção ou o aumento abrupto da demanda dos
produtos gerando escassez. Caso um ou mais dos fatores mencionados acima ocorra, sofreremos um
desabastecimento dos produtos que comercializamos e distribuímos, o que, por sua vez, poderá afetar
adversamente os nossos negócios.
Somos beneficiários de incentivos fiscais estaduais e a glosa dos créditos relacionados a aquisições de
mercadorias beneficiadas por tais incentivos ou a suspensão, cancelamento ou não renovação dos
incentivos, podem afetar adversamente nossos resultados.
Atualmente, realizamos nossas operações por meio dos nossos centros de distribuição, os quais contam com
incentivos fiscais estaduais em relação a apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(“ICMS”). Assim, os estados em que estão localizados os estabelecimentos e os estados destinatários das
mercadorias remetidas pelos nossos centros de distribuição poderão questionar o reconhecimento dos créditos
registrados por ocasião de sua aquisição. A Companhia não tem provisão para eventuais contingências relacionadas
a glosa de créditos pelas autoridades fiscais.
Não podemos assegurar que (i) os programas de incentivo fiscal dos quais nos beneficiamos serão efetivamente
mantidos, parcial ou totalmente, até o final de seus prazos de vigência ou, ainda, que seremos capazes de renoválos, em condições favoráveis, após expirados os prazos atuais de vigência, bem como (ii) venhamos a obter novos
benefícios fiscais após o decurso desse prazo, (iii) não serão criados novos tributos ou majoradas as alíquotas dos
tributos existentes incidentes sobre os produtos que comercializamos, ou ainda (iv) seremos capazes de cumpri
todas as obrigações constantes dos termos que formalizam a concessão de tais benefícios fiscais,. Para
informações sobre os principais benefícios fiscais a que estamos sujeitos, vide o item 7.3 deste Formulário de
Referência.

21

Por fim, não podemos assegurar que continuaremos a operar em estados que concedam incentivos fiscais se
formos incapazes de atender às exigências existentes sob os diversos programas de incentivo fiscal ou se tais
incentivos fiscais tiverem sua legalidade questionada administrativa ou judicialmente por terceiros, incluindo, a título
exemplificativo, o Ministério Público, outros estados e novos governantes dos estados em questão. O
questionamento de nossos benefícios fiscais por terceiros pode resultar no cancelamento de incentivos e na
obrigação de pagarmos retroativamente de todo o valor do benefício que tivermos usado até a data do julgamento,
sujeito aos limites prescricionais. Ademais, há o risco de que todos os benefícios fiscais de ICMS concedidos a
empresas comerciais sejam revogados em 31 de dezembro de 2022, caso não sejam editados novos convênios
concessivos de benefícios, conforme previsão legal contida no artigo 3º, § 2º, da Lei Complementar no 160/2017, que
dispõe sobre a reinstituição de benefícios fiscais que não tenham sido editados no âmbito do CONFAZ, ou ainda que
uma reforma tributária impeça, interrompa ou modifique o uso de incentivos fiscais concedidos pelos estados. A
perda (ou a não fruição) de tais incentivos fiscais, bem como eventuais obrigações de que a Companhia pague
valores retroativamente, por qualquer razão, poderão acarretar em um efeito adverso sobre nossos negócios,
resultados e situação financeira.
Comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis podem ocasionar impactos adversos
relevantes sobre nossos negócios, nossa situação financeira, nossos resultados operacionais e cotação de
nossas ações.
Estamos sujeitos, dentre outras, à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”) e à Lei
nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), que impõe responsabilidade objetiva às empresas, no âmbito cível e
administrativo, por atos contrários à administração pública, praticados por seus dirigentes, administradores,
colaboradores ou terceiros que atuem em nosso nome ou benefício. Dentre as sanções aplicadas estão: multas,
perda de bens, direitos e valores ilicitamente obtidos, suspensão ou interdição parcial de atividades, proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e confisco de ativos, sanções
estas que, se aplicadas, podem afetar adversamente nossos resultados.
A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e reparação integral
do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por suas sociedades controladoras,
controladas, coligadas ou consorciadas, que nesse caso poderiam afetar material e adversamente a reputação,
negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação de mercado de suas ações
ordinárias de forma negativa.
Não temos como prever se surgirão futuras investigações, desdobramentos dessas investigações ou alegações
envolvendo a Companhia, ou quaisquer de nossas afiliadas, diretores, empregados ou membros do Conselho de
Administração.
Caso surjam investigações, alegações ou desdobramentos, a nossa reputação, negócios, situação financeira,
resultados operacionais, bem como a cotação das nossas ações, poderão ser adversamente afetados.
Ainda, publicações ou comentários negativos sobre a Companhia, seus negócios, suas operações, seus acionistas,
Diretores ou membros do Conselho de Administração em qualquer veículo de mídia ou rede social podem prejudicar
gravemente a sua reputação. Além disso, os colaboradores e representantes da Companhia poderão usar
ferramentas de mídia social e tecnologias móveis de forma inadequada, o que poderá causar prejuízos, inclusive
com a divulgação de informações confidenciais. Eventual publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o
valor de todas as marcas da Companhia, o que poderá impactar adversamente o resultado.
A perda de membro de nossa alta administração, ou a impossibilidade de atrair e manter novos executivos
ou de treinar novos profissionais poderá ter um efeito adverso relevante sobre nossos negócios e nossos
resultados operacionais.
Nossa capacidade de manter nossa posição competitiva depende em grande parte da experiência e dos esforços de
nossa alta administração. Podemos não obter êxito na manutenção de nosso atual quadro de integrantes
qualificados da alta administração ou na contratação de novos executivos. A perda dos serviços prestados pelos
membros de nossa alta administração ou a impossibilidade de atrair e manter novos executivos pode afetar nossos
negócios e nossos resultados operacionais de forma negativa.
Além disso, como parte de nossa estratégia de expansão, precisamos contratar, treinar e buscar reter novos
profissionais com expertise específica para atuar nas nossas operações. Estamos sujeitos a concorrência
significativa na contratação de tais profissionais e podemos não ser capazes de atrair e treinar profissionais
qualificados em número suficiente para fornecer nossos serviços e expandir nossos negócios. Ainda, podemos não
obter êxito na manutenção de profissionais se não conseguirmos manter uma cultura corporativa atrativa e níveis
competitivos de remuneração.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” nas páginas 20 e 75, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência e nas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexos a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e
da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia e Brazilian Private Equity IV – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, considerados em
conjunto.

Ações

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

Ações Adicionais

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

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

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em [até] [•] ações
ordinárias[, sendo (i) [•] novas ações ordinárias de emissão da
Companhia; e (ii) [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada no
Prospecto Preliminar], nas mesmas condições e ao mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do Lote
Suplementar.
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Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante
de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, [•]% do seu capital social,
estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de
até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de, aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Para mais informações, ver seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social da
Companhia” na página 40 deste Prospecto.

Agente Estabilizador ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Citigroup Global Markets, Inc., Santander Investment Securities Inc., Itau
BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC, XP
Investments US, LLC e Morgan Stanley & Co. LLC, considerados em
conjunto.

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa Medicamentos
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400,
informando acerca do resultado final da Oferta, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70 deste Prospecto.
Anúncio de Início

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

Anúncio de Retificação

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

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão ao segmento de
listagem do Novo Mercado, bem como a reforma e consolidação do seu
estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências legais e
regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do
Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta Primária,
mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo
172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e seus termos e
condições, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 7 de agosto de 2020, cuja ata foi arquivada na
JUCIS-DF em [•] de agosto de 2020, sob o nº [•] e publicada no DODF e
no jornal “Jornal de Brasília” em [•] de agosto de 2020.
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O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja
ata será devidamente registrada na JUCIS-DF e publicada no DODF
e no jornal “Jornal de Brasília” na data de disponibilização do
Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a
fixação do Preço por Ação.
Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa Medicamentos
S.A., divulgado nesta data e a ser novamente divulgado em [•] de [•]
de 2020 pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta,
na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70 deste Prospecto.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das
ações ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações
Sobre a Oferta – Características das Ações”, na página 52 deste
Prospecto.
Contrato de Distribuição

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

Contrato de Distribuição
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa
Medicamentos S.A., a ser celebrado entre o Brazilian Private Equity
IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, na
qualidade de doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador, e a Corretora.

Contrato de Estabilização

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

Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, Santander, Agente Estabilizador, BTG Pactual,
XP e Morgan Stanley, considerados em conjunto.

Corretora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Cronograma Tentativo da
Oferta

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

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das
Ações do Lote
Suplementar

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

Deliberação CVM 476

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

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio
da Oferta da seguinte forma: (a) aquisições de empresas do seu
setor de atuação; e (b) reforço de estrutura de capital e liquidez.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores, nas
respectivas proporções, inclusive os resultantes da distribuição das
Ações Adicionais e de eventual exercício da Opção de Ações do
Lote Suplementar.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 111 deste Prospecto.

Disponibilização
de anúncios e avisos
da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e
qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede
mundial de computadores da Companhia e das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70 deste Prospecto.

Estabilização do Preço
das Ações

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

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

Faixa Indicativa

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

Fatores de Risco

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

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária de subscrição/
aquisição e integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta,
na Data de Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites
individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta,
conforme indicado no Contrato de Distribuição.
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não tenham sido totalmente integralizadas/liquidadas na
Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado
o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e
não solidária, a integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na
proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de
Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença
entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações efetivamente
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo
Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de
Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, deferido o registro da Companhia como emissora de
valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, assinado o Contrato
de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, deferido os
registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e
disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em
caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda
das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação estabelecido
conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto
nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência
das atividades previstas no Contrato de Estabilização, conforme
disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do
Preço das Ações” na página 51 deste Prospecto.
Inadequação da Oferta

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

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 71 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em [13] de
agosto de 2020.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da
Companhia das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da
B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 71 deste Prospecto.

Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

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

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.

Investidores de Varejo

Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária e Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto.

Investidores Estrangeiros

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

Investidor Institucional

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.
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Investidores Institucionais Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento
Locais
registrados na B3 e investidores que sejam considerados
profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação da
CVM, em qualquer caso, que não sejam consideradas Investidores
Não Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, carteiras administradas discricionárias,
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e
fechadas de previdência complementar e de capitalização,
investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
inexistindo para estes, valores mínimos e máximos.
Investidores do Segmento Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária e
Private
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária,
considerados em conjunto.
Investidores do Segmento Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
Private Com Alocação
registrados na B3 que sejam considerados investidores qualificados,
Prioritária
nos termos da regulamentação em vigor, 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 junto a uma única
Instituição Consorciada, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva da Oferta do Segmento Private, nos termos da Instrução
CVM 539, na qual terão prioridade de alocação os investidores que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lockup Oferta do Segmento Private.
Investidores do Segmento Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
Private Sem Alocação
registrados na B3 que sejam considerados investidores qualificados,
Prioritária
nos termos da regulamentação em vigor, 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 ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer
hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da
Oferta do Segmento Private, mas que optarem por não se
comprometer com o Lock-up Oferta do Segmento Private.
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Investidores de Varejo
Com Alocação Prioritária

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

Investidores de Varejo
Sem Alocação Prioritária

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento
registrados na B3, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, nos termos da regulamentação vigente, que não
sejam considerados Investidores Institucionais, que formalizem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, junto a uma única
Instituição Consorciada, observado para estes investidores os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo, mas que optarem por não se comprometer com o Lock-up
Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo

Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária, Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto.

Investidores Não
Institucionais

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

Lock-up Oferta do
Segmento Private

Investidores do Segmento Private que indicarem no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do Segmento
Private e adquirirem Ações no âmbito da Oferta do Segmento Private
não poderão, pelo prazo de 60 dias contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar
a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a
qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a
participação na Oferta do Segmento Private, cada Investidor da do
Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida
pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up Oferta do Segmento
Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento
Private poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser
consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas
acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3
estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da
Oferta do Segmento Private que foram depositadas em garantia para
fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Lock-up Oferta de Varejo

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

Morgan Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ELFA3”. A adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.

Oferta

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

Oferta de Varejo

Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária e Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária

O montante destinado à colocação pública para Investidores de Varejo,
sendo que, caso haja demanda de Investidores de Varejo Com
Alocação Prioritária (i) de até 8% do total das Ações, tais pedidos
serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 8% do
total das Ações, a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária tenha
sido atendido, será definida a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, nesse caso, haverá a incidência de Rateio da
Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária.

Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária

O montante destinado à colocação pública para Investidores de Varejo,
sendo que, caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária (i) de até 2% do total das Ações, tais pedidos
serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 2% do
total das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver
Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária.
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Oferta do Segmento
Private

Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária e Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, consideradas em
conjunto.

Oferta do Segmento
Private Com Alocação
Prioritária

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta Não Institucional,
direcionada a Investidores do Segmento Private Com Alocação
Priotirária, observados os termos e disposições deste Prospecto.

Oferta do Segmento
Private Sem Alocação
Prioritária

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta Não Institucional,
direcionada a Investidores do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária, observados os termos e disposições deste Prospecto.

Oferta Institucional

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

Oferta Não Institucional

Oferta de Varejo e Oferta do Segmento Private, consideradas em
conjunto. Compreende a distribuição pública de Ações, no âmbito da
Oferta, direcionada prioritariamente à colocação pública junto a
Investidores Não Institucionais que tenham realizado Pedido de
Reserva dentro do respectivo Período de Reserva.

Oferta Primária

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

Oferta Secundária

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

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

Pedido de Reserva

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

Período de Reserva da
Oferta de Varejo

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•]
de 2020, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva
pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•]
de 2020, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos 7 dias
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado à
formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

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

Prazo de Distribuição

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

Preço por Ação

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

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado
exclusivamente
junto
a
Investidores
Institucionais
pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato
de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no
exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional,
em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding em até
20% da quantidade de ações inicialmente ofertada. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”,
na página 83 deste Prospecto.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo
48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações
com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na
forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas. Para mais informações, leia a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação
e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia.”, neste Prospecto Preliminar. Para mais informações,
leia a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das
Ações.”, neste Prospecto.
Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais
considerados em conjunto.

Rateio da Oferta do
Segmento Private

Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária e
Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária,
considerados em conjunto.

Rateio da Oferta do
Segmento Private Com
Alocação Prioritária

Rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private Com
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio da Oferta do
Segmento Private Sem
Alocação Prioritária

Rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Varejo

Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária e Rateio da Oferta
de Varejo Sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto.

e

Investidores

Institucionais,

Rateio da Oferta de Varejo Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Com Alocação
Com Alocação Prioritária Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.
Rateio da Oferta de Varejo Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Sem Alocação
Sem Alocação Prioritária
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.
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Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria da Companhia obrigar-se-ão perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, pelo período de 180 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou
indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sujeito a
determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda,
empenhar ou de outro modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, contratar a
compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para
adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar
qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a
outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer
operação especificada nos itens (i) a (iii).
As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses:
[(i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo
donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up;
(ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do
próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust
comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente do
período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme
definidas na Regra 405 do Securities Act, conforme alterada, dos
signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de tal
transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os
Coordenadores da Oferta por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas
para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de
lock-up para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição
indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado número
de ações para fins de realização das atividades de estabilização do
preço das Ações, nos termos deste Contrato e do Contrato de
Estabilização.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Total da Oferta

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

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento é de R$1.000.000,00 por
Investidor de Varejo.
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Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da
Oferta do Segmento
Private

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por
Investidor do Segmento Private.

Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

Ações ordinárias de emissão da Companhia e/ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações
ordinárias de emissão da Companhia sujeitas ao lock-up.

Veracidade das
Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder,
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 147.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$834.510.266,21, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 465.694.714 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de
200.000.000 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.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

465.694.714
465.694.714

(1)

(2)

834.510.266,21
834.510.266,21

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

[•]
[•]

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

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

465.694.714
465.694.714

(1)

(2)

834.510.266,21
834.510.266,21

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

[•]
[•]

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

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

465.694.714
465.694.714

(1)

(2)

834.510.266,21
834.510.266,21

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

[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa,
a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

465.694.714
465.694.714

(1)

(2)

834.510.266,21
834.510.266,21

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

[•]
[•]

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

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

465.694.714
465.694.714

(1)

(2)

834.510.266,21
834.510.266,21

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

[•]
[•]

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

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

465.694.714
465.694.714

(1)

(2)

834.510.266,21
834.510.266,21

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

[•]
[•]

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

Acionistas da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, na data
deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias

Acionista
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ................................................................
Brazilian Private Equity V – Fundo De Investimento Em Participações
Multiestratégia.......................................................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em Participações
Multiestratégia.......................................................................................
Tesouraria ...............................................................................................
Outros ......................................................................................................
Total .........................................................................................................
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Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias

308.470.651

66,24

[•]

[•]

78.166.378

16,78

[•]

[•]

6.810.064
10.000.000
62.247.621
465.694.714

1,46
2,15
13,37
100,00

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
100,00

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

Acionista
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ............................................................
Brazilian Private Equity V – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ............................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ............................................................
Tesouraria ............................................................................................
Outros ..................................................................................................
Total .....................................................................................................

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias

308.470.651

66,24

[•]

[•]

78.166.378

16,78

[•]

[•]

6.810.064
10.000.000
62.247.621
465.694.714

1,46
2,15
13,37
100,00

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
100,00

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

Acionista
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ............................................................
Brazilian Private Equity V – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ............................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ............................................................
Tesouraria ............................................................................................
Outros ..................................................................................................
Total .....................................................................................................

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias
308.470.651

66,24

[•]

[•]

78.166.378

16,78

[•]

[•]

6.810.064
10.000.000
62.247.621
465.694.714

1,46
2,15
13,37
100,00

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
100,00

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

Acionista
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ............................................................
Brazilian Private Equity V – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ............................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ............................................................
Tesouraria ............................................................................................
Outros ..................................................................................................
Total .....................................................................................................

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias

308.470.651

66,24

[•]

[•]

78.166.378

16,78

[•]

[•]

6.810.064
10.000.000
62.247.621
465.694.714

1,46
2,15
13,37
100,00

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
100,00

Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores:

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ......................................................
Total ...............................................................................................
(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

[•]

[•]

[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

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

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ......................................................
Total ...............................................................................................
(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

[•]

[•]

[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

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

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

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ......................................................
Total ...............................................................................................
(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

[•]

[•]

[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

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

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

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ......................................................
Total ...............................................................................................
(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

[•]

[•]

[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

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

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia ................................................
Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em
Participações Multiestratégia ......................................................
Total ...............................................................................................
(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

[•]

[•]

[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]

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

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA,
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a
participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do
total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em
até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo (i) [•] novas ações ordinárias de emissão
da Companhia; e (ii) [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, nas proporções indicadas na página 109 deste Prospecto, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias[, sendo (i) [•] novas ações ordinárias de emissão
da Companhia; e (ii) [•] ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar], nas mesmas condições e ao
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção
a ser outorgada [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos
termos do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos
serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito Oferta (“Opção de Ações do Lote
Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no
todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais
Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão
da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por
parte dos Coordenadores da Oferta.
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No âmbito da Oferta, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão do direito
de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado
previsto no estatuto social da Companhia.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de
acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição e
observadas as disposições descritas abaixo. As Ações que forem objeto de esforços de colocação
no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da
Lei do Mercado de Capitais.
As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas
U.S. persons, conforme definido no Regulamento S sem que haja registro ou isenção de registro
nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos
e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Listagem e Negociação no Novo Mercado da B3
A Companhia voluntariamente solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações (“Novo Mercado” e
“Adesão ao Novo Mercado”, respectivamente), condicionada à realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ELFA3”. A Adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia celebrará o Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a
Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do
Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o referido contrato entrará em
vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do
Novo Mercado estão descritas de forma resumida no item “12.12 – Outras informações relevantes”
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
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Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação,
suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e o item “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 75 deste Prospecto.
Aprovações Societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
bem como a reforma e consolidação do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às exigências
legais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas e às regras do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, e seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 7 de agosto de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCISDF em [•] de agosto de 2020, sob o nº[•] e publicada no DODF e no jornal “Jornal de Brasília” em
[•] de agosto de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCIS-DF e publicada no
DODF e no jornal “Jornal de Brasília” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a
participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores convidarão as
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações, exclusivamente junto a
Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”),
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser
fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas
neste Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20% do valor
máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA
e do Ofício Circular, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um
montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de,
aproximadamente, [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de até [•] ações
ordinárias 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 da Companhia” na página 40 deste Prospecto.
De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado é de 25% do
total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia
deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital social em circulação (free
float).
Custos de Distribuição
As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas
abaixo serão pagas exclusivamente pela Companhia. [Os Acionistas Vendedores pagarão
exclusivamente despesas com assessores legais dos Acionistas Vendedores e com viagens
realizadas por colaboradores dos Acionistas Vendedores no âmbito da Oferta.] As comissões a
serem pagas aos Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia e pelos Acionistas
Vendedores, na proporção das Ações ofertadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente
com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores
líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página 82 deste
Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação...........................
Comissão de Colocação ...............................
Comissão de Garantia Firme ........................
Comissão de Incentivo(2) ...............................
Total de Comissões ......................................
Despesas da Oferta(3)
Impostos, Taxa e Outras Retenções .............
Taxa de Registro na CVM .............................
Taxa de Registro na B3 ................................
Taxa de Registro na ANBIMA .......................
Total de Despesas com Taxas ...................
Despesas com Advogados(4) ........................
Despesas com Auditores Independentes .....
Outras Despesas(5) .......................................
Total de Outras Despesas ..........................
Total de Despesas ......................................
Total de Comissões e Despesas ...............
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Valor total(1)
(R$)

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

48

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

(2)

(3)
(4)
(5)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Valor total(1)
(R$)

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

(2)

(3)
(4)
(5)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Valor total(1)
(R$)

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

(2)

(3)
(4)
(5)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Valor total(1)
(R$)

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

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo
de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, por meio de operações
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 71 deste
Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento
de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido
de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável;
(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento
igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos
critérios aceitos pela CVM;
(e) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109,
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início; e
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(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei
das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta Não Institucional,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Segmento Private, conforme o caso; e (ii)
Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de Distribuição
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, e observado o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio de duas ofertas distintas,
quais sejam: (i) uma oferta destinada aos Investidores Não Institucionais (“Oferta Não
Institucional”); e (ii) uma oferta destinada aos Investidores Institucionais (“Oferta Institucional”),
conforme descritas a seguir.
Oferta Não Institucional:
No contexto da Oferta Não Institucional e considerando que a Companhia deve envidar melhores
esforços para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 11,5% e, no máximo, 30%
da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a
critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido
de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as
condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, por meio de (i) uma Oferta de Varejo,
destinada aos Investidores de Varejo; (ii) uma Oferta do Segmento Private, destinada aos
Investidores do Segmento Private.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, 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 1/3 à quantidade de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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 1/3 das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).

53

A Oferta Não Institucional será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem
solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma
única Instituição Consorciada durante o Período de Reserva, de acordo com as condições e
procedimentos descritos abaixo.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedido de
Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta
e as informações constantes neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto
Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii)
verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido
de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta
e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade
de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e (iv) entrem em
contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do
Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição
Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição
Consorciada.
Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% das Ações, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
será destinado à colocação pública para Investidores de Varejo, distribuído da seguinte forma:
(i) caso haja demanda de Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária (i) de até 8% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 8% do
total das Ações, a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, nesse caso, haverá a incidência de Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária (“Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária”). Caso não haja demanda suficiente
para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária, o montante máximo da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária poderá ser
aumentado; e
(ii) caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária (i) de até 2% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 2% do
total das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste
caso, poderá haver Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (“Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com a Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária, a
“Oferta de Varejo”).
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo ser
superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá Rateio Varejo.
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores de Varejo de maneira irrevogável
e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Violações de Normas de Conduta” nas páginas 62, 64 e 67, respectivamente, deste Prospecto,
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as
seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, sendo que tais
Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de
seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo
3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor de
Varejo estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o
seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3
dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual
venha a ser majorada);
(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up Oferta de Varejo (conforme definido abaixo), sob pena de serem
considerados Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária e não participarem da Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária;
(c) os Investidores de Varejo deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de
Ações junto a Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores de Varejo serão
informados a cada Investidor de Varejo até as 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à
data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo limitado ao
valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio Varejo;
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(e) cada Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d) acima
junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, à
vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas
da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à
qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor
de Varejo e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado por tal Instituição
Consorciada;
(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor de Varejo o
número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante
do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto acima,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (c) e
(e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 62,
64 e 67, respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de Rateio Varejo prevista na
alínea (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será
limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida
fração;
(g) caso o total de Ações da Oferta de Varejo objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta
de Varejo Com Alocação Prioritária (conforme definido abaixo), sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Com Alocação
Prioritária, de modo que as Ações da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária
remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores de Varejo Sem Alocação
Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Com Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da
Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária”);
(h) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (após a Oferta
de Varejo Com Alocação Prioritária) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo Sem Alocação Prioritária (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas
à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (após a Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária), não haverá Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido
abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações destinadas à Oferta
de Varejo Sem Alocação Prioritária remanescentes, se houver, serão destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária (após a Oferta de Varejo com Alocação Prioritária), será realizado rateio
entre os respectivos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido
de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária” e, em conjunto com o Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária, “Rateio Varejo”);
(i) Caso haja Rateio Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
da Data de Liquidação; e
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(j) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, a
quantidade de Ações destinadas a Investidores de Varejo poderá ser aumentada para que os
pedidos excedentes dos Investidores de Varejo possam ser total ou parcialmente atendidos,
sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio Varejo descrito acima.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 62¸ 64 e 67,
respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores de Varejo não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto,
não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores de Varejo deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida
pelo respectivo Investidor de Varejo.
Lock-up Oferta de Varejo Os Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária que indicarem no
Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta de Varejo e adquirirem Ações no
âmbito da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária não poderão, pelo prazo de 45 dias contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lockup Oferta de Varejo”). Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária, cada Investidor Varejo Com Alocação Prioritária, ao realizar seu Pedido de
Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a
depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo. Não obstante o Lockup Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Alocação Prioritária
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as
Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no
âmbito da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária que foram depositadas em garantia para fins
de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Com
Alocação Prioritária por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período
de Lock-up Oferta de Varejo e tendo em vista a impossibilidade de oferecer, vender, alugar
(emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a
qualquer título tais Ações, referidas restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a
observar o Lock-up Oferta do Segmento Private e o Lock-up 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 ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações” na página 79 deste Prospecto.
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Oferta do Segmento Private
O montante de, no mínimo, 1,5% das Ações e no máximo 10% do total das Ações, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, será destinado à colocação pública no âmbito da oferta para Investidores do Segmento
Private que realizarem seus investimentos de forma direta, sendo certo que:
(i) caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária (i) de até
1% do total das Ações, tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida;
e (ii) superior a 1% do total das Ações, a alocação, desde que o montante mínimo estipulado
para a Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido, será definida
a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, nesse caso, haverá a incidência de Rateio da Oferta
do Segmento Private Com Alocação Prioritária (“Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária”). [Caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para
a Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, poderá haver a realocação das Ações
remanescentes da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária também para a Oferta
de Varejo Com Alocação Prioritária]; e
(ii) caso haja demanda de Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária (i) de até
0,5% do total das Ações, tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii)
superior a 0,5% do total das Ações, a alocação será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária
(“Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com a Oferta do
Segmento Private Com Alocação Prioritária, a “Oferta do Segmento Private”).
A Oferta do Segmento Private será realizada exclusivamente junto a Investidores do Segmento
Private que realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o
Período de Reserva, ou, no caso de Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas
Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private, nas condições descritas
abaixo.
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá Rateio da Oferta
do Segmento Private.
Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta do Segmento Private não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do
Preço por Ação.
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores do Segmento Private de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 62, 64 e 67,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta
do Segmento Private deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private, sendo que tais Investidores do Segmento Private poderão estipular, no Pedido de
Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação,
conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de
posterior confirmação. Caso o Investidor do Segmento Private estipule um preço máximo por
Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os valores
eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da
divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(b) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
do Segmento Private Com Alocação Prioritária deverão, necessariamente, indicar no Pedido
de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do Segmento Private, sob pena de
serem considerados Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária e não
participarem da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária;
(c) os Investidores do Segmento Private deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a
colocação de Ações junto a Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas,
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores do Segmento
Private serão informados a cada Investidor do Segmento Private até às 12:00 horas do dia útil
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, facsímile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio da Oferta do
Segmento Private;
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(e) cada Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea
(d) acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor do Segmento Private e o Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado por tal Instituição Consorciada;
(f) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor do
Segmento Private o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações
de Normas de Conduta” nas páginas 62, 64 e 67, respectivamente, deste Prospecto e a
possibilidade de Rateio da Oferta do Segmento Private. Caso tal relação resulte em fração de
Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de
Ações, desprezando-se a referida fração;
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Com Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do Segmento
Private Com Alocação Prioritária, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária, de modo
que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas conforme ordem de prioridade
estabelecida neste Prospecto[, podendo também ser destinadas à Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária]; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Com Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores do
Segmento Private Com Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária”);
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, de modo
que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas conforme ordem de prioridade
estabelecida neste Prospecto; ou (ii) exceda o total de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária” e, em conjunto com o Rateio da Oferta do Segmento Private Com
Alocação Prioritária, “Rateio da Oferta do Segmento Private”).
(i) Caso haja Rateio da Oferta do Segmento Private, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo,
sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis
contados da Data de Liquidação; e
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(j) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, a
quantidade de Ações destinadas a Investidores do Segmento Private poderá ser aumentada
para que os pedidos excedentes dos Investidores do Segmento Private possam ser total ou
parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio
da Oferta do Segmento Private descrito acima.
Lock-up Oferta do Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private Com Alocação
Prioritária que indicarem no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do
Segmento Private e adquirirem Ações no âmbito da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária não poderão, pelo prazo de 60 dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar
de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up Oferta do Segmento Private”). Dessa
forma, como condição para a participação na Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária, cada Investidor do Segmento Private Com Alocação Prioritária, ao realizar seu Pedido
de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a
depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta do Segmento Private. Não
obstante o Lock-up Oferta do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do
Segmento Private Com Alocação Prioritária poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para
depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará
autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private que foram
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Oferta
do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private 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 que se comprometerem a observar o Lock-up Oferta do Segmento
Private e o Lock-up 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 ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, deste
Prospecto.
Para as hipóteses de “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta”, veja as páginas
62, 64 e 67, respectivamente, deste Prospecto.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta Não Institucional, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional, serão destinadas à
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes
de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que
cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os
requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de ordens de investimento recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o
total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os
Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de
criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações objeto
das respectivas ordens de investimento, em conformidade com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição.
Foi requerida e concedida dispensa de apresentação de boletim de subscrição/contrato de compra
e venda, a exclusivo critério dos Coordenadores da Oferta, nos termos da Deliberação CVM nº
860, de 22 de julho de 2020, com respaldo no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por
Ações. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em
moeda corrente nacional por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na
Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores,
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores e inerentes à própria Oferta.
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Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa
Indicativa, e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular (“Evento de Fixação de
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não Institucionais poderão desistir
dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua
decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos Pedidos de Reserva (por
meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao endereço da Instituição
Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à
data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e (c) até as 14:00
horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da
suspensão, modificação da Oferta ou do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, no caso do item (iv) acima.
Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o
encerramento do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados
ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
Para mais informações, ver seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Como
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à
Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a opção de
desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 78 deste Prospecto.
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Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente
suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores
pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento dos registros da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos
eventualmente incidentes, e se a alíquota for superior a zero.
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400.
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada por meio do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O prazo para a
distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em [•] de [•] de 2020, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contados
da data divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis,
contado do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar”).
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As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é
vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, deferido o registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e
disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta –
Estabilização do Preço das Ações” na página 51 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta

Quantidade de Ações

Coordenador Líder ...........................................................................
Santander .........................................................................................
Agente Estabilizador ........................................................................
BTG Pactual .....................................................................................
XP ....................................................................................................
Morgan Stanley ................................................................................
Total .................................................................................................
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[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Percentual
(%)
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da
Oferta.
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e
dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional; e (ii) a assinatura de compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e por determinados
Administradores. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição
Internacional, a Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas às
informações de sua respectiva responsabilidade nos Offering Memoranda. O Contrato de
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização
desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no exterior, poderá deixar a
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil, com esforços
de venda no exterior”, na página 79 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 71 deste
Prospecto.
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Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação
com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis
pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva
que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos
investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada
integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às
Ações, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da
Instituição Consorciada, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos
eventualmente incidentes, bem como aqueles cuja alíquota for superior a zero ou venha a ser
majorada, (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como
Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de
eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores
da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e
empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 meses contados da
data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere esta seção deverá informar
imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de
Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por
quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento,
Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
da Companhia] obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não
efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou
permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up”), sujeito a determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a venda, empenhar
ou de outro modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir,
contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para
adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou
qualquer acordo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente
a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii).
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses: (i) doações de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em
benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de
tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas
para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador
da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado
número de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos
termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão,
a venda, ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas
das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelos Acionistas Controladores,
após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá afetar adversamente o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário
ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 76 deste Prospecto.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é o Itaú Corretora de Valores S.A.

68

Cronograma Tentativo Estimado da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir da data de protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM:
#

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

2

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

[•] de [•] de 2020

3

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

[•] de [•] de 2020

4

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

[•] de [•] de 2020

5

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•] de [•] de 2020

6

Encerramento do Período de Reserva

[•] de [•] de 2020

7

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

[•] de [•] de 2020

8

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

[•] de [•] de 2020

9

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

[•] de [•] de 2020

10

Data de Liquidação

[•] de [•] de 2020

11

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

[•] de [•] de 2020

12

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

[•] de [•] de 2020

13

Término do Lock-up Oferta de Varejo

[•] de [•] de 2020

14

Término do Lock-up Oferta do Segmento Private

[•] de [•] de 2020

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

[•] de [•] de 2020

15
(1)

[13] de agosto de 2020

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção
“Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70 deste
Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.
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Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 65 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos
negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia,
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em Ações não
é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais e aos setores em que a Companhia atua. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao
perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento
nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da
economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores
para este fim.
Companhia
www.grupoelfa.com.br/ri (neste website, clicar em "[•]”).
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Coordenadores da Oferta
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Elfa
Medicamentos S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de
Ações - IPO” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
Banco Santander (Brasil) S.A.
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Elfa” e clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “Elfa
Medicamentos S.A.”, clicar em “2020”, em “Oferta Pública de Ações (IPO)” e, em seguida, clicar no
link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais
- Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Elfa Medicamentos S.A.” escolher o link específico de cada
aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Elfa Medicamentos S.A.” e, então, clicar no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado
da Oferta).
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
estarão disponíveis os anúncios e avisos da Oferta, no subitem “Elfa Medicamentos S.A.”).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias e Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na
página referente a “Ofertas Primárias e Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) –
Volume em R$”, acessar o link referente à “Elfa Medicamentos S.A.”, no qual serão
disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Elfa
Medicamentos S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
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É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 20 e 75,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar este Prospecto, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página
própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Companhia
Elfa Medicamentos S.A.
Intersecção da Rodovia DF 001 com a Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta
Norte
72427-010, Gama, DF
At.: Sr. Michael Findlay e Sra. Janaína Pavan
Tel.: +55 (11) 4890 2044
http:///www.grupoelfa.com.br/ri (neste website, clicar em "[•]”).
Coordenadores da Oferta
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 14º andar (parte)
01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
Fax: +55 (11) 2845-3080
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Elfa
Medicamentos S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de
Ações - IPO” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Elfa” e clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“2020” e, posteriormente, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, e por fim em “Prospecto
Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
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04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais
- Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Elfa Medicamentos S.A.” escolher o link “Prospecto
Preliminar”).
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) 4871-4277
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Elfa Medicamentos S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Fax: +55 (11) 3048-6099
http://www.morganstanley.com.br/prospectos (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Elfa Medicamentos S.A.”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em 30 de abril de 2020, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais de companhias
(ITR, DFP, DF, FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página
digitar “Elfa” e, em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Elfa Medicamentos S.A.”.
Ato contínuo, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e em seguida “Prospecto
Preliminar”,
posteriormente
clicar
em
“Download”
ou
“Consulta”);
e
(ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/ – neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Elfa
Medicamentos S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
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Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da
América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro sob
o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar
nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída
ou disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto e do
Formulário de Referência.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável,
não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 20 E 75, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO A
ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM
RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer
decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas
as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes
da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste
Prospecto, os riscos constantes da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência na página
[•] deste Prospecto, e as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexas a este
Prospecto, a partir da página 251.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que
atualmente a Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de
maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito
material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa
e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, na página [•] deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus (“COVID19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente
Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso
relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira,
nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do COVID19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de
tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas
relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e
corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como
consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos,
fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do
comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na
volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito
adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Em 30 de junho de
2020, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava, aproximadamente,
R$[•] trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente, R$[•] bilhões, segundo
dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma
que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, [•]% do
volume total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019, enquanto que a New York Stock
Exchange teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$[•] trilhões em 31 de
dezembro de 2019 e um volume diário médio de negociação de US$[•] bilhões durante o ano de
2019.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade
dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo
preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso na liquidez e,
consequentemente, no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e
líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
[A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia] celebrarão acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão
da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se comprometerão a, sujeitos tão somente às
exceções previstas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional, durante
o período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, até a totalidade das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
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Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Para informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação
de Ações (Lock-up)” na página 67 deste Prospecto.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o
referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados
serão devolvidos sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos
eventualmente incidentes, e se a alíquota for superior a zero. Para maiores informações, ver a
seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 67 deste
Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o preço das Ações.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações,
inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de
preferência de seus acionistas, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias
aplicáveis, e acarretar na diluição da participação acionária de seus acionistas no capital social da
Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição
econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Nos termos da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante
a participação destes no Procedimento de Bookbuilding em até 20% da quantidade de ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, somente não será permitida a colocação de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, caso seja verificado excesso de demanda
superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente subscritas
no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente
cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 64 deste Prospecto.
Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 111 deste
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e
substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquirirem Ações por meio da Oferta
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao
subscrever/adquirir as Ações na Oferta.
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da
participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 114 deste Prospecto.
Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a
observar o Lock-up Oferta do Segmento Private e o Lock-up 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 ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações.
Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo devem se comprometer,
observadas as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante
o período de 60 (sessenta) e 45 (quarenta e cinco) dias, respectivamente, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia
de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo e/ou
os Investidores do Segmento Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante
o período de Lock-up Oferta de Varejo e/ou período de Lock-up Oferta do Segmento Private
aplicáveis e tendo em vista a impossibilidade das ações da Oferta de Varejo e das ações da Oferta
do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causarlhes perdas.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no
Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente
junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a
Companhia a normas relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda e em outros documentos relacionados à colocação
das Ações no exterior.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões nos
Offering Memoranda.
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A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da
Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver valores elevados e afetar negativamente a
Companhia.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da
Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da
América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o
interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, inclusive
com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais
brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão oferta pública inicial de ações da Companhia, a Companhia
continuará sendo controlada pelos seus atuais acionistas controladores. Os interesses dos
acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os interesses dos
seus demais acionistas.
A Companhia é controlada pelos Acionistas Controladores, e continuará sendo controlada pelos
Acionistas Controladores imediatamente após a conclusão da Oferta. Os interesses dos atuais
Acionistas Controladores podem ser conflitantes com os interesses dos demais acionistas. De
acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os Acionistas Controladores têm o poder de eleger a
maioria dos membros do Conselho de Administração, exercer o controle geral sobre a
Administração, determinar suas políticas, vender ou de alguma forma transferir ações que
representem o seu controle por ele detidas e determinar o resultado de qualquer deliberação de
seus acionistas, inclusive operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, venda
de todos ou substancialmente todos os ativos, assim como determinar a distribuição e pagamento
de quaisquer dividendos futuros.
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Os Acionistas Controladores poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos,
parcerias, busca de financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com os
interesses dos demais acionistas e causar um efeito relevante adverso nas atividades da
Companhia. Adicionalmente, qualquer mudança no controle pode afetar materialmente a
Administração, os negócios, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia.
Para mais informações sobre o controle da Companhia, vide item 15 do Formulário de Referência
anexo a este Prospecto.
Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das Ações, na medida em que suas remunerações são baseadas, em parte, em
planos de opções de compra de Ações.
Os Administradores são beneficiários do Planos de Opções e do Plano de Ações Diferidas, nos
termos do qual os potenciais ganhos para os beneficiários estão vinculados a valorização do preço
das Ações no mercado. O fato de uma parcela significativa da remuneração dos Administradores
estar ligada ao desempenho de mercado das Ações pode levá-los a conduzir suas atividades com
maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses
dos demais acionistas da Companhia que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para
mais informações sobre o Planos de Opções e o Plano de Ações Diferidas, veja a seção “Diluição”,
a partir da página 114 deste Prospecto e o item “13.4. Plano de remuneração baseado em ações
do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, a partir da página 729 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de
total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400. A realização de tais
operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e,
consequentemente, o preço das Ações.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins
do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
[A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente
com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores
líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia no período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com os Acionistas
Vendedores com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta,
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta, incluindo da
Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a
serem recebidos no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio
líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”
na página 47 deste Prospecto.]
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional contém condições
suspensivas em relação à colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar. Caso tais condições não sejam implementadas até a Data de
Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos
e, consequentemente, o registro da Oferta pela CVM será cancelado.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional condicionam a colocação das
Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, à implementação de
certas condições suspensivas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do
Lote Suplementar, conforme aplicável. Caso as referidas condições suspensivas não sejam
implementadas, o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser
rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato
de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta pela CVM. Para mais informações,
veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição
Internacional”, na página 66 deste Prospecto. Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato
de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da
Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”,
na página 71 deste Prospecto.
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O cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, por
meio de anúncio a ser divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições Participantes da
Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção “Informações
sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 70 deste Prospecto,
mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, terão direito à
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada). Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou
Cancelamento da Oferta”, na página 64 deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O
Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui mais de 200 anos
de história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e
locais, acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas
as regiões.
O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela
consistência de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional
de atendimento, oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação,
gestão e expansão de grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no
segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e
aquisições, project finance e empréstimos sindicalizados. Com know-how internacional em
produtos de banco de investimento e experiência em operações estruturadas, atende empresas de
pequeno, médio e grande porte, além de instituições financeiras. Com mais de 200 anos de história
no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup atua como uma empresa parceira
nas conquistas de seus clientes.
O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos
e valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de
ações escriturais, emitir certificados de depósito de ações, emprestar valores mobiliários para
venda (conta margem), entre outros.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120.2 bilhões (setembro de 2010), a qual
ganhou o prêmio de Best Deal of the Year of 2011. Além disso, participou, nos últimos anos, como
coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão da Redecard S.A., no montante de R$2.2
milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho de
2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009);
Hypermarcas S.A., no montante de R$1.2 bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montante
de R$9.8 bilhões (agosto de 2010); HRT Participações em Petróleo S.A., no montante de R$2.4
bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual S.A., no montante de R$3.2 bilhões (abril de 2012); Brazil
Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio – Fundo de
Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143.8 milhões (novembro de 2012).
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Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11.5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro
de 2013). Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um
montante de mercado de R$5.5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como
coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal
S.A., no montante de R$2.6 bilhões (abril de 2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo
Energisa, no montante de R$1.5 bilhões (julho de 2016). Em 2017, o Citi atuou como (i)
coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., oportunidade em que atuou, também, como agente estabilizador, no
montante de R$2.0 bilhões (abril de 2017), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações de emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhão (setembro de 2017),
(iii) coordenador no Re-IPO de Eneva S.A., no montante de R$876 milhões (outubro de 2017) e (iv)
coordenador líder e agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações
ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$5.0 bilhões (dezembro de
2017).
Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril de
2018); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7 bilhões (abril de
2018); (iii) coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhões (junho de 2018); (iv) coordenador global na
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo,
no montante de R$5.1 bilhões (outubro de 2018); (v) coordenador na oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3.0 bilhões (dezembro de 2018) e (vi) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.4 bilhões (dezembro de 2018).
Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3.0 bilhões (abril), (ii) coordenador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Eneva S.A., no
montante de R$1.1 bilhões (abril de 2019), (iii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$2.7 bilhões (abril de 2019), (iv) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3.7 bilhões
(junho de 2019), (v) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da de Light S.A., no montante de R$2.5 bilhões (julho de 2019), (vi)
coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do IRBBrasil Resseguros S.A., no montante de R$7.4 bilhões (julho de 2019), (vii) coordenador e agente
estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da de
Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9.6 bilhões (julho de 2019), (viii) coordenador na
oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do
PagSeguro Digital Ltd., no montante de R$2.7 bilhões (outubro de 2019), (ix) coordenador na oferta
pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da C&A Modas
S.A., no montante de R$1.8 bilhões (outubro de 2019), (x) coordenador na oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP Inc., no montante de
R$9.3 bilhões (dezembro de 2019), (xi) coordenador na oferta pública de distribuição primaria e
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$5.0 bilhões (dezembro de 2019) e (xii) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (dezembro de 2019).
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Em 2020, o Citi atuou como coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de
R$22.0 bilhões (fevereiro de 2020).
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,46 trilhão em
ativos, 12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido,
por meio do Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na
Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos
Estados Unidos da América.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 90 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target
em operações brasileiras.
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Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2013, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública de ações da Via Varejo S.A., na
oferta pública inicial de ações da Ser Educacional S.A., na oferta pública inicial de units de Alupar
Investimentos S.A. e na oferta pública inicial de Smiles S.A.
Em 2014, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow–on da Oi S.A.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações
S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR
Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações
S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador na oferta pública inicial da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da
Via Varejo S.A. e do Banco BTG Pactual S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas de
follow-on da Cogna Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A.
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Agente Estabilizador
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de investment banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de deposit receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
América do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
BTG Pactual
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.
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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. Devese destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na
oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Par Corretora e do follow-on de Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017,
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das
Lojas Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e
da Vulcabras. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da
Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burguer King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva,
Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, do próprio BTG Pactual, JHSF
Participações, Irani, IMC e Dimed assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar e Ambipar.
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XP
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 US, LLC, 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 junho de 2019, o
Grupo XP atingiu mais de 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) clientes ativos e 5.000 (cinco mil)
agentes autônomos e R$275 (duzentos e setenta e cinco) bilhões de reais de ativos sob custódia.
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.
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.
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Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2017, a XP
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets destacando sua participação nas
ofertas de IPO de Burger King no valor de R$1,98 bilhões; IPO de Omega Geração, no valor de
R$789 milhões e Movida no valor de R$600 milhões. Em 2019, até o fechamento do mês de julho,
a XP atuou como assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que
alterou a estrutura societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões;
follow-on da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões, no follow-on
da Movida no valor de R$832 milhões e no follow-on da Omega no valor de R$831 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.
Morgan Stanley
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com
sede em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de
investimento em 1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e
estabeleceu uma área dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a
oferecer o serviço de corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange –
NYSE. Em 1997, uniu-se com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding
company e estabeleceu uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou
uma joint venture com Smith Barney, combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo
fusões e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos;
assim como atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores
mobiliários de renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities; (ii)
global wealth management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em
investimento; planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e
serviços fiduciários; e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em
investimentos em renda variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de
hedge, fundos de fundos e merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente
posicionados ao redor do globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou
patrimônio líquido de US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e
2019, de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios
como reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o
Morgan Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global
Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta
inicial de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
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Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em
2001, fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley
Corretora. O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com
carteiras comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária
indiretamente controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve
principalmente as atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio
no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações
locais durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado
de 9,5%.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico possui o seguinte relacionamento com a Companhia:
•

Empréstimo 4131 (em reais) tomado pela Companhia com o Citibank, N.A. – NY Branch.
A operação não possui avalista e/ou devedor solidário. A única garantia é 50% de recebíveis
(duplicatas) da devedora e da controlada Cirurgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar
Ltda. (terceiro garantidor). A data de início do contrato é junho 2020 e o vencimento ocorrerá em
junho 2023. O saldo total em aberto em 31 de julho de 2020 é de R$100.193.735,85. A finalidade
deste contrato de empréstimo é o financiamento de capital de giro.

Além do relacionamento descrito acima, Companhia não possui qualquer outro relacionamento
relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis, ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; 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 e venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Coordenador Líder e/ou sociedades do 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 os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das
Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total
return swap). O Coordenador Líder ou sociedade 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, assim como sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir títulos,
valores mobiliários e certificados, inclusive certificados de recebíveis imobiliários da Companhia
adquiridos por fundos de investimento sob a gestão discricionária de sociedades de conglomerado
econômico do Coordenador Líder. 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 81 deste
Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder ou sociedades de
seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária na 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 Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

Elfa Medicamentos S.A.
•

Operação de Offshore Loan Asset, com saldo de R$100.127.774,58 em 4 de agosto de
2020, contratada em 27 de julho de 2019 e com vencimento em 26 de junho de 2024, com
parcelas semestrais e taxa entre 1,50% e 3,00% a.a., acrescido de CDI. Operação com
garantia de 50% de recebíveis de cobrança;

•

Operação de Offshore Loan Asset, com saldo de R$20.298.878,65 em 4 de agosto de
2020, contratada em 24 de março de 2020 e com vencimento em 23 de setembro de 2020,
amortização e juros bullet e taxa entre 1,50% e 3,00% a.a., acrescido de CDI. Operação
com garantia de 50% de recebíveis de cobrança;

•

Operação de Offshore Loan Asset, com saldo de R$30.433.845,86 em 4 de agosto de
2020, contratada em 27 de abril de 2020 e com vencimento em 27 de outubro de 2020,
amortização e juros bullet e taxa entre 1,50% e 3,00% a.a., acrescido de CDI. Operação
com garantia de 50% de recebíveis de cobrança;

•

Operação de Capital de Giro, com saldo de R$50.109.973,00 em 4 de agosto de 2020,
contratada em 14 de julho de 2020 e com vencimento em 29 de junho de 2023, com
parcelas semestrais e taxa entre 1,50% e 3,00% a.a., acrescido de CDI. Operação com
garantia de 50% de recebíveis de cobrança;
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•

•

•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Banco Santander em operações de
Depósito a Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa, com remuneração entre 40% e
100% do CDI, no valor aproximado, em junho de 2020, de R$10 milhões. Tais aplicações
não contam com garantias e prazo de vencimento;

•

Serviço geral de Pagamentos com a liquidação de TEDs, Transferências entre Contas do
Santander, Boletos Bancários e Tributos. O Santander realiza em média um volume 11.000
pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro de R$684 milhões. Com
taxas que variam entre zero e R$2,50 por transação, sem prazo de vencimento ou
garantias vinculadas;

•

Serviço de recebimento através de Cobrança (emissão de Boletos Bancários).
O Santander emite em média 13.900 boletos ao ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$125 milhões. Deste montante são liquidados em média 12.000 boletos ao
ano, o que soma um volume financeiro de R$100 milhões, com taxas que variam entre
zero e R$2,50. Não há prazo de vencimento ou garantias vinculadas.

Cristal Matriz
•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Banco Santander em operações de
Depósito a Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa com remuneração entre 40% e
100% do CDI, no valor aproximado, em junho de 2020, de R$1 milhão. Tais aplicações não
contam com garantias e prazo de vencimento;

•

Serviço geral de Pagamentos com a liquidação de TEDs, Transferências entre Contas do
Santander, Boletos Bancários e Tributos. O Santander realiza em média um volume de
3.700 pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro de R$57,6 milhões,
com taxas que variam entre zero e R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou
garantias vinculadas;

•

Serviço de recebimento através de Cobrança (emissão de Boletos Bancários).
O Santander emite em média 6.500 boletos ao ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$19,2 milhões. Deste montante são liquidados em média 492 boletos ao
ano, o que soma um volume financeiro de R$684 mil, com taxas que variam entre zero e
R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou garantias vinculadas.

Jaw Filial PR
•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Banco Santander em operações de
Depósito a Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa com remuneração entre 40% e
100% do CDI, no valor aproximado, em junho de 2020, de R$2,2 milhões. Tais aplicações
não contam com garantias, remuneração e prazo de vencimento;

•

Serviço geral de Pagamentos com a liquidação de TEDs, Transferências entre contas do
Santander, Boletos Bancários e Tributos. O Santander realiza em média um volume de
2.800 pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro de
R$154,8 milhões, com taxas que variam entre zero e R$2,50 por transação. Não há prazo
de vencimento ou garantias vinculadas;

•

Serviço de recebimento através de Cobrança (emissão de Boletos Bancários).
O Santander emite em média 1.400 boletos ao ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$16 milhões. Deste montante são liquidados em média 636 boletos ao ano,
o que soma um volume financeiro de R$2,3 milhões, com taxas que variam entre zero e
R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou garantias vinculadas.
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•

•

•

Majela Med PB
•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Banco Santander em operações de
Depósito a Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa com remuneração entre 40% e
100% do CDI, no valor aproximado, em junho de 2020, de R$1,5 milhão. Tais aplicações
não contam com garantias e prazo de vencimento;

•

Serviço de recebimento através de Cobrança (emissão de Boletos Bancários).
O Santander emite em média 13.900 boletos ao ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$125 milhões. Deste montante são liquidados em média 12.000 boletos ao
ano, o que soma um volume financeiro de R$100 milhões, com taxas que variam entre
zero e R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou garantias vinculadas.

Prescrita Matriz
•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Banco Santander em operações de
Depósito a Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa com remuneração entre 40% e
100% do CDI, no valor aproximado, em junho de 2020, de R$1,5 milhão. Tais aplicações
não contam com garantias e prazo de vencimento;

•

Serviço geral de Pagamentos com a liquidação de TEDs, Transferências entre contas do
Santander, Boletos Bancários e Tributos. O Santander realiza em média um volume de
1.400 pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro de R$27,6 milhões,
com taxas que variam entre zero e R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou
garantias vinculadas.

Nacional Comercial Hospitalar S.A.
•

Operação de Capital de Giro, com saldo de R$50.109.973,00 em 4 de agosto de 2020,
contratada em 23 de abril de 2020 e com vencimento em 19 de abril de 2021, com
parcelas semestrais e taxa entre 1,50% e 4,0% a.a. + CDI. Tais operações contam com
50% de garantias de recebíveis;

•

Operação de Desconto de Duplicata, com saldo de R$1.142.251,91 em 4 de agosto de
2020, contratada em 09 de junho de 2020 e com vencimento em 31 de agosto de 2020,
com taxas entre 5% e 15% a.a. Não existem garantias adicionais vinculadas;

•

Aplicações financeiras realizadas junto à tesouraria do Banco Santander em operações de
Depósito a Prazo e Conta Max, modalidade de renda fixa com remuneração entre 40% e
100% do CDI, no valor aproximado, em junho de 2020, de R$700 mil. Tais aplicações não
contam com garantias e prazo de vencimento;

•

Serviço geral de Pagamentos com a liquidação de TEDs, Transferências entre contas do
Santander, Boletos Bancários e Tributos. O Santander realiza em média um volume 23.000
pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro de R$827 milhões, com
taxas que variam entre zero e R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou
garantias vinculadas;

•

Serviço de recebimento através de Cobrança (emissão de Boletos Bancários).
O Santander emite em média 55.200 boletos ao ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$168 milhões. Deste montante são liquidados em média 6.500 boletos ao
ano, o que soma um volume financeiro de R$30,7 milhões, com taxas que variam entre
zero e R$2,50 por transação. Não há prazo de vencimento ou garantias vinculadas.
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Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Santander e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão
da Companhia” na página 81 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.

98

A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Agente Estabilizador
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Itaú BBA e demais sociedades do seu conglomerado financeiro,
conforme detalhado a seguir:
•

Contrato de Swap celebrado com a Companhia em 04 de março de 2020, com vencimento em
04 de setembro de 2020, no valor de R$10.000.000,00, com taxa efetiva de 2,25% a.m. e
garantida por cessão fiduciária de duplicatas;

•

2 CCBs (Cédula de Crédito Bancário), celebradas com a GB Distribuidora De Medicamentos e
Produções Hospitalares Ltda. em 31 de outubro de 2019, com vencimento em 31 de outubro
de 2022, no valor total agregado de R$8.600.000,00, ambas com taxa efetiva de 7,44% e
garantidas por cessão fiduciária de recebíveis e aval;

•

Contrato de Empréstimo Internacional 4131 celebrado com a Companhia em 04 de março de
2020, com vencimento em 04 de setembro de 2020, no valor de R$10.063.273,43, com taxa
efetiva de 0,15% e garantida por cessão fiduciária de recebíveis e de duplicatas.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do seu conglomerado
financeiro.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por meio de
fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações
regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado, sendo que a participação
adquirida do Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado financeiro não atinge, e
não atingiu, nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social da Companhia.
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O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado 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 Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia” na página 81 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro no contexto da Oferta cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página
47 deste Prospecto.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante
com o BTG Pactual e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos
12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
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Adicionalmente, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o BTG Pactual 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 BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e
venda a termo.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia” na página 81 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG
Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a XP
[Na data deste Prospecto, exceto relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
possui os seguintes relacionamentos relevantes com a XP e/ou as sociedades do seu
conglomerado financeiro:
[•].]
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Na data deste Prospecto, exceto pelo [disposto acima e, pelo] relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii)
realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à XP e/ou qualquer sociedade do 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 da XP como
instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia ou das sociedades controladas pela
Companhia.
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O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção [“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”], na página 81 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Morgan Stanley e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta,
conforme prevista no item “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47
deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Morgan Stanley
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Morgan
Stanley 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 Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram
de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas
Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de
operações financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores.
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 dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 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.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra
oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii)
negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Santander no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do Santander como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Agente Estabilizador
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem qualquer relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro.
Entretanto, os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, incluindo, entre
outras, investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades e/ou de seu patrimônio.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, prevista em “Informações sobre a
Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionista Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e/ou as sociedades do
seu grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, vir a contratar o BTG Pactual e/ou sociedades
pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas
oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os Acionistas
Vendedores. O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
[Na data deste Prospecto, exceto relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores possuem os seguintes relacionamentos relevantes com a XP e/ou as sociedades do
seu conglomerado financeiro:
[•].]
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Na data deste Prospecto, exceto pelo [disposto acima e, pelo] relacionamento decorrente da
presente Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem
qualquer outro relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação da XP como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e a XP ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores e de sociedades
controladas pelos Acionistas Vendedores.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
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O Morgan Stanley e/ou sociedades integrantes do grupo financeiro do Morgan Stanley e fundos de
investimentos administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo realizaram
negociações de ações de emissão dos Acionistas Vendedores e/ou possuem títulos e valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, diretamente ou em fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, em todos os casos, (i) tais negociações
envolveram ações representativas de participações minoritárias que não atingem, e não atingiram
nos últimos 12 meses, 5% do capital social dos Acionistas Vendedores, e (ii) consistiram em
operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Morgan Stanley cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Morgan Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
Elfa Medicamentos S.A.
At.: Sr. Michael Findlay e Sra. Janaína Pavan
Intersecção da Rodovia DF 001 com a Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta
Norte
CEP 72427-010, Gama, DF
Tel.: +55 (11) 4890 2044
michael.findlay@grupoelfa.com.br e janaina.pavan@grupoelfa.com.br
Acionistas Vendedores
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV –
Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
At.: Norberto Sobral Jannuzzi
Avenida Cidade Jardim, 803, 9º andar
CEP 01453 000, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 3039 9813
norberto.jannuzzi@patria.com

Brazilian Private Equity IV – Fundo de
Investimento em Participações
Multiestratégia
At.: Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi
Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Sala A
CEP 01453 000, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 3039 9000
norberto.jannuzzi@patria.com

Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 14º andar (parte)
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
Fax: +55 (11) 2845-3080
https://corporateportal.brazil.citibank.com

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

Agente Estabilizador
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º
andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt

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

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) 4871-4277
www.xpi.com.br

Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º
andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Fax: +55 (11) 3048-6099
www.morganstanley.com.br
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Consultores Legais Locais
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Srs. Eduardo Paoliello e Guilherme Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

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

Consultores Legais Externos
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455
CEP 04543-011
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1000
Fax: +55 (11) 3546-1002
www.stblaw.com

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.:Sr. Maurice Blanco
Tel.: +55 (11) 4871-8400
Fax: +55 (11) 4871-8500
www.davispolk.com

Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 7º
andar, Torre A
CEP 04711-904, São Paulo, SP
At.: Sr. Alexandre Y. Fujimoto
Tel.: +55 (11) 3940-1500
Fax: +55 (11) 3940-3580
www.kpmg.com.br

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909,
6º ao 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Julio Braga Pinto
Tel.: +55 (11) 2573-3000
www.ey.com.br/pt/home

Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 147.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução
das comissões e despesas, serão da ordem de R$[•] milhões, com base no ponto médio da Faixa
Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a
seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com
seu plano de negócios para: (i) crescimento mediante potenciais aquisições de empresas que
atuam no seu mercado de atuação, no curso regular dos negócios (“M&A”); e (ii) reforço da sua
estrutura de capital.
A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta
Primária:
Destinação

Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

M&A ..................................................................................
Reforço de estrutura de capital .........................................
Total ..................................................................................
(1)

[•]
[•]
[•]%

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

Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.

Em relação às aquisições de empresas, a Companhia está sempre atenta a oportunidades de
crescimento dentro de seus segmentos de atuação no curso regular de seus negócios e está
continuamente analisando potenciais operações que agreguem valor aos seus acionistas. Assim,
aproximadamente [•]% dos recursos líquidos a serem captados no âmbito da Oferta Primária serão
destinados para potenciais aquisições a serem realizadas pela Companhia. Desse montante, a
Companhia já identificou uma série de potenciais aquisições em fase de avaliação e negociação.
Na data deste Prospecto, a Companhia está (i) realizando análises preliminares para eventual
assinatura de memorando de entendimentos não vinculantes (“MoU”) com oito empresas; (ii) em
negociação para a assinatura de MoUs com duas empresas; e (iii) tem MoUs não vinculantes
assinados e está realizando diligência em nove empresas. A Companhia ressalta que não há uma
posição definida sobre essas potenciais transações, nem quanto tempo tais potenciais
negociações levarão para serem finalizadas, não tendo celebrado qualquer contrato ou documento
vinculante para quaisquer aquisições relevantes. Não há previsão para aquisição de empresas-alvo
de partes relacionadas.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, bem como se baseia em suas análises, estimativas e
perspectivas atuais sobre possíveis eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros
fatores podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária
quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária não sejam
suficientes para custear a Destinação de Recursos acima descrita, sua aplicação será reduzida de
forma proporcional aos objetivos 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, as quais deverão ser contratadas tendo
como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria ou reduziria o valor dos
recursos líquidos a serem captados na Oferta Primária em R$[•] milhões. O Preço por Ação será
definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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Por fim, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta
Secundária, visto que tais recursos serão integralmente revertidos ao Acionista Vendedor.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em
decorrência da Oferta Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a Seção
“Capitalização” na página 113 deste Prospecto Preliminar de Oferta.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos circulantes e não
circulantes da Companhia e sua estrutura de capital em 30 de junho de 2020, e indicam (i) a
posição em 30 de junho de 2020, e (ii) os valores ajustados para refletir o recebimento dos
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, no valor de R$[●] milhões, com base no ponto
médio da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e despesas estimadas, sem considerar
as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.
As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia, relativas ao período de 6 (seis) meses encerrado em 30
de junho de 2020, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR
GAAP”) e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB), e devem ser lidas em conjunto com as mesmas, bem como os
itens “3. Informações financeiras selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência.
Em 30 de junho de 2020
Efetivo
Ajustado(1)
(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos .................................................
Empréstimos e financiamentos (circulante) ..................................
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ...........................
Patrimônio líquido .......................................................................
Capital Social ................................................................................
Reserva de capital ........................................................................
Ações em Tesouraria.....................................................................
Reserva de Lucros ........................................................................
Outros resultados abrangentes .....................................................
Capitalização Total(2) ...................................................................
(1)

(2)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, no valor de R$[●] milhões, com base no
Preço por Ação, R$[●], após a dedução de comissões e despesas estimadas, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações
Adicionais.
Capitalização total corresponde à soma total de empréstimos e financiamentos e o patrimônio líquido nas datas indicadas. Esta definição
pode variar da definição utilizada por outras companhias.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria ou reduziria o patrimônio
líquido da Companhia e a capitalização total em R$[●] milhões, após a dedução das comissões e
despesas estimadas.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

113

DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação da Companhia imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] e o
valor patrimonial por Ação de sua emissão, na mesma data, era de R$[•] ([•]). 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 7 de agosto de 2020.
Considerando a subscrição de [•] Ações no âmbito da Oferta Primária, sem considerar as Ações do
Lote Suplementar e as Ações Adicionais, ao Preço por Ação, e após a dedução das comissões e
despesas devidas no âmbito da Oferta. Isso representaria um aumento do valor patrimonial por Ação
correspondente a R$[•] por ação para os acionistas existentes, e uma diluição imediata do valor
patrimonial por ação de R$[•] para os novos investidores, adquirentes de Ações 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 “Informações Relativas
à Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto Preliminar de Oferta.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 20 de junho de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta.
Em R$, exceto %
Preço por Ação(1) ......................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020(2) ...............................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de junho de 2020 para os atuais
acionistas(2) ...........................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ajustado para refletir a Oferta(2) ...............
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(2)(3) ............................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(2)(4) .........................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

R$[•]
R$[•]
R$[•]
R$[•]
R$[•]
[•]%

Considerando a subscrição das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), com base no Preço por Ação.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia na data deste Prospecto.
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 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 maiores
informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide página 36 deste Prospecto.
Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um acréscimo ou diminuição,
após a conclusão da Oferta, (i) em R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii)
em R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil por ação de emissão da Companhia; (iii) na
diluição do valor patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação,
assumindo que o número de Ações estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações,
e após deduzidas as comissões e despesas relativas à 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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A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, realizamos os seguintes aumentos de capital:
Data de
deliberação

Data emissão

Valor total
emissão (Reais)

29/12/2017

29/12/2017

R$194.619.055,66

29/12/2017

29/12/2017

R$5.396.595,00

13/03/2020

13/03/2020

R$250.000.000,00

09/04/2020

09/04/2020

R$2.672.920,58

30/06/2020

30/06/2020

R$239.220.694,97

07/08/2020

07/08/2020

R$30.600.000,00

Tipo de
aumento
Subscrição
particular
Subscrição
particular
Subscrição
particular
Subscrição
particular
Subscrição
particular
Subscrição
particular

Ordinárias
(Unidades)

Preferenciais
(Unidade)

Total ações
(Unidades)

Valor do Aumento
(em R$)

Preço
emissão

127.478.142

0

127.478.142

R$194.619.055,66

R$1,526

3.396.058

0

3.396.058

R$5.396.595,00

R$1,589

106.382.979

0

106.382.979

R$250.000.000,00

R$2,35

28.270.157

0

28.270.157

R$2.672.920,58

R$0,0945

78.166.378

0

78.166.378

R$239.220.694,97

R$3,06

10.000.000

0

10.000.000

R$30.600.000,00

R$3,06

Plano de Opção de Compra de Ações
A Companhia tem um Plano de Opção de Compra de Ações no âmbito do qual foram outorgadas
14.959.434 opções (“Plano”). Cada opção dá a seu titular o direito de adquirir uma ação. Das
opções outorgadas no Plano 10.252.993 já se encontram exercíveis. De acordo com as regras do
Plano, as opções que já são passíveis de exercício serão liquidadas no contexto da Oferta e os
efeitos serão os seguintes:
•

um percentual de tais opções equivalente ao percentual da participação societária detida pelos
acionistas Brazilian Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
e Pátria Brazilian Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
será resgatado pela Companhia e pago em dinheiro. O valor a ser pago será equivalente à
diferença entre o valor do preço da Ação na Oferta e os respectivos preço de exercício.

•

o saldo remanescente das opções que já tiverem se tornado exercíveis serão liquidadas pela
Companhia mediante a entrega de ações em tesouraria. A quantidade de ações a ser entregue
será determinada em função de (i) a quantidade de opções resgatadas em dinheiro; (ii) o preço
de exercício individual de cada beneficiário; e (iii) o preço por ação na Oferta.

•

as opções que ainda não tiverem se tornado exercíveis, quando se tornarem, serão liquidadas
pela Companhia. A Companhia poderá liquidar as opções mediante a entrega de ações em
tesouraria. A quantidade a ser entregue será determinada em função de (i) o preço de
exercício individual de cada beneficiário; e (iii) o preço por ação na data em que a opção se
torna exercível.

Plano de Ações Diferidas
A Companhia possui um Plano de Ações Diferidas que estabelece uma outorga máxima de 5% do
capital social da Companhia após a Oferta, já considerando os efeitos da Oferta Primária. O Plano
de Ações Diferidas não estabelece um preço de exercício para as ações a serem adquiridas pelo
participante as quais deverão ser entregues pela Companhia mediante a entrega de ações em
tesouraria, sem causar diluição aos acionistas da Companhia. Até a data deste Prospecto
Preliminar, nenhuma Ação Diferida havia sido outorgada.
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Diluição considerando a Oferta Primária e o Plano de Opções
A tabela abaixo apresenta os efeitos hipotéticos do exercício de todas as opções abrangidas no
âmbito do Plano de Opções, considerando um preço de exercício das opções no âmbito do
Primeiro Plano de Opções de R$[●] por ação, que representa a média ponderada do preço de
exercício de todas as opções já outorgadas, no âmbito do Plano de Opções.
Em R$, exceto %
(1)

Preço por Ação ...............................................................................................................................
Preço de exercício da Opção (média ponderada do preço das opções já divulgadas e não
exercidas) ......................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ...........................................................
Valor patrimonial contábil por ação na data deste Prospecto(2) ........................................................
Quantidade de ações no âmbito do Plano de Opções......................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 considerando o exercício da
totalidade das Opções outorgadas ...............................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação na data deste Prospecto...........................................................
Diluição do valor patrimonial contábil em 30 de junho de 2020 por ação considerando o exercício
da totalidade das Opções outorgadas no âmbito do Plano de Opções.........................................
Diluição do valor patrimonial contábil na data deste Prospecto por ação considerando o exercício
da totalidade das Opções outorgadas no âmbito do Plano de Opções.........................................
Diluição em R$ do valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 em relação ao
Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da faixa de preço indicada na capa deste
Prospecto, considerando a Oferta e o exercício da totalidade das Opções outorgadas no
âmbito do Plano de Opções...........................................................................................................
Diluição em R$ do valor patrimonial contábil por ação na data deste Prospecto em relação ao
Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da faixa de preço indicada na capa deste
Prospecto, considerando a Oferta e o exercício da totalidade das Opções outorgadas no
âmbito do Plano de Opções...........................................................................................................
Percentual de diluição imediata do valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020
em relação ao Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da faixa de preço indicada na
capa deste Prospecto, considerando a Oferta e o exercício da totalidade das Opções
outorgadas no âmbito do Plano de Opções ..................................................................................
Percentual de diluição imediata do valor patrimonial contábil por ação na data deste Prospecto
em relação ao Preço por Ação de R$ [•], que é o ponto médio da faixa de preço indicada na
capa deste Prospecto, considerando a Oferta e o exercício da totalidade das Opções
outorgadas no âmbito do Plano de Opções ..................................................................................
(1)
(2)

Calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
Consideram as ações em tesouraria na data deste Prospecto.
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[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE APROVOU A REALIZAÇÃO
DA OFERTA
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, QUE
APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA EM 31 DE MARÇO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2019
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2018
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31 DE DEZEMBRO DE 2017
COM RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA SALUS LATAM
HOLDING S.A. EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 30 DE JUNHO DE 2019
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA SALUS LATAM
HOLDING S.A. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL DA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. A Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo
presente Estatuto Social e pela legislação em vigor, em particular a Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
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 (“Regulamento do Novo Mercado”).

Artigo 2º.
A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal,
podendo abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais no País ou no exterior por deliberação
da Diretoria.

Artigo 3º.
A Companhia tem por objeto a exploração das seguintes atividades, em
território nacional ou no exterior: (a) o comércio atacadista, importação, exportação e
representação de medicamentos, produtos farmacêuticos e material hospitalar e atividade
de transporte; (b) a importação, exportação e distribuição de máquinas, equipamentos em
geral, material médico, cirúrgico, hospitalar, laboratorial, EPI (Equipamento de Proteção
Individual), bem como as operações de importação por conta de ordem de terceiros; (c)
importação e exportação por conta própria ou por conta de ordem de terceiros ou
encomenda, bem como, armazenagem, distribuição e comercialização de produtos
acabados, insumos e matéria prima em geral, bebidas em geral (alcóolicas ou não), e
vinagres em geral, máquinas e equipamentos gráficos de impressão e acabamento,
medicamentos e insumos farmacêuticos, cosméticos e produtos de higiene, saneantes,
produtos para saúde e domissanitários; (d) serviços de assessoria de comércio exterior e
participações, serviços auxiliares e complementares ao transporte marítimo (NVOCC),
atividades de despachantes aduaneiros, serviços de comissária de despachos,
agenciamento de carga aérea e serviços administrativos para terceiros; (e) transporte
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nacional e internacional porta a porta, de remessas expressas ou documentos e mercadorias
de caráter urgente, na importação e na exportação, pelo sistema “on board courrier” ou de
carga despachada sob conhecimento aéreo; (f) desenvolvimento, exploração e gestão, em
qualquer parte do território nacional ou no exterior, de; (i) atividades de transporte multimodal
e logística integrada, incluindo: prestação de serviços de administração e gestão de estoque
de hospitais e sistemas de saúde, administração e gestão de fluxo de materiais diversos,
depósito de medicamentos, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais
e guarda móveis, depósito de medicamentos, depósito de correlatos, depósito de
medicamentos sob controle especial, depósito de cosméticos e depósito de saneantes
domissanitários; (ii) transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual, nacional e
internacional de encomendas e cargas expressas e cargas gerais; (iii) agenciamento de
cargas aérea, ferroviária e aquaviária (fluvial, lacustre e marítima), nacional e internacional;
(iv) atividades de depósitos de mercadorias para terceiros, atividades no segmento de
armazenamento e transporte de drogas, medicamentos, insumos, farmacêuticos, seus
correlatos, medicamentos sob controle especial, produtos dietéticos, nutrimentos, produtos
de higiene, perfumes, cosméticos, saneantes domissanitários (inseticidas, raticidas,
desinfetantes), seus aditivos matérias-primas, produtos semielaborados e também a granel
e acabados, medicamentos similares, equivalentes, genéricos e de referência, produtos
farmacêuticos intercambiáveis, bioequivalentes, biodisponíveis, termolábeis; (v) transporte
rodoviário de produtos imunobiológicos, transporte rodoviário de equipamentos eletrônicos
e médico-hospitalares, transporte de medicamentos secos, medicamentos perecíveis,
medicamentos humanos e medicamentos veterinários, transporte de soros e vacinas,
transporte de insumos críticos em saúde e insumos de prevenção, transporte de kits de
diagnósticos, transporte de gêneros alimentícios secos e perecíveis, em geral, transporte de
cargas e encomendas em geral; (g) comércio atacadista de instrumentos e materiais para
uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (h) comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico hospitalar; partes e peças; (i)
participação em outras sociedades, como sócia ou acionista; (j) comércio atacadista de
produtos alimentícios destinados a pacientes em hospitais ou domicílios, consultoria de
produtos médicos hospitalares na área de nutrição clínica, assistência médico domiciliar e
suporte nutricional e comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não
especificados anteriormente; e (k) comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar e comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal.

§ 1°. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afins ou complementares ao
objeto expresso no caput do artigo 3º.
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§ 2°. A Companhia poderá participar de outras empresas como sócia ou acionista, no País ou
no exterior, a critério da Conselho de Administração.
Artigo 4º.

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º.
O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional, é de R$834.510.266,21 (oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e catorze
mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos), dividido em 465.694.714
(quatrocentas e sessenta e cinco milhões, seiscentas e noventa e quatro mil, setecentas e
catorze) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
§ 1º. O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação
ordinária dará o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

§ 2º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor,
sem emissão de certificados.

§ 3º. O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado diretamente do
acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de
escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Artigo 6º.
A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação
do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de
200.000.000 (duzentas milhões) de ações ordinárias, mediante emissão de novas ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
§ 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o número,
preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações.
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§ 2º. Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de
Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures
conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral,
deliberar a outorga de opção de compra de ações ou a entrega de ações a administradores,
empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da Companhia ou suas controladas,
com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga, no exercício das opções
de compra ou na entrega de ações; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.

Artigo 7º.
A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública
ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257
a 263 da Lei das S.A., ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá
se dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com
redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício.
Artigo 8º.
Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela
Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham
exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser
apurado em avaliação aceita nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A.,
sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL
Seção I – Organização
Artigo 9º.
A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das S.A.
e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre
que os interesses da Companhia assim exigirem.
§ 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou
pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por
acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado,
devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência,
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e a segunda, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na
regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração,
participação e votação a distância em assembleias gerais de companhias abertas.

§ 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos
acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as
abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto no artigo 11,
Parágrafo Único, deste Estatuto Social.
§ 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes
do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.
§ 4º. As atas de Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias
Gerais e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na
forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 10.
A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho
de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro
Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de
Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários para
auxiliarem na condução dos trabalhos.
Seção II – Competência
Artigo 11.
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e
regulamentos aplicáveis, e por este Estatuto Social:
I.

tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
II.

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
III. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando instalado;
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IV.

fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
V.

aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações
aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;
VI.

alterar o Estatuto Social;

VII. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou
de qualquer sociedade na Companhia;

VIII. aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão

nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em
vigor;
IX.

deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações em
caso de saída voluntária do Novo Mercado;
X.

suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste
Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos
poderão ser objeto de suspensão;
XI.

eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação; e
XII. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de

Administração.
Parágrafo Único. Para fins do inciso IX acima:
(a)
a Assembleia Geral deverá ser instalada em primeira convocação com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das
ações em circulação, nos termos do Regulamento do Novo Mercado;

JUR_SP - 37723706v1 - 685201.456870
126

(b)
caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a Assembleia
Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação; e
(c)
a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisição de
ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes na Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 12.
A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, sendo observado que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e
de Diretor-Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados
pela mesma pessoa.
Artigo 13.
Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de
administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos
membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes.
Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho de
Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus
membros. Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (a) delegação de
poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (b) voto escrito enviado
antecipadamente ou (c) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer
outro meio de comunicação, bem como por sistema de áudio ou videoconferência ou outros
meios semelhantes, desde que permitam a identificação e participação efetiva na reunião,
de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros.

Artigo 14.
Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia
que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer
consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a
extensão do seu impedimento.
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Artigo 15.
Dentro dos limites estabelecidos neste artigo, a Companhia indenizará e
manterá indenes os membros do seu Conselho de Administração, membros da sua Diretoria,
membros de comitês de assessoramento e demais empregados que exerçam cargo ou
função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na
hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do
exercício regular de suas funções na Companhia.
§ 1º. A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício das
atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados
em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; (iv)
indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou
ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976; e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de
indenidade firmado com o Beneficiário.

§ 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício
de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em
interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o
Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a
assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor.

§ 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo
Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a
cobertura de riscos de gestão.

Seção II - Conselho de Administração
Subseção I – Composição
Artigo 16.
O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 7 (sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato
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unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre
2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho
de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros
do Conselho de Administração a serem eleitos.
§ 2º. Dos membros do Conselho de Administração, 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, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que
os eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito mediante
faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista
controlador.

§ 3º. Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no § 2º deste artigo, o
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para
o número inteiro imediatamente superior.
§ 4º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no
exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 5º. O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação ilibada, não podendo
ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) atuar como administrador,
conselheiro, consultor, advogado, auditor, executivo, empregado ou prestador de serviços
em sociedades que se envolvam em atividades que possam ser consideradas concorrentes
da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. O membro
do Conselho de Administração não poderá exercer direito de voto caso se configurem,
supervenientemente à eleição, os mesmos fatores de impedimento, sem prejuízo do
disposto no § 6º deste artigo.
§ 6º. O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais
tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia.
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§ 7º. No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto
será nomeado pelos Conselheiros remanescentes.
Artigo 17.
O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes na primeira reunião do
Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou
sempre que ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos.
Subseção II – Reuniões
Artigo 18.
O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 (seis)
vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração
na primeira reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente, sempre que
necessário, por convocação realizada na forma do § 1º deste artigo. O Conselho de
Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não
incluída na ordem do dia.
§ 1º. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser
entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração
ou pelo Vice-Presidente, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8
(oito) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e
documentos a serem discutidos naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão,
mediante solicitação escrita ao Presidente ou ao Vice-Presidente, solicitar que uma reunião
seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia.
§ 2º. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de
Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário previstas
no § 6º abaixo.

§ 3º. Cada Conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho de
Administração, sendo certo que as deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas por maioria de seus membros presentes na reunião.
§ 4º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão
o voto de qualidade, no caso de empate na votação.
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§ 5º. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em
consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo
de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme
disposto no artigo 118 da Lei das S.A.

§ 6º. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente
exercerá as funções do Presidente.

§ 7º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente
automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de
Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a nomeação do
novo Presidente do Conselho de Administração.

§ 8º. No caso de ausência de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente
poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro
indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente.

§ 9º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no
livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Subseção III – Competência

Artigo 19.
Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe
sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:
I.

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II.
aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o
plano plurianual da Companhia;

III.

aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas

JUR_SP - 37723706v1 - 685201.456870
131

a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de
riscos; (iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses;
(iv) remuneração de administradores; e (v) indicação de administradores;
IV.

eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração,
dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral;

V.

fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis
da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração
e de quaisquer outros atos;

VI.

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para
prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
VII.

apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia
Geral;

VIII.

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido
do exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em
períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio
decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos
intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros,
existentes no último balanço anual ou semestral;

IX.
individualizar a remuneração dos administradores após a definição da remuneração
global para o exercício social em Assembleia Geral;

X.

apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

XI.

apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e
incorporação da Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras sociedades, bem
como autorizar a constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias;
XII.

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;
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XIII.

deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou
no caso do artigo 132 da Lei das S.A.;
XIV.

manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia

Geral;
XV.

aprovar ou ratificar o voto da Companhia em deliberações societárias relativa às
controladas da Companhia envolvendo as seguintes matérias: (i) aumento ou redução de
capital social, exceto com relação a de capitalização de eventuais adiantamentos para futuro
aumento de capital realizados pela própria Companhia ou por uma controlada da
Companhia; (ii) transformação, fusão, cisão, incorporação de ações ou incorporação da, ou
envolvendo a, sociedade; (iii) eleição e destituição de administradores; (iv) aquisição de
participação societária em outras sociedades; (v) celebração de quaisquer contratos ou
assunção de quaisquer obrigações cujo valor envolvido exceda R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), exceto em relação à compra de produtos que a controlada da Companhia
comercialize; ou (vi) dissolução ou liquidação da sociedade.

XVI.

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º
deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições
de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo
mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures
conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública
ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;
XVII.
dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no § 2º do artigo 6º deste
Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis
em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga
de opção de compra de ações ou a entrega de ações aos administradores, empregados e
pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou de suas controladas, com
exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de
compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou
reservas, com ou sem bonificação em ações;
XVIII.

deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito
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de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os
dispositivos legais pertinentes;
XIX.

estabelecer a alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico
que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de
endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou
qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor
superior à alçada da Diretoria;
XX.

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, e, sempre que respeitados os
limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures,
de qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garantia;
XXI.
deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para
oferta pública de distribuição;
XXII.

deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela
Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital
autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a
época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de
reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das
debêntures;
XXIII.

autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias,
bem como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros;
XXIV.
estabelecer a alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente de valor superior à alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver
contemplada no orçamento anual da Companhia;
XXV.

estabelecer a alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação
de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de
ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior
à alçada da Diretoria;
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XXVI.
conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados
documentos possam ser assinados por apenas um membro da administração, do que se
lavrará ata no livro próprio;

XXVII.

deliberar sobre a abertura, manutenção, transferência e o fechamento de filiais;

XXVIII.

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de

ações;
XXIX.

elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em
até 15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos:
(i) sobre a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do
conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para
a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no
mercado;
XXX.

aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos
os Comitês;
XXXI.

instituir Comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos para melhor
desempenho das funções exercidas pelo Conselho de Administração;
XXXII.

designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e dos demais Comitês
que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração;
XXXIII. estruturar um processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus
Comitês e da Diretoria; e

XXXIV.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos
Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre
que achar necessário.
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Seção III - Diretoria
Subseção I – Composição
Artigo 20.
A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, será composta de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez)
membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de
Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Jurídico e de Compliance e os demais sem
designação específica. Os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e de Diretor de
Relações com Investidores são de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento
facultativo. Os Diretores poderão acumular cargos.
§ 1º. O Diretor-Presidente deverá recomendar ao Conselho de Administração todos os
demais Diretores.

§ 2º. O Diretor-Presidente poderá determinar o afastamento imediato, até a reunião do
Conselho de Administração que deliberar sobre a matéria, de qualquer Diretor da
Companhia.

Subseção II – Eleição e Destituição
Artigo 21.
Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de
mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período compreendido
entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias; sendo permitida a reeleição e destituição.
§ 1º. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até 5 (cinco) dias
úteis após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos
coincidir com o término do mandato dos seus antecessores.

§ 2º. O Diretor-Presidente será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedimento por
período de até 30 (trinta) dias, por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso de afastamento
por prazo superior a 30 (trinta) dias e inferior a 120 (cento e vinte) dias, por Diretor nomeado
pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para tal fim; e (iii)
em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância,
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o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo
Diretor-Presidente, conforme os procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social.

§ 3º. Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) serão substituídos: (i) nos casos
de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo inferior a 120 (cento e
vinte) dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; e (ii) em caso de afastamento
por prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, o Conselho de
Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo Diretor.
Subseção III- Reuniões
Artigo 22.
A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se sempre
que necessário, a critério do Diretor Presidente, que também presidirá a reunião, para tratar
de aspectos operacionais.
§ 1º. A reunião da Diretoria instalar-se-á com a presença de diretores que representem a
maioria dos membros da Diretoria.

§ 2º. Das reuniões da Diretoria em que ocorra deliberação dos temas listados no artigo 24
deste Estatuto Social lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria,
que serão assinadas pelos Diretores presentes.

Subseção IV – Competência

Artigo 23.
A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal, observadas as
alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento interno da
Diretoria e as competências dos demais órgãos societários.
Artigo 24.
Compete à Diretoria as atribuições fixadas em lei e a implementação das
determinações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, observadas as
demais normas deste Estatuto Social, e, ainda:
I.

aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações
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financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem
como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação
do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
II.

propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de
capital, o plano de negócios e o plano plurianual; e

III.

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
§ 1º. Compete ao Diretor-Presidente: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todos
os negócios e operações da Companhia; (ii) coordenar as atividades dos demais Diretores
da Companhia e de suas controladas, observadas as atribuições específicas previstas neste
Estatuto Social; (iii) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (iv) dirigir, no mais
alto nível, as relações institucionais da Companhia; (v) convocar e presidir as reuniões da
Diretoria; e (vi) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Conselho de Administração.

§ 2º. Compete ao Diretor Financeiro: (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; e (iii) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro
e fiscal/tributária.

§ 3º Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos
investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados
os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia
em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências
dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia isoladamente perante a CVM, as
bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da
Companhia; e (iii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Diretor-Presidente.

§ 4º. Compete ao Diretor Jurídico e de Compliance: (i) aconselhar e assessorar a Companhia
com relação a temas de natureza jurídica; (ii) defender os interesses da Companhia perante
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terceiros; (iii) desenvolver e coordenar o programa de compliance da Companhia; e (iv) outras
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente.
Subseção V – Representação
Artigo 25.
Observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração,
o regimento interno da Diretoria e a as competências dos demais órgãos societários, a
Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) por 2 (dois) Diretores em
conjunto, sendo um deles, necessariamente, o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro, o
Diretor de Relações com Investidores ou o Diretor Jurídico e de Compliance; ou (ii) por 1
(um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador especialmente nomeado para tanto, de
acordo com o § 1° abaixo; ou (iii) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto,
desde que investidos de especiais e expressos poderes; ou (iv) por 1 (um) procurador agindo
isoladamente sempre que o ato a ser praticado for relativo aos poderes ad judicia; ou (v) por
1 (um) procurador, desde que investidos de especiais e expressos poderes, para a
participação em processos licitatórios, dispensas de licitação e outros processos de vendas
públicas nos termos da legislação aplicável.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas observada a regra prevista no Artigo 25(i),
mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado de 1 (um) ano, exceto nos
casos de procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado,
por meio de instrumento público ou particular.
§ 2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou
passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e
entidades paraestatais.
§ 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os
atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam
respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais
como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando
expressamente aprovados pelo Conselho de Administração em reunião e nos casos de
prestação, pela Companhia, de avais, abonos e fianças para entidades controladas ou
coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou instituição financeira,
departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos de câmbio, e outras
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operações aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes atos, na forma do Artigo 25(i)
ou por um Diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato.

CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL
Artigo 26.
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia
Geral, ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos
regulamentos da CVM.
Artigo 27.
Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três)
e, no máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos
eles qualificados em conformidade com as disposições legais.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar
sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira
Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, podendo ser destituídos e
reeleitos.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos,
pelo respectivo suplente.

§ 3º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
ocupará seu lugar.
Artigo 28.
Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário,
competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
§ 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria
iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente
de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual
comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de
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votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus
membros.
§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo
livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros presentes.
Artigo 29.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A.

CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Artigo 30.
O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício
social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.
§ 1º. Além das demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social, a Companhia
fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos preceitos
legais pertinentes.

§ 2º. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei
das S.A.

§ 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição
social.

Artigo 31.
Após realizadas as deduções contempladas no artigo acima, o lucro líquido
deverá ser alocado da seguinte forma: (a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte
por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) uma
parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; (c)
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poderá ser destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido
decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da
base de cálculo do dividendo obrigatório; (d) no exercício em que o montante do dividendo
obrigatório, calculado nos termos do item (f) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro
do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no
artigo 197 da Lei das S.A.; (e) uma parcela não superior à diferença entre (i) 75% (setenta e
cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das
S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição
de reserva para contingências) e (ii) a reserva indicada no item (c) acima, poderá ser
destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim
custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da
Companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá
ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da Companhia; e (f) o saldo
remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a distribuição
do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A.
§ 1º. O dividendo obrigatório previsto na alínea (f) do caput deste artigo não será pago nos
exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser
ele incompatível com a situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em
funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 (cinco) dias da
realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar na CVM um relatório
fundamentado, justificando a informação transmitida à Assembleia Geral.

§ 2º. Lucros retidos nos termos do § 1º deste artigo serão registrados como reserva especial
e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como
dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir.
Artigo 32.

A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá:

I.

distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais;

II.

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir
dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos
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pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas
de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.;
III.

distribuir dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de
lucros existente no último balanço anual ou semestral; e creditar ou pagar aos
acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão
imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando
a integrá-los para todos os efeitos legais.

Artigo 33.
A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou
de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação
aplicável, sem prejuízo do disposto no artigo 6º, § 2º deste Estatuto Social.
Artigo 34.
Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três)
anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão
em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO

Seção I – Alienação do Controle Acionário
Artigo 35.
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 - JUÍZO ARBITRAL
Artigo 36.
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,
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decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei das S.A., neste 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.
Parágrafo Único. A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a sua
sujeição à cláusula compromissória, referida no caput deste Artigo 366.

CAPÍTULO IX - DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 37.
A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo
à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que
deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 38.
As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais regras
referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social (incluindo,
inter alia, a vedação de que os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor-Presidente ou principal executivo da Companhia sejam acumulados pela mesma
pessoa, constante do artigo 12), somente terão eficácia a partir da data da publicação do
anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.

Artigo 39.
O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes e de 1 (um) Vice-Presidente,
enquanto a Companhia não obtiver o registro de companhia aberta na CVM, na qualidade
de emissor de valores mobiliários “Categoria A”.
Artigo 40.
Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o
previsto no Regulamento do Novo Mercado.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

ELFA MEDICAMENTOS S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Gama, Distrito Federal,
na Intersecção da Rodovia DF 001 com Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta
Norte, CEP 72427-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(CNPJ/ME) sob o n° 09.053.134/0001-45, neste ato representada na forma de seu estatuto social
(“Companhia”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de sua emissão, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Pátria
Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Brazilian
Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (considerados em conjunto,
“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do
Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador
Líder”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Agente
Estabilizador” ou “Itaú BBA”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), da XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco Morgan Stanley S.A.
(“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Agente Estabilizador, o
BTG Pactual e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior
(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o
artigo 56 da Instrução CVM 400.
A Companhia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

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

(ii)

as informações prestadas pela Companhia, no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa Medicamentos
S.A. (“Prospecto Preliminar”) e no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa Medicamentos S.A.
(“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos, nas datas de suas respectivas
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iii)

as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas divulgadas pela 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;
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(iv)

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

(v)

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

[Local], [x] de [x] de 2020.

ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
13.328.577/0001-79, neste ato representado na forma de seu regulamento por seu gestor PÁTRIA
INVESTIMENTO LTDA., sociedade empresária limitada autorizada a administrar carteiras de
valores mobiliários pela Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, com sede na Avenida
Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala A, CEP 01453-000, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.461.756/0001-17, neste ato representada na forma de seu
contrato social (“Pátria FIP” e, em conjunto com o Brazilian Private Equity IV – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, os “Acionistas Vendedores”), vem, no âmbito da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Elfa
Medicamentos S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Gama, Distrito Federal, na
Intersecção da Rodovia DF 001 com Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta
Norte, CEP 72427-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.053.134/0001-45, neste ato representada
na forma de seu estatuto social (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão
da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob
a coordenação do Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do Banco
Itaú BBA S.A. (“Agente Estabilizador” ou “Itaú BBA”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG
Pactual”), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do
Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o
Santander, o Agente Estabilizador, o BTG Pactual e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
Os Acionistas Vendedores, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declaram que:
(i)

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

(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, no Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Elfa Medicamentos S.A. (“Prospecto Preliminar”) e no Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Elfa Medicamentos S.A. (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos
e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada
a respeito da Oferta;

(iii)

as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, nas datas de suas
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
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(iv)

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

São Paulo, [x] de [x] de 2020.

PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
por seu gestor PÁTRIA INVESTIMENTO LTDA.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.328.665/0001-70, neste ato
representado na forma de seu regulamento por seu gestor PÁTRIA INVESTIMENTO LTDA.,
sociedade empresária limitada autorizada a administrar carteiras de valores mobiliários pela
Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, com sede na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º
andar, sala A, CEP 01453-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 12.461.756/0001-17, neste ato representada na forma de seu contrato social (“Brazilian
Private FIP” e, em conjunto com o Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, os “Acionistas Vendedores”), vem, no âmbito da oferta pública
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Elfa Medicamentos S.A.,
sociedade por ações, com sede na cidade de Gama, Distrito Federal, na Intersecção da Rodovia
DF 001 com Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte, CEP 72427-010,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.053.134/0001-45, neste ato representada na forma de seu
estatuto social (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob a
coordenação do Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do Banco Itaú BBA
S.A. (“Agente Estabilizador” ou “Itaú BBA”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), da XP
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco Morgan
Stanley S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Agente
Estabilizador, o BTG Pactual e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das
Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a
declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
Os Acionistas Vendedores, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declaram que:
(i)

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

(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, no Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Elfa Medicamentos S.A. (“Prospecto Preliminar”) e no Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Elfa Medicamentos S.A. (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos
e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto
Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada
a respeito da Oferta;

(iii)

as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, nas datas de suas
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e

153

(iv)

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

São Paulo, [x] de [x] de 2020.

BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
por seu gestor PÁTRIA INVESTIMENTO LTDA.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com estabelecimento na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 10º andar, CEP 01311-920 inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 33.479.023/0001-80, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de
instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da ELFA MEDICAMENTOS S.A.,
sociedade por ações, com sede na cidade de Gama, Distrito Federal, na Intersecção da Rodovia DF
001 com Rodovia 475, Galpão 02, Módulos 05 e 06, Bairro Ponte Alta Norte, CEP 72427-010, inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 09.053.134/0001-45, neste ato representada na forma de seu estatuto social
(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Pátria
Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Brazilian
Private Equity IV – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (considerados em conjunto,
“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do
Coordenador Líder, do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Agente
Estabilizador” ou “Itaú BBA”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), da XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco Morgan Stanley S.A.
(“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Agente Estabilizador, o
BTG Pactual e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior
(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o
artigo 56 da Instrução CVM 400.
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa Medicamentos S.A.
(“Prospecto Preliminar”) e no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa Medicamentos S.A. (“Prospecto
Definitivo”), incluindo seus respectivos anexos e documentos a ele incorporados por
referência, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes do registro da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

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

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

São Paulo, [x] de [x] de 2020.

CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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MINUTA
(6.8.20)
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.053.134/0001-45
NIRE 53.300.018.774

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [xx] DE [x] DE 2020

Data, Horário e Local: Realizada em [x] de [x] de 2020, às 10:00 horas, por conferência
telefônica.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos
os membros do Conselho de Administração da Elfa Medicamento S.A. (“Companhia”), nos
termos do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Presidente: Norberto Whitaker Sobral Januzzi; Secretário: [x].
Ordem do Dia: No âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada pela
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7 de agosto de 2020 (“Oferta”), deliberar sobre
as seguintes matérias:
a) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações“), a serem emitidas pela Companhia e as Ações a serem alienadas pelos
acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa
Medicamentos S.A (“Prospecto Preliminar“) no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”);
b) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o
disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”);
c) a determinação da forma de subscrição e integralização das Ações a serem emitidas;
d) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações;
e) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a
homologação do novo capital social da Companhia; e
f) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o Prospecto Definitivo da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
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Elfa Medicamentos S.A (“Prospecto Definitivo“) e o final offering memorandum
(“Offering Memorandum“), bem como tomar todas as providências e praticar todos e
quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de
capital, incluindo, inter alia, assinar o “Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de
Emissão da Elfa Medicamentos S.A.” (“Contrato de Colocação”), o “Placement
Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Elfa
Medicamentos S.A.” e todos os outros contratos e documentos que se fizerem
necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”).
Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram
tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração:
a) a fixação do Preço por Ação em R$ [x] ([x]), com base no resultado do procedimento
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido
exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos
Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional (conforme definidos
no Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da
Instrução CVM nº 400, emitida em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. De
acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei das S. A., a escolha do
critério para a determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que não
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e pelo fato de as
Ações serem distribuídas por meio da Oferta, na qual o preço de mercado das Ações
foi definido com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding;
b) o aumento no capital social da Companhia, de R$ 803.910.266,21 (oitocentos e três
milhões, novecentos e dez mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos)
para R$ [●] ([●] reais), mediante a emissão de [●] ([●]) Ações, dentro do limite do
capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para
subscrição pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o
disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S. A. e com o Estatuto Social da Companhia.
Do Preço por Ação de R$ [●] ([●] reais): [(a) o valor de R$ [●] ([●] reais) será destinado
à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia de R$ [●] ([●] reais) em
aumento do capital social; e (b) o valor remanescente será destinado à formação de
reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de
R$ [●] ([●] reais) destinada à reserva de capital];
c) a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda
corrente nacional, na data de liquidação da Oferta, nos termos das cláusulas
aplicáveis do Contrato de Colocação;
d) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital
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social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições, inclusive em
relação ao direito de recebimento de dividendos integrais e demais distribuições
pertinentes às Ações, conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela
Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o Regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e o Estatuto Social da Companhia, a partir da data de
publicação do Anúncio de Início da Oferta;
e) a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [●] ([●]) Ações,
distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital
social da Companhia, que passa a ser de R$ [●] ([●] reais), dividido em [●] ([●]) Ações;
e
f) autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o Prospecto Definitivo e o Offering
Memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer
atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital,
incluindo, inter alia, assinar os Documentos da Oferta.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada
e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Brasília, [x] de [x] de 2020. Mesa: Presidente: Norberto Whitaker Sobral Januzzi; Secretário:
[x]. Conselheiros: [Norberto Whitaker Sobral Januzzi; Alexandre Mafra Guimarães; José
Antonio Toledo Vieira; André Cordeiro Cabral; Ana Paula Alves dos Santos; Maria Regina
Ferreira Navarro; Ricardo Pelegrini].
Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.
______________________________
Norberto Whitaker Sobral Januzzi
Presidente
______________________________
[xx]
Secretário
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUNHO DE 2020

Senhores Acionistas,
A Administração da Elfa Medicamentos S.A. (“Elfa” ou a “Companhia”) submete à sua
apreciação o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras,
acompanhadas dos relatórios dos Auditores Independentes, referentes ao período findo em 30 de
junho de 2020. As informações do Relatório da Administração estão apresentadas em base
consolidada, exceto quando especificado em contrário, e de acordo com as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board
(“IASB”) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Durante o segundo trimestre de 2020, a Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Elfa”)
continuou seu processo acelerado de crescimento, aumentando vendas em diversos Estados do
Brasil, fortalecendo o relacionamento com seus principais fornecedores e clientes, e adquirindo o
Grupo Medcom e a Atrial que chegou para somar à Elfa um portfólio de produtos diversificados
e soluções diferenciadas de prestação de serviços. O Grupo Medcom possibilitou a Elfa maior
penetração no mercado da região Centro Oeste do Brasil e a entrada no segmento de nutrição
hospitalar, enquanto a aquisição da Atrial complementa o portfólio da Elfa e transforma ela em
um provedor de soluções de saúde completo, ou um “one stop shop”.
A Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda. (“Medcom”) e G.B. Distribuidora de
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. (“GB”) forma o “Grupo Medcom”, um dos mais
importantes distribuidores de região centro-oeste, com unidades de distribuição e farmácias de
varejo em Goiânia, Cuiabá e Brasília. A entrada do Grupo Medcom, com seus mais de 2.000
clientes espalhados pelo Brasil, consolidou a expansão do Grupo Elfa no centro-oeste e aumentou
ainda mais sua relevância nacional.
A Salus Latam Holding S.A. (“Atrial”) possui sua sede em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Ceará. Além disso, é especializada em
distribuição de materiais hospitalares, consolidando a Elfa no segmento de materiais hospitalares
e ampliando o portifólio de produtos de vendas.
Continuamos com a captura de sinergias das aquisições e seguimos evoluindo e fortalecendo
nossa cultura e DNA para melhor refletirem tudo que praticamos, acreditamos e prezamos.
Também realizamos contratações relevantes em 2020, para fortalecer ainda mais a gestão da nossa
Companhia, trazendo pessoas com experiência no setor e no desenvolvimento de negócios.
Expandindo sua abrangência nacional, a Elfa está organizada em dois segmentos, trazendo aos
clientes e fornecedores oportunidades de evolução em gestão e soluções logísticas para a área da
saúde:
x

Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos, hospitais
e clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos. O segmento de
Especialidades pode ser dividido em três canais, distribuição, delivery e acesso:
3
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x

x

Distribuição: canal que atende a clientes institucionais públicos e privados, por meio da
distribuição de medicamentos conforme descrito no parágrafo anterior e que não se
enquadram nos canais de Delivery e Acesso.

x

Delivery: canal que atende diretamente ao consumidor final (pessoa física) seja por meio
de lojas físicas com seis unidades no Brasil, seja pelo ecommerce que atende a todo o
território nacional. Dentre os principais produtos do portifólio estão: medicamentos para
fertilidade, hormônios de crescimento, produtos estéticos e medicamentos especiais.

x

Acesso: canal que atende os planos de saúde, busca disponibilizar para seus clientes
opções de forma a otimizar o atendimento dos pacientes. Neste segmento a Companhia
realiza a entrega direta ao paciente final ou ao plano de saúde, que distribui
posteriormente aos seus conveniados. Este canal possui assistência farmacêutica e time
dedicado para o acompanhamento de performance.

Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): O segmento de Genéricos é, assim como o
segmento de Especialidades composto por clientes Institucionais privados e públicos,
hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em medicamentos genéricos e similares que
possuem um valor final mais baixo para hospitais, clínicas e médicos.

Este segmento também possui em seu portifólio materiais médicos e hospitalares com objetivo de
fornecer cada vez mais uma solução completa para nossos clientes. Além de materiais, após a
aquisição da Medcom, a Elfa passou a atuar em um novo segmento de Nutrição.
Seguimos acreditando em um crescimento resiliente do mercado em que a Elfa está inserida,
pautado pelo contínuo crescimento da idade média da população (envelhecimento), foco do
investimentos de longo prazo das grandes farmacêuticas em inovações no segmento de
medicamentos de Referência de alto valor agregado e maior acesso da população brasileira à
saúde, sendo a Elfa um dos players mais relevantes e preparados com suas soluções de gestão e
logística para o mercado de saúde brasileiro.
INOVAÇÃO
O Grupo Elfa mais uma vez mostrou seu pioneirismo em 2019, inaugurando em parceria com o
Hospital Sírio-libanês (HSL) de Brasília um modelo disruptivo de atendimento: o Centro de
Distribuição Integrado Hospitalar.
Este centro tem como objetivo maximizar a eficiência da gestão logística hospitalar e garantir que
o hospital foque seus esforços nas suas atividades principais. Em sua primeira fase, o projeto
implementou um estoque avançado do HSL dentro do armazém da Elfa em Brasília, ficando a
empresa responsável pela gestão, movimentação e abastecimento automatizado de produtos,
gerando otimização de processos e redução de custos. Com isso a Elfa garante a disponibilidade
de produtos, reduz o capital de giro do hospital, melhora a qualidade das informações e reduz
valores com perdas e ineficiências.

4
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A Elfa implementou esta parceria de sucesso em 2019, trazendo para o Brasil inovação e avanço
no que há de melhor na distribuição mundial na área da saúde. Em junho de 2020 a Elfa já era
responsável por 50% da distribuição de medicamentos do HSL Brasília.
Nosso Centro de Distribuição em Brasília é o primeiro do país integrado com um hospital,
possuindo tecnologias de ponta como Automação de Gestão de Armazenagem (WMS),
Automação de Gestão de Inventário Integrado (VMI) e Maquinário de Armazenagem
Semiautomático Vertical (“LOGIMAT”). Contamos ainda com certificação de Boas Práticas de
Distribuição e com um modelo completo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM),
trazendo os seguintes benefícios:
1.
2.
3.
4.

Estratégia logística: desenho holístico com otimização de custos com modelo de custo de
servir e estratégia de volumes anuais.
Planejamento: implantação de Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) colaborativo
com otimização de estoques considerando alavancas de capacidade e prazos de entrega de
pedidos.
Distribuição: Visão holística de compras e malha logística.
Otimização de estoques: nível de serviço de 99% e capital de giro com forte liquidez.

O projeto total do Centro de distribuição integrado hospitalar contém três fases:
Fase 1 – Armazenagem - Consiste na operação logística de recebimento das mercadorias dos
laboratórios, estocagem e distribuição do produto ao hospital.
Fase 2 – Gestão integrada – Consiste na integração de processos e sistemas destrinchados em
níveis.
Fase 3 – Unitarização - consiste em deixar os medicamentos de forma unitária conforme
necessidade de utilização (demanda), à nível leito.
Em 2020, a Elfa tem expandido esse modelo para novos parceiros de negócios. Em abril de 2020
a Elfa fechou o contrato para desenvolvimento da Fase 1 com o Hospital Moinho dos Ventos
(HMV) do Rio Grande do Sul e o Hospital Sírio Libanês (HSL) de São Paulo está com o inicio
estimado para o dia 27 de julho de 2020. Além disso, mais um hospital está em fase de negociação,
sem início estimado e outros três hospitais estão em fase de prospecção.
GENTE E GESTÃO
A Elfa tem as pessoas como seu maior patrimônio. Nosso time é formado por uma equipe
experiente tanto no setor de saúde quanto em outros ramos de atividade.
A seleção, avaliação e remuneração dos nossos funcionários são pautadas no exercício contínuo
dos nossos valores e cultura, que devem ser percebidos nas nossas atitudes diárias e no
relacionamento com clientes, fornecedores, investidores e comunidade. Acreditamos no modelo
de meritocracia para reconhecimento da contribuição e valorização de nossos funcionários. Para
posições-chave, definimos metas e objetivos anuais claros que impactam a remuneração variável.
Com um quadro de mais de 957 colaboradores, incluindo estagiários e aprendizes, temos como
uma das principais portas de entrada o Programa Jovem Talento (programa de estágio), que
5
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contou com 2.900 inscrições em 2019, nas cidades de João Pessoa e São Paulo, para 15 vagas.
Acreditamos que a educação será sempre o melhor caminho para atingirmos um melhor nível de
eficiência. No ano de 2019, 33 colaboradores foram contemplados com o Auxílio Educação para
graduação, pós-graduação e MBA. Foram 13 novas bolsas de estudo concedidas, seguindo o
critério de meritocracia. Já somamos mais de 15% dos nossos colaboradores contemplados com
Auxílio Educação desde o início do programa. Contamos também com mais de 3.000
treinamentos online concluídos e mais de 1.800 horas de treinamentos presenciais realizados ao
longo do ano.
•

Durante o ano de 2020 a Elfa foi reconhecida nos rankings: (i) As 1000 Maiores Empresas
da Valor 1000; (ii) As Melhores & Maiores da Revista Exame; (iii) Melhores Empresas
Para Trabalhar 20202 - Setor Saúde – Brasil; e (iv) 4º ano Consecutivo no Ranking GPTW
Nacional de Saúde

AÇÕES SOCIAIS
Na Elfa, acreditamos que o papel de construir uma sociedade melhor é função de todos. Como
Companhia responsável e ciente de seus deveres com a comunidade, destinamos o máximo de
nosso potencial em Leis de Incentivo para Instituições responsáveis, idôneas e cujos trabalhos
convergem com nossa cultura.
O processo para a escolha e a validação das instituições passa por uma criteriosa análise de
organizações que possuem atuação em localidades nas quais a Elfa opera, sempre respeitando
nossas políticas de compliance para patrocínios e projetos culturais.
A Elfa acredita que ações simples, organizadas e assertivas contribuem para a formação de uma
sociedade mais justa.
•
•
•

R$117 mil arrecadados no projeto #SalvandoVidas, que serão distribuídos entre todos os
hospitais do projeto, para que possam se fortalecer diante do número crescente de
atendimentos de casos de COVID-19.
195 mil em medicamentos doados para St. Casas e Hospitais
15 mil revertido em Cestas básicas doadas via parceria com o consultor de treinamento
Paulo Alvarenga

COMPLIANCE
Reforçando nosso compromisso inegociável de ser uma Companhia ética e transparente em todas
as suas atividades, mantivemos o investimento relevante em nosso programa de Compliance
dirigido pela Diretoria Jurídica e de Compliance da companhia, que conta com um número
adequado de integrantes para fazer frente às demandas da área. A estrutura de Compliance se
reporta à presidência da Companhia, bem como ao Comitê de Ética,, formado pelo Presidente,
o Diretor de Planejamento Estratégico, a Diretora de Gente e Gestão, a Diretora Jurídica e de
Compliance e um Membro do Conselho de Administração da companhia, que se reúnem
trimestralmente ou em periodicidade menor, se a urgência da matéria assim o exigir.
Temos um canal de ouvidoria gerido por uma consultoria terceirizada, que garante o correto
direcionamento das denúncias recebidas, de modo que os envolvidos nas denúncias não receberão
o relato, inclusive se forem membros do Comitê de Ética, privilegiando a isenção, a proteção ao
6
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denunciante e a não retaliação. O nosso canal pode ser acessado por telefone, e-mail ou por portal,
disponível no site da Companhia. As informações prestadas possuem anonimato garantido e
permanecem com o Comitê de Ética responsável por adotar todas as medidas para proteger o
denunciante, tratar a denúncia e garantir a aplicação da decisão tomada.
Em fevereiro de 2020 o nosso Código de Conduta passou por uma reestruturação, devidamente
aprovada pelo Conselho de Administração. A nova versão do documento, que preservou e
reafirmou o nosso compromisso com a ética e a transparência nos negócios, foi lançada em
reunião de líderes e, a partir destes gestores, replicado, em treinamentos específicos, aos demais
colaboradores.
Além disso, mantivemos nossa agenda de treinamentos sobre a estrutura do Programa de
Compliance, Código de Conduta, Prevenção a Corrupção, Regras de Interação com Agentes
Públicos e Diretrizes Antitruste, Assédio Moral e Lei de Licitações, abrangendo os colaboradores
já ativos da companhia, novos funcionários, bem como os colaboradores de investidas recémadquiridas nas integrações de processos. e.
Compliance é um processo de melhoria contínua, Por isso realizamos um Compliance Assessment
e Compliance Risk Assessment, com o apoio de consultoria especializada, afim avaliar a
maturidade do nosso programa e os riscos de Compliance inerentes à operação, de modo a tornar
cada vez mais efetivos as medidas de prevenção, detecção e resposta do Programa de Compliance.
Nossas iniciativas são pautadas no fortalecimento de Compliance na Cultura em um movimento
preventivo e fundamental, aliado a controles cada vez mais eficazes e respostas adequadas para
garantir a melhoria contínua do Programa. Nos orgulhamos muito em poder contar com um time
de colaboradores responsáveis por multiplicar as mensagens do programa de Compliance na
Companhia, nosso time de Compliance Influencers são os porta-vozes regionais das nossas
diretrizes e da nossa forma de fazer negócios nas Unidades em que atuam.
A efetividade dos programas de Compliance depende de uma interação recorrente com o mercado,
por essa razão fortalecemos, cada vez mais, a troca de informações, percepções e boas práticas
com fornecedores, clientes e profissionais de saúde, promovendo a participando ativamente de
seminários e debates sobre Compliance na Saúde, a exemplo da nossa, já tradicional, a Mesa
Redonda de Compliance da Elfa, realizada em 2018 e 2019, que contou com a participação de
importantes executivos de relevantes players do mercado farmacêutico para discutir temas
fundamentais relacionados a Compliance no setor de saúde, bem como da participação, como
debatedor palestrante, em eventos realizados pela indústria farmacêutica e associação setorial . O
resultado, sem sombra de dúvidas, eleva ainda mais a confiabilidade do nosso Programa de
Compliance, passando a fazer parte da agenda anual da Companhia.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO
As demonstrações financeiras consolidadas (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e
estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e, também de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”). As informações contidas e analisadas neste relatório são derivadas das
7
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demonstrações financeiras individual e consolidada da Elfa relativas aos exercícios findos em 30
de junho de 2020 e 2019, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR
GAAP).
Conforme mencionado na nota 3 das demonstrações financeiras da Elfa, a Companhia adquiriu
durante os seis primeiros meses de 2020 o Grupo Medcom, sendo: (i) a Medcom (em 9 de abril)
pelo valor de R$ 364.380 milhões mais possibilidade de Earnout, dependendo de atingimento da
faixa pré-estabelecida por contrato de até R$29,5 milhões. (ii) a Salus Latam Holding S.A.
(“Atrial”) em 30 de junho pelo valor de R$ 623,3 milhões.
O balanço patrimonial da Atrial está consolidado nas demonstrações financeiras da Elfa, mas o
resultado e movimentações do fluxo de caixa da mesma não afetaram a posição financeira da Elfa
neste período.
Resultados adicionados a Companhia decorrentes da aquisição (Em R$ milhões)
Em milhões de Reais, exceto quando indicado
de outra forma
Receita Operacional Líquida (ROL)
Custo das mercadorias vendidas (CMV)
Lucro Bruto
% Margem Bruta
Perdas por redução ao valor recuperável de
contas a receber
PDD / ROL (%)
Despesas com vendas
Despesas com vendas / ROL (%)
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas G&A / ROL (%)
Outros Resultados
EBITDA Contábil
% Margem EBITDA
Despesas não recorrentes
EBITDA Ajustado
% Margem EBITDA
Depreciação e amortização
Despesa Financeira, líquida
Imposto de renda e contribuição social diferido,
líquido
Lucro Líquido
% Margem Líquida
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30/06/2020

30/06/2019

ǻ (%)

1.009,2
-897,2
112,0
11,1%

795,7
-722,7
73,0
9,2%

26,8%
24,1%
53,4%

-7,5
-0,7%
-36,2
-3,6%
-51,9
-5,1%
5,9

-9,9
-1,2%
-31,4
-3,9%
-26,1
-3,3%
1,5

-24,2%

22,3
2,2%
-19,8
42,0
0,2%
-17,2
-6,8

7,1
0,9%
-9,7
16,8
2,1%
-9,0
-4,9

217,1%

17,6
15,8
1,6%

8,2
1,3
0,2%

114,6%
1115,4%

15,3%
98,9%
293,3%

104,1%
150,0%
91,1%
38,8%
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Receita Operacional Líquida (ROL): A ROL atingiu R$ 1.009,2 milhões no primeiro semestre
de 2020, um crescimento de 26,8% comparado ao ano anterior. O incremento da receita se deu
tanto pelo crescimento orgânico das vendas quanto pela aquisição da Medcom que somou ao
resultado da Elfa R$103,7 milhões.
Custo das mercadorias vendidas (CMV): O CMV totalizou R$ 897,2 milhões no primeiro
semestre de 2020, um crescimento de 24,1% se comparado ao mesmo período de 2019. No
entanto, o incremento do custo é proveniente tanto do crescimento orgânico das vendas da Elfa
quanto pelo CMV da Medcom no resultado da Elfa em R$ 88,5 milhões.
Lucro Bruto: O Lucro Bruto totalizou R$ 112 milhões no primeiro semestre de 2020, um
crescimento de 53,5% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento pode ser
justificado tanto pelo aumento da ROL em R$ 213,5 milhões quanto pelo aumento do CMV
inferior ao crescimento da ROL. O Valor adicionado proveniente do resultado da Medcom foi de
R$ 15,2 milhões.
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber (PDD): A PDD totalizou R$
7,5 milhões no primeiro semestre de 2020, comparado com R$ 9,9 milhões do primeiro semestre
de 2019, a redução aconteceu principalmente em função do trabalho de recuperação de perdas
efetuados junto a órgãos governamentais e uma melhor gestão de crédito.
Despesas com vendas: totalizaram R$ 36,2 milhões em junho de 2020, um crescimento de 15,3%
quando comparado ao mesmo período de 2019, esse resultado praticamente acompanha o
crescimento da ROL que foi de 26,8% e induz uma melhora de 0,04% na relação das despesas
comerciais sobre a ROL do período.
Despesas Gerais e Administrativas: totalizaram R$ 51,9 milhões o que indica um crescimento
de 99,3% em 2020, justificado principalmente por um aumento de 81,4% das despesas
extraordinárias, que corresponde as despesas com M&A e integrações com as empresas
adquiridas.
Outros Resultados: totalizaram R$ 5,9 milhões no primeiro semestre de 2020, com um
crescimento de 298,3% quando comparado ao mesmo período de 2019, principalmente pelo
reconhecimento de créditos extemporâneos de tributos e contribuições que totalizaram R$ 5,5
milhões nesse período.
EBITDA Contábil: totalizou R$ 22,2 milhões no primeiro semestre de 2020 comparado a R$ 7,0
milhões no mesmo período de 2019. Este crescimento se deve ao bom resultado operacional da
Elfa que cresceu organicamente 106,2% ou R$ 7,5 milhões, e ao EBITDA do Grupo Medcom que
correspondeu a R$ 7,7 milhões em três meses.
EBITDA Ajustado: totalizou R$ 42 milhões no primeiro semestre de 2020 devido ao desconto
de R$ 19,8 milhões de despesas não recorrentes (extraordinárias) relacionadas aos M&As e
integrações das empresas adquiridas. Ao comparar o mesmo período de 2019, o EBITDA ajustado
da Elfa totalizou R$ 16,8 milhões com um total de despesas não recorrentes de R$ 9,7 milhões.
Depreciação e Amortização: totalizaram R$ 17,2 milhões no primeiro semestre de 2020,
comparado a R$ 9 milhões em 2019, decorrente principalmente do aumento de intangíveis no ano
que se referem principalmente ao valor justo dos contratos de distribuição adquiridos em 2019 e
2020 (Agilfarma, Grupo CDM e Grupo Medcom), a amortização das mais-valias totalizaram no
9
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primeiro semestre de 2020 R$ 14,7 milhões.
Despesa Financeira, líquida: totalizaram R$ 6,8 milhões no primeiro semestre de 2020,
comparado a R$ 4,9 milhões em 2019, decorrente do aumento do endividamento líquido da Elfa
para financiar as aquisições do ano, bem como investimento em capital de giro para suportar o
crescimento do negócio.
Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS) diferido, líquido: totalizaram um resultado
positivo em R$ 17,6 milhões no primeiro semestre de 2020, comparado a R$ 8,2 milhões em
2019. Este aumento foi decorrente do reconhecimento do imposto de renda e contribuição social
diferidos sobre prejuízos fiscais acumulados reconhecidos durante o período que totalizaram R$
21,5 milhões.
Lucro líquido: totalizaram R$ 15,8 milhões no primeiro semestre de 2020, comparado a R$ 1,3
milhões para o mesmo período de 2019, um crescimento de 1.076,2%. Esta melhora decorre de
uma melhor performance do EBITDA em 2020, parcialmente compensado por um aumento na
despesa de depreciação e amortização e na despesa financeira liquida, conforme explicado acima.
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
Em milhões de Reais, exceto quando indicado
de outra forma
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes a caixa
Dívida Líquida

30/06/2020
468,2
252,7
215,5

31/12/2019
319,9
120,6
199,4

ǻ (%)
46,3%
109,6%
8,1%

A dívida bruta consolidada da Companhia corresponde ao somatório das posições ajustadas das
dívidas com Bancos de curto prazo e longo prazo. A dívida Bruta atingiu R$ 468,2 milhões ao
final do primeiro semestre de 2020, representando um aumento de R$ 148,3 milhões (46,3%) em
relação a dezembro de 2019.
A Elfa encerrou o primeiro semestre de 2020 com saldo de caixa e equivalentes de caixa no total
de R$ 252,7 milhões, um aumento de 109,6% em relação a dezembro de 2019. Os principais
fatores para esse aumento no saldo de caixas e equivalentes são R$ 100 milhões de novo
empréstimo com o Citi em 25 de junho de 2020 a um custo ponderado inferior aos empréstimos
vigentes com o intuito de quitar parte dos empréstimos a vencer no segundo semestre mais e R$
250,0 milhões de aporte dos sócios que ocorreu em abril de 2020.
Nos últimos 12 meses a Elfa totalizou um EBITDA contábil de R$ 99,6 milhões, enquanto fechou
o exercício de 2019 com totalizando R$ 84,5 milhões. Sendo assim, a Elfa encerrou o segundo
semestre de 2020 com uma dívida liquida/EBITDA contábil (período de 12 meses calculado como
o EBITDA de 2019 excluindo o EBITDA de 6 meses de 2019 e adicionando o EBITDA de 6
meses de 2020) de 2,2x, enquanto encerrou o exercício de 2019 com 2,4x.
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FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
A demonstração consolidada do fluxo de caixa da Elfa para os períodos findos em 30 de junho de
2020 e 2019 é parte integrante das demonstrações financeiras e resumida abaixo:
Em milhões de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades
operacionais
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

30/06/2020 30/06/2019
-113,2

-78,9

-36,1

-68,2

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

281,4

58,0

Redução/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

132,1

-89,0

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa

120,6

154,0

Saldo Final de caixa e equivalentes de caixa

252,7

65,0

O Fluxo de Caixa Operacional foi negativo em R$ (113,2) milhões em junho 2020 comparado
com um com um caixa operacional negativo em 2019 em R$ (78,9) milhões. Essa piora deu-se,
principalmente, a um aumento da inadimplência do delivery (efeito Covid 19) acompanhado de
um aumento de fornecedores e outras contas a pagar (efeito extraordinários).
O Fluxo de caixa de investimentos totalizou R$ (36,1) milhões principalmente devido aos valores
pagos pelas aquisições de controladas de R$ 76,4, parcialmente compensados pelo a caixa
advindo de aquisição de controladas no valor de R$ 42,7 milhões.
O Fluxo de caixa de Financiamento totalizou R$ 281,4 milhões, devido principalmente ao aporte
dos sócios no valor de R$ 250 milhões e pela captação de novos empréstimos de R$265,2 milhões,
parcialmente compensados com o pagamento de juros e parcelas de empréstimos de R$ 219,2
milhões e pelo pagamento das empresas adquiridas em R$ 13,9 milhões.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conselho da Administração
O Conselho de Administração é responsável pela orientação dos negócios da Elfa. Além disso, o
Conselho também nomeia os diretores executivos e supervisiona suas atividades, tendo ainda a
alçada obrigatória para a realização de determinadas operações da Companhia.
De forma geral, as decisões do Conselho de Administração ocorrem por meio do voto majoritário
de seus membros.
O Conselho é formado por até sete membros, eleitos e destituíveis em Assembleia Geral de
Acionistas, conforme estabelecido no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia.
O mandato dos membros é unificado de um ano, sendo permitida a reeleição.
Diretoria Executiva
11
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A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios em geral e pela prática de
todos os atos necessários para sua condução. A Diretoria Executiva é composta por Diretores
Estatutários e não Estatutários.
A Diretoria Estatutária da Elfa é composta por, no mínimo, cinco membros, sendo eles: (i) um
Diretor Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; (iii) um Diretor de Planejamento Estratégico; (iv)
um Diretor Jurídico e de Compliance e os demais, Diretores sem Designação Específica, eleitos
e destituíveis pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano, permitida a reeleição.
Na presente data, cinco membros compõem a Diretoria Estatutária. Há ainda 3 Diretores não
Estatutários: uma Diretora de Gente e Gestão, um Diretor de Operações e Logística e uma Diretora
de Fusões e Aquisições.
Relacionamento com Auditores Independentes
A Elfa informa que os auditores independentes – KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) –
não prestaram, durante o primeiro semestre de 2020, serviços que não os relacionados à auditoria
externa.
Declaração da Diretoria
A Diretoria da Elfa declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer
dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30
de junho de 2020.
Agradecimentos
A administração da Elfa agradece aos seus clientes, acionistas, fornecedores, sociedade, parceiros
e instituições financeiras pela confiança depositada, e aos seus colaboradores pela dedicação e
empenho, responsáveis, em grande parte, pelos resultados alcançados.
Brasília, 13 de agosto de 2020.

12

262

KPMG Auditores Independentes
5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJGH&DPSRVDQGDU7RUUH$
6mR3DXOR63%UDVLO
&DL[D3RVWDO&(36mR3DXOR63%UDVLO
7HOHIRQH  )D[  
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas e aos Administradores da Elfa Medicamentos S.A.
Brasília - DF
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Elfa Medicamentos S.A.
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 nessa data e das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Elfa
Medicamentos S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações para os períodos
de três e seis meses findos nessa data e os seus fluxos de caixa para o período de seis meses
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada
da Elfa Medicamentos S.A em 30 de junho de 2020, o desempenho consolidado de suas
operações para os períodos de três e seis meses findos nessa data e os seus fluxos de caixa
consolidados para o período de seis meses 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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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.

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.

Combinação de negócios – Aquisição dos Grupos Medcom e Atrial
Veja a Nota explicativa n° 3, 8 e 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Por que é um PAA

Como a auditoria conduziu esse assunto

No exercício de 2020 a Companhia adquiriu o
controle do Grupo Medcom e do Grupo Atrial.
A determinação da contraprestação transferida
e o valor liquido, na data de aquisição, dos
ativos identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos a valor justo envolve premissas tais
como fluxos de caixa líquidos esperados pelas
relações com clientes, excluindo qualquer fluxo
de caixa relacionado com ativos contributários,
tempo de obtenção do órgão regulador de
licenças.

Nossos procedimentos de auditoria realizados
com o auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativas incluíram, mas não se
limitaram a:

Esse assunto foi considerado significativo para
a nossa auditoria devido à relevância dos
valores registrados pela Companhia e às
incertezas relacionadas a premissas e
estimativas que possuem risco significativo de
resultar em um ajuste material nos saldos das
demonstrações financeiras no próximo
exercício fiscal.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
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x

Analisamos os documentos relevantes
relacionados a estas transações e as
metodologias utilizadas (valor presente
dos fluxos de caixa e Multi period
excess earnings method – MPEEM)
pela Companhia no processo de
identificação e na mensuração dos
intangíveis, com base em nosso
conhecimento sobre a indústria e
mercados em que a adquirida opera.

x

Analisamos as bases de dados
utilizadas na respectiva mensuração e
comparamos as principais premissas
aplicadas nas projeções com os dados
históricos da adquirida e/ou com dados
de mercado.

x

Avaliamos a competência, objetividade
e capacidade técnica dos especialistas
externos contratados pela Companhia
para determinação do valor liquido, na
data de aquisição, dos ativos
identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos a valor justo e o
respectivo ágio por expectativa de
rentabilidade futura.

x

Avaliamos ainda se as divulgações
feitas nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas consideram
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as informações relevantes.
Baseados nos procedimentos de auditoria
acima resumidos, consideramos aceitável a
contabilização decorrente da combinação de
negócios, bem como as divulgações
relacionadas, no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, tomadas
em conjunto, referentes ao período findo em
30 de junho de 2020.

Avaliação do valor recuperável de ágios por expectativa de rentabilidade futura originados em
combinações de negócios
Veja a Nota explicativa n° 8 e 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Por que é um PAA

Como a auditoria conduziu esse assunto

Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía
registrado em seus ativos investimento no
balanço patrimonial individual e intangíveis no
balanço patrimonial consolidado, ágio pago por
expectativa de rentabilidade futura originado na
aquisição de negócios.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, a avaliação, com auxílio de
nossos especialistas em finanças corporativas,
das principais premissas utilizadas (WACC,
crescimento na perpetuidade e LAJIDA
estimado) para estimar, com base nos fluxos
de caixa futuros descontados a valor presente,
o valor da unidade geradora de caixa.

Anualmente, a Companhia realiza o teste de
redução ao valor recuperável (´Impairment´)
desse ativo. A determinação do valor em uso
da unidade geradora de caixa envolve o uso de
premissas, tais como taxa de desconto
(WACC), crescimento na perpetuidade e
crescimento estimado do LAJIDA (média para
os próximos 5 anos).
Esse assunto foi considerado significativo para
a nossa auditoria devido à relevância dos
valores registrados de ágio e às incertezas
relacionadas as premissas e estimativa que
possuem risco significativo de resultar em um
ajuste material nos saldos das demonstrações
financeiras no próximo exercício fiscal.

Avaliamos ainda se as divulgações feitas nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram as informações
relevantes.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados,
consideramos que é aceitável o saldo de ativo
intangível relacionado ao ágio gerado em
combinação de negócios, no contexto das
demonstrações financeiras consolidadas
tomadas em conjunto, referentes ao período
findo em 30 de junho de 2020.

Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) 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 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
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
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se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
o relatório dos auditores
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 pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações
financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.
– Obtemos 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 a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também a administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
período 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, 13 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Alexandre Yoiti Fujimoto
Contador CRC 1SP209444/O-7
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais
(Em milhares de Reais)

Controladora
Not
a

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

179.554

50.357

120.560

293.803
130.460
12.185
16.813
20.226

254.403
109.536
19.577
13.720
21.502

252.697
181.700
593.508
380.679
56.232
25.336
50.411

653.041

469.095

1.540.563

893.903

17

98
34.665

96
-

129
34.665

127
-

15

98.967

40.023

-

-

24

80.577

67.391

115.975

88.411

208

224

3.549

2.150

214.515

107.734

154.318

90.688

1.597.241
26.909
4.621

595.005
26.323
4.376

67.387
981.044

36.421
252.848

Total do ativo não circulante

1.843.286

733.438

1.202.749

379.957

Total do ativo

2.496.327

1.202.533

2.743.312

1.273.860

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos de valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Outros créditos

9
9
10
11
12
12

Total do ativo circulante

Aplicações financeiras
Derivativos
Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros créditos
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

13
14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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447.476
214.992
48.286
19.516
43.073

Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais (continuação)
(Em milhares de Reais)

Controladora
Nota

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Passivo
Fornecedores e outras contas a
pagar
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar pela aquisição de
investimentos

16

180.077

201.608

439.510

380.269

17

205.937
7.157
8.503
-

201.922
8.390
7.111
665

251.461
29.716
27.971
-

208.093
11.123
16.778
665

18

11.686

11.666

25.581

16.176

413.360

431.362

774.239

633.104

17

210.168
1.329

111.835
1.329

216.711
3.187

111.835
2.108

16

180.737

133.606

4.392

-

19

-

352

389

523

-

-

527

-

115.646

61.838

163.506

64.079

507.880

308.960

388.712

178.545

803.910
655.189
115.988

312.016
49.986
100.209

803.910
655.189
115.988

312.016
49.986
100.209

1.575.087

462.211

1.575.087

462.211

Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Fornecedores e outras contas a
pagar
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Contas a pagar pela aquisição de
investimentos

18

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Patrimônio líquido atribuído ao
acionista controlador da
Controladora

20

Participação dos não
controladores

5.274

Total do patrimônio líquido

1.575.087

462.211

1.580.361

462.211

Total do passivo e do patrimônio
líquido

2.496.327

1.202.533

2.743.312

1.273.860

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstração dos resultados para os períodos de três e seis meses findos
em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

Nota
Receita operacional
Custo das mercadorias vendidas

21
22

Lucro bruto
Despesas com vendas
(Perdas)/ reversão ao valor recuperável de contas
a receber
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas
Outras Despesas

22
8e
22
22
13
22
22

Lucro (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras

23
23

Despesas financeiras líquidas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

Lucro líquido do período

01/04/2020 a
30/06/2020

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

01/01/2019 a
30/06/2019

311.439
(280.888)

294.124
(271.006)

589.960
(535.563)

540.229
(496.807)

30.551

23.118

54.397

43.422

(10.738)

(3.524)

(9.034)

(7.794)

(1.760)
(21.570)
8.351
5.859
(842)

6.125
(24.684)
(5.441)
1.571
(515)

(4.662)
(48.467)
10.798
10.166
(4.800)

(6.156)
(36.056)
2.159
2.233
(1.357)

6.253

(3.350)

8.398

(3.549)

819
(5.441)

147
(1.947)

1.130
(8.192)

478
(5.758)

(4.622)

(1.800)

(7.062)

(5.280)

1.631

(3.756)

1.336

(8.829)

10.155
10.155

7.811
7.811

14.444
14.444

10.169
10.169

11.786

4.055

15.780

1.340

24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Demonstração dos resultados para os períodos de três e seis meses findos em 30
de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

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

Nota
Receita operacional
Custo das mercadorias vendidas

21
22

Lucro bruto
Despesas com vendas
Perdas (reversão) por redução ao valor recuperável de
contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras Despesas
Lucro (prejuízo)operacional antes do resultado
financeiro e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras

22
8 22
22
22
22

23
23

Despesas financeiras líquidas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

01/01/2020 a
30/06/2020

01/01/2019 a
30/06/2019

556.909
(490.541)

444.609
(405.451)

1.009.172
(897.213)

795.674
(722.713)

66.368

39.158

111.959

72.961

(19.336)

(16.605)

(36.234)

(31.419)

(3.206)
(47.281)
9.000
(1.797)

(346)
(21.260)
2.670
(1.206)

(7.490)
(69.091)
12.434
(6.565)

(9.915)
(35.064)
4.019
(2.549)

3.748

2.055

5.013

(1.967)

1.005
(5.580)(21.

473
(1.950)

1.529
(8.347)

1.127
(5.982)

(4.575)

578

(6.818)

(4.855)

(827)

(816)

(1.805)

(6.822)

(2.577)
15.190
12.613

(3.957)
7.434
3.477

(3.935)
21.520
17.585

(4.815)
12.977
8.162

11.786

4.055

15.780

1.340

24

Lucro líquido do período
Lucro por ação - R$
Lucro diluído por ação - R$

01/04/2019
30/06/2019

25
25

0,05
0,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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0,01
0,01
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11.786

Resultado abrangente do exercício

4.055

4.055

01/04/2019 a
30/06/2019

Controladora

15.780

15.780

01/01/2019 a
30/06/2019

23

Notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

11.786

01/04/2020 a
30/06/2020

Lucro líquido do exercício

(Em milhares de Reais)

Demonstração dos resultados abrangentes para os períodos
de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019

Elfa Medicamentos S.A.

1.340

1.340

01/01/2019 a
30/06/2019

11.786

11.786

01/04/2020 a
30/06/2020

4.055

4.055

01/04/2019 a
30/06/2019

15.780

15.780

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

1.340

1.340

01/01/2019 a
30/06/2019

274
384.156
624.815

803.910

214.665

239.220

2.674

25.994
-

25.994
25.994

Reserva de
capital

24

30.374

4.010

23.993
2.371
-

18.421
2.788
21.209

Opções
outorgadas

Reserva de capital

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

20

20

250.000
-

312.016
-

Saldos em 01 de janeiro de 2020
Lucro líquido do período
Remuneração baseada em ações
Aumento de capital
Transferência para retenção de lucros
Aumento de capital aquisição Medcom e ágio na emissão
de ações
Aumento de capital aquisição Atrial e ágio na emissão de
ações
Saldos em 30 de junho de 2020
17

312.016
312.016

Saldos em 01 de janeiro de 2019
Lucro líquido do período
Dividendos adicionais pagos
Remuneração baseada em ações
Transferência para retenção de lucros
Saldos em 30 de junho de 2019

Nota

Capital
Subscrito

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

Elfa Medicamentos S.A.

5.712

-

5.712
-

3.734
3.734

Reserva
legal

25.083

-

9.303
15.780

9.286
(2.683)
1.340
7.943

Retenção
de lucros

Reserva de lucros

85.193

-

85.193
-

48.277
48.277

Reserva de
incentivos
fiscais

-

-

15.780
(15.780)

1.340
(1.340)
-

Lucros
(prejuízos)
acumulados

-

-

-

Recurso
s para
aumento
de
capital
2.700
2.700

627.386
1.575.087

217.339

462.211
15.780
2.371
250.000
-

420.428
1.340
(2.683)
2.788
421.873

Total

5.274
5.274

Participação
dos não
controladores

632.660
1.580.361

217.339

462.211
15.780
2.371
250.000
-

420.428
1.340
(2.683)
2.788
421.873

Total

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e
2019
(Em milhares de Reais)
Controladora

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa:
Depreciação e amortização
Impostos diferidos e corrente
Provisão para perdas no valor recuperável
Outros
Provisão para contingências
Provisão para perda com estoques
Remuneração baseada em ações
Baixa por incorporação
Juros, variações monetárias, líquidas - Empréstimos
Equivalência patrimonial
(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outros créditos
(Decréscimo) Acréscimo de passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
atividades operacionais
Atividades de investimento:
Aquisições imobilizado e intangível
Aquisição de controladas, líquida de caixa
Caixa advindo de aquisição de controladas
Dividendos recebidos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) atividades de
investimentos
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Consolidado

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

15.780

1.340

15.780

1.340

3.028
(14.444)
4.662
545
(352)
22
2.371
330
6.563
(10.798)

2.969
(10.169)
6.156
421
(1)
2.788
---5.758
(2.159)

17.182
(17.585)
7.490
(92)
(263)
102
2.371
---6.660
----

9.012
(8.162)
9.915
---439
2.788
---5.982
----

(43.395)
(20.946)
7.392
47.131
1.289

(34.962)
(9.891)
(239)
44.094
(4.116)

(26.129)
(22.581)
1.042
4.392
1.839

(15.969)
(27.092)
(8.863)
---(888)

(22.540)
(1.233)
(1.862)
(26.457)
(9.189)
----

(19.898)
565
(6.676)
(24.020)
(5.653)
----

(84.190)
2.114
(7.741)
(99.609)
(9.358)
(4.183)

(45.346)
1.592
3.875
(71.376)
(6.304)
(1.249)

(35.646)

(29.673)

(113.150)

(78.929)

(2.440)
(82.184)
(58.944)

(1.778)
(72.638)
3.406
(22.513)

(2.516)
(76.348)
42.741
-

5.005
(73.168)
-

(143.568)

(93.523)

(36.123)

(68.163)

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - continuação
Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora

Consolidado

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

250.000
265.205
(195.101)
(11.029)
(664)

---195.279
(134.097)
---(3.135)

250.000
265.205
(219.244)
(13.887)
(664)

---195.279
(134.097)
----(3.135)

308.411

58.047

281.410

58.047

(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

129.197

(65.149)

132.137

(89.045)

Demonstração da (Redução) Aumento líquido do caixa e
equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho

50.357
179.554

102.684
37.535

120.560
252.697

154.039
64.994

(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

129.197

(65.149)

(132.137)

(89.045)

Atividades de financiamento
Aumento de capital
Captação de empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos
Pagamento de parcelas de empresas adquiridas
Dividendos pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de
financiamentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Demonstrações do Valor Adicionado
Para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de
2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
30/06/2020
Receitas
Vendas de mercadorias e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Consolidado

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

633.535
638.197
(4.662)

588.116
594.272
(6.156)

1.085.220
1.092.710
(7.490)

865.538
875.453
(9.915)

(578.567)
(567.538)
(5.496)
(5.533)

(509.311)
(496.807)
(6.902)
(5.602)

(962.542)
(933.589)
(18.904)
(10.049)

(740.021)
(722.713)
(9.167)
(8.141)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

54.968
(3.028)

78.805
(2.969)

122.678
(17.182)

125.517
(9.012)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

51.940

75.836

105.496

116.505

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Equivalência patrimonial
Outras

19.665
1.130
10.798
7.737

15.079
478
2.159
12.442

19.013
1.529
17.484

15.267
1.127
14.140

Valor total adicionado a distribuir

71.605

90.915

124.509

131.772

Distribuição do valor adicionado

(71.605)

(90.915)

(124.509)

(131.772)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Remuneração baseada em ações

(40.122)
(31.506)
(5.391)
(854)
(2.371)

(28.502)
(18.739)
(6.185)
(790)
(2.788)

(59.900)
(45.982)
(9.750)
(1.797)
(2.371)

(38.182)
(25.303)
(9.045)
(1.046)
(2.788)

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

(34.101)
14.393
(16.443)
(76)

(53.806)
325
(54.053)
(78)

(32.942)
10.877
(43.576)
(243)

(83.268)
(3.329)
(79.811)
(128)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Multas
Outros

(13.577)
(8.192)
(177)
(5.208)

(7.267)
(5.758)
(782)
(85)
(642)

(15.887)
(8.347)
(1.139)
(425)
(5.976)

(8.982)
(5.982)
(1.254)
(282)
(1.464)

Remuneração de capitais próprios
Constituição de reservas de lucros

(15.780)
(15.780)

(1.340)
(1.340)

(15.780)
(15.780)

(1.340)
(1.340)

Insumos adquiridos de terceiros
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Fretes

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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30 de junho de 2020

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
A Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Controladora’) é uma sociedade por ações de
capital fechado, concentrando-se no comércio atacadista de medicamentos de uso humano, com
sede em Brasília, no Distrito Federal. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a
Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Elfa” ou ‘Grupo’).
Somos uma empresa de abrangência nacional de soluções de saúde, que distribui e vende
medicamentos de alta complexidade e produtos médico-hospitalares para os setores privado
(hospitais, clínicas e planos de saúde) e público (federal, estadual e municipal).
A Elfa está organizada dentro de dois segmentos de negócio:
Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos, hospitais e
clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos.
No segmento de especialidades temos também os canais de delivery e o canal acesso, que possui
atendentes treinados, lojas para compra física, gestão de serviços hospitalares, e-commerce e
representantes externos.
Especificamente, o canal “Acesso” é a unidade que atende os planos de saúde e o paciente final.
Este canal possui assistência farmacêutica e time dedicado para o acompanhamento de pacientes
além de análise de consumo para o plano.
Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): Segmento composto por clientes Institucionais
privados e públicos, hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em medicamentos genéricos e
similares para hospitais, clínicas e médicos.
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2

Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas relevantes da Elfa

Controladas diretas:
Prescrita Medicamentos Ltda.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM PE) (a)
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM CE) (a)
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM Norte) (a)
Prime Distribuidora de Medicamentos Ltda. (Prime) (a)
Medcom Comércio de Medicamentos Ltda (b)
G.B. Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. (b)
Salus Latam Holding S.A. (“Atrial”) (c)
Controladas indiretas:
Nacional Comercial Hospitalar S.A(“NCH”). (c) – Controlada pela Salus
MCM Comercial Ltda. - EPP(c) - Controlada pela NCH
Tino Participações S.A(c) - Controlada pela NCH
Makau Participações e Empreendimentos S.A. (c) - Controlada pela NCH
Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda (c) - Controlada pela NCH
Kauman Produtos Hospitalares Ltda (c) - Controlada pela NCH
Medical Alliance Produtos Médico Hospitalares Ltda (c) - Controlada pela NCH
Logicom Logística e Transporte Ltda (c) - Controlada pela NCH
Procifar Distribuidora Ltda. (c) - Controlada pela NCH
Vital Materiais Especiais Eireli ME (c) - Controlada pela NCH
Agilfarma Medicamentos Ltda. - Controlada pela Prescrita

2020

2019

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70,3%
70,3%
100%

100%

(a) Essas empresas formam o Grupo CDM.
(b) Essas empresas formam o Grupo Medcom.
(c) Essas empresas formam o Grupo Atrial Saúde

Os percentuais acima consideram o total detido pelo grupo, por questões societárias é necessário
que uma controlada tenha uma participação minoritária de outra controlada para compor
Sociedade, entretanto a totalidade das participações pertence ao grupo. Neste contexto, a
participação de outras controladas nas investidas é menor que 0,01%.
x

Prescrita Medicamentos Ltda. (“Prescrita”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujo objetivo social é o comércio varejista de
produtos farmacêuticos de uso humano e de produtos dermatológicos, podendo utilizar meios
eletrônicos para comercialização de seus produtos, em especial, a Internet; e a participação
societária em outras sociedades, no País e no exterior, com sede em João Pessoa, Paraíba.

x

San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“San Log”)
A San Log Distribuidora foi extinta em 04 de junho de 2020, a Sociedade encontrava-se inativa
desde 2017 e a Administração entendeu que não era mais necessário mantê-la em atividade
absorvendo a suas operações em outras empresas do Grupo.
29
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x

Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (“Cirúrgica JAW”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujos com sede na cidade de Palhoça, Santa
Catarina e que na época da aquisição dedica-se há mais de três décadas à distribuição de
medicamentos e materiais hospitalares atendendo aos mercados público e privado na região de
sul.

x

Cristal Pharma Ltda. (“Cristal”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Contagem, Minas Gerais, A
empresa tem mais10 anos de atuação no mercado mineiro, com o objetivo de comercializar e
distribuir medicamentos de referência e genéricos para todo o estado de Minas Gerais e sul da
Bahia atendendo hospitais, clínicas, prefeituras e órgãos públicos.

x

Majela Medicamentos Ltda. (“Majela”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Cabedelo, Paraíba, A empresa
na data da aquisição era uma distribuidora de referência para o mercado farmacêutico brasileiro
na região nordeste.

x

Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Prime Distribuidora de Medicamentos
Ltda. (“Grupo CDM”)
A CDM concentra suas atividades no armazenamento, estocagem e distribuição de medicamentos
para todo o Brasil e realiza, também, o comércio por atacado de materiais médico-hospitalares. A
empresa possui unidades de atendimento nos Estados de Pernambuco (PE), Bahia (BA), Ceará
(CE) e Pará (PA).

x

Agilfarma Medicamentos Ltda. (“Agilfarma”)
A Agilfarma é uma delivery que atua com hormônios de crescimento, fertilidade e medicamentos
especiais.
Além da venda de medicamentos, a Agilfarma oferece assistência farmacêutica e uma sala de
aplicação de medicamentos injetáveis em todas as unidades. Com sede em Porto Alegre, a
Agilfarma possui filiais operacionais em Florianópolis e Curitiba.

x

Medcom Comércio de Medicamentos Ltda e G.B. Distribuidora de Medicamentos e
Produtos Hospitalares Ltda (“Grupo Medcom”)
Em 09 de abril de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo Medcom,
conforme detalhado na nota explicativa 3.1.
O Grupo Medcom atua na distribuição de medicamentos e de produtos hospitalares
primordialmente na região Centro Oeste e possui drogarias-delivery nas cidades de Goiânia,
Brasília e Cuiabá.
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x

Salus Latam Holding S.A. (“Atrial”)
O Grupo Atrial Saúde(“Atrial”), é formado pela Salus Latam Holding S.A. e suas controladas e
possui a forma jurídica de sociedade por ações, de capital fechado, e tem sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo.
A Atrial, possui um portfólio de produtos e serviços de saúde de distribuição médico hospitalar
em diversa regiões do Brasil. Com origem da união de empresas referência no segmento de
produtos médico hospitalares com filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas
Gerais, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

3
3.1

Aquisição de controladas
Aquisição do Grupo CDM
Em 4 de junho de 2019, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo CDM, a aquisição
foi feita através de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de acordo com
cronograma estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou descontados por alguns
eventos e contingências anteriores à data da aquisição.
O Grupo CDM é especializado na venda de Genéricos de alto valor, trouxe o know-how
necessário para acelerar a criação da nova unidade de negócios, além de fortalecer nossa presença
na Região Norte e Nordeste do país, região de concentração desta empresa.

Contraprestação transferida e contraprestação contingente
O valor da aquisição é de R$ 136.479, conforme contrato assinado e foi pago em 04 de junho de
2019 sendo uma parcela à vista no total de R$ 72.637, que foi em caixa.
Permanecendo retido o valor de R$ 63.842 para fazer frente a eventuais contingências oriundas
do período que antecedeu a data do fechamento da aquisição conforme determinado em cláusula
do contrato de compra e venda.
Parcela à vista em caixa
Parcela retida (inclui contraprestação contingente- earn out)
Total da contraprestação transferida

72.637
63.842
136.479

Parcela retida – O contrato prevê a retenção de uma parcela do preço de aquisição, por um período
de 5 anos a partir da data do fechamento, de forma a garantir as obrigações de indenização da
vendedora, devendo ser liberada total ou parcialmente. O valor está registrado ao seu valor
presente.
O valor da contraprestação transferida contabilizado possui uma contraprestação contingente no
valor de R$ 13.580, denominado “earn-out” condicionadas ao atingimento de determinadas
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métricas de resultado da investida. O montante total previsto na contabilização inicial será pago
em junho de 2022 conforme estabelecido no contrato.

Valor justo dos ativos e passivos adquiridos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis mais relevantes foram calculados através da
elaboração de laudo de avaliação do Grupo CDM na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo em
04/06/2019
5.445
37.995
25.590
51.410
6.034
122
878
127.474

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível – Carteira de clientes
Intangível – Non-compete
Intangível – Licenças
Outros ativos
Passivos
Fornecedores
Outros passivos
Total passivos
Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação transferida

(34.546)
(2.540)
(37.086)
90.388
46.091
136.479

Ativos adquiridos e passivos assumidos
O ágio de R$ 46.091 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
esperados da aquisição.
O valor de intangível de R$ 57.566 refere-se, principalmente, à avaliação a valor justo da carteira
de clientes da empresa adquirida, contrato de non-compete e licenças possuídas pela adquirida.
Esses contratos é que dão acesso à adquirente aos produtos (medicamentos) comercializados,
ao mercado e, consequentemente, aos clientes da região em que a adquirida tem atuação e
fornecem vantagem competitiva para a adquirida.

O método utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:
Ativo

Carteira de clientes

Vida útil
em anos
7,6

Non-compete

5

Licenças de operação

1

Técnicas de avaliação

Descrição

Considera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos
Multi period excess earnings esperados pelas relações com clientes, excluindo
method (MPEEM)
qualquer fluxo de caixa relacionado com ativos
contributários
Considera a diferença entre o fluxo de caixa gerado
pelo ativo levando em consideração o efeito da
With or without
existência do acordo de não concorrência e caso o
mesmo acordo não existisse.
Considera o tempo de obtenção do órgão regulador e
Custo de reposição
todo os custos diretos envolvidos.
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No período compreendido entre a data da compra do Grupo CDM e 31 de dezembro de 2019,
o Grupo CDM contribuiu com uma receita de R$ 138.918 e lucro líquido de R$ 9.404 às
demonstrações financeiras consolidadas. Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de
2019, a Administração estima que a receita consolidada do exercício seria de R$ 1.918.639 e
o lucro líquido consolidado seria de R$ 77.763.

3.2

Aquisição da Agilfarma
Em 2 de maio de 2019, a Companhia adquiriu o controle acionário da empresa Agilfarma Ltda
através da sua controlada Prescrita Medicamentos Ltda.
A aquisição tem o objetivo de complementar nosso portfólio de produtos, fortalecendo nossa
presença física na região Sul e posicionando a Elfa como um dos líderes de mercado em
Farmácias especializadas no Brasil.

Contraprestação transferida e contraprestação contingente
O valor da aquisição foi de R$ 12.037, conforme contrato. Sendo uma parcela à vista no total de
R$ 6.282, paga em caixa. Do valor total, foi retido o valor R$ 5.755 para fazer frente a eventuais
contingências oriundas do período que antecedeu a data do fechamento da aquisição conforme
determinado em cláusula do contrato de compra e venda.
Parcela à vista em caixa
Parcela retida(i)
Total da contraprestação transferida

6.282
5.755
12.037

Parcela retida – O contrato prevê a retenção de uma parcela do preço de aquisição, por um período
de 3 anos a partir da data do fechamento, de forma a garantir as obrigações de indenização da
vendedora, devendo ser liberada total ou parcialmente. O valor está registrado ao seu valor
presente.

Valor justo dos ativos e passivos adquiridos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Agilfarma calculados através da elaboração
de laudo de avaliação na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo reconhecido
na data de aquisição
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível – Carteira de clientes
Intangível – non-compete
Intangível – Licenças
Outros ativos

306
2.519
2.270
4.701
719
123
324
10.962

Passivos
Fornecedores
Outros passivos
Total passivos
Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação transferida

(3.464)
(162)
(3.626)
7.336
4.701
12.037
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Ativos adquiridos e passivos assumidos
O ágio de R$ 4.701 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
esperados pela aquisição.
O valor de intangível de R$ 5.443 refere-se, principalmente, à avaliação a valor justo da
carteira de cliente da empresa adquirida, contrato de non-compete e licenças possuídas pela
adquirida.
Esta base e relacionamento é que dão acesso aos clientes da região em que a adquirida tem atuação
e fornecem vantagem competitiva para a adquirida.
O método utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:

3.3

Ativo

Vida útil
em anos

Técnicas de
avaliação

Descrição

Carteira de
clientes

7,7

Multi period excess
earnings method
(MPEEM)

Considera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos
esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer
fluxo de caixa relacionado com ativos contribuídos.

Noncompete

5

With or without

Licenças de
operação

1

Custo de reposição

Considera a diferença entre o fluxo de caixa gerado pelo
ativo levando em consideração o efeito da existência do
acordo de não concorrência e caso o mesmo acordo não
existisse.
Considera o tempo de obtenção do órgão regulador e todo
os custos diretos envolvidos.

Aquisição do Grupo Medcom
Em 09 de abril de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo Medcom, através
de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de acordo com cronograma
estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou descontados por alguns eventos e
contingências anteriores à data da aquisição.
O Grupo Medcom trouxe uma maior penetração do Grupo na região centro-oeste, e a
possibilidade de expandir o canal de delivery para esta região.

Contraprestação transferida e contraprestação contingente
O valor total da aquisição foi de R$ 364.380. Sendo uma parcela à vista no total de R$ 299.523,
paga em caixa e em ações da Companhia avaliadas ao valor justo na data. Foi retido o valor R$
64.857 para fazer frente a eventuais contingências oriundas do período que antecedeu a data do
fechamento da aquisição conforme determinado em cláusula do contrato de compra e venda.
Parcela à vista em caixa
Valor entregue em ações (i)
Parcela retida (inclui contraprestação
contingente- earn out) (ii)
Total da contraprestação transferida

82.184
217.339
64.857
364.380
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(i)

(ii)

Valor entregue em ações (instrumentos patrimoniais emitidos) – O valor justo dos
instrumentos patrimoniais emitidos (ações ordinárias) foi baseado no valor justo das
ações da Companhia na data da aquisição.
Parcela retida – O contrato prevê a retenção de uma parcela do preço de aquisição,
por um período de 3 anos a partir da data do fechamento, de forma a garantir as
obrigações de indenização da vendedora, devendo ser liberada total ou parcialmente.
O valor está registrado ao seu valor presente.

O valor da contraprestação transferida contempla a estimativa na data da aquisição do valor,
reavaliadas ao final do período, das parcelas variáveis denominadas “earn-out” condicionadas ao
atingimento de determinadas métricas de resultado da investida.

Valor justo dos ativos e passivos adquiridos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis mais relevantes foram calculados através da
elaboração de laudo de avaliação do Grupo Medcom na data da aquisição e foram mensurados
em bases provisórias. Se novas informações obtidas dentro do prazo de um ano, a contar da data
da aquisição, sobre fatos e circunstâncias que existiam na data da aquisição, indicarem ajustes nos
valores mencionados apresentados a seguir, ou qualquer provisão adicional que existia na data de
aquisição, a contabilização da aquisição será revista.
Valor justo em
09/04/2020
5.836
47.741
55.942
5.678
83
5.452
105.582
581
5.622
232.517

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Intangível – software
Imobilizado
Intangível– Contrato de distribuição
Intangível – Licenças
Outros ativos
Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos
Total passivos
Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação transferida

68.304
31.096
9.335
108.735
123.782
240.598
364.380
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Ativos adquiridos e passivos assumidos
O valor de intangível de R$ 106.163 refere-se, principalmente, à avaliação a valor justo dos
contratos de distribuição da empresa e licenças possuídas pela adquirida.
O método utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:
Ativo
Carteira de
Clientes

Vida
útil em
anos
7

Licenças de
operação

1

Técnicas de
avaliação
Multi period excess
earnings method
(MPEEM)
Custo de reposição

Descrição
Considera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos
esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer
fluxo de caixa relacionado com ativos contributários
Considera o tempo de obtenção do órgão regulador e
todo os custos diretos envolvidos.

A Companhia planeja incorporar a controlada em até 5 anos, portanto considera que os
montantes de ágio e mais valia serão dedutíveis futuramente quando este evento ocorrer.
No período compreendido entre a data da compra das investidas e 30 de junho de 2020, o
Grupo Medcom contribuiu com R$ 103.731 de receita e R$ 7.017 de lucro líquido. Caso a
aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a Administração estima que a receita
consolidada seria de R$ 193.433e o lucro líquido seria de R$ 12.402.

3.4

Aquisição da Atrial
Em 30 de junho de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Salus Latam
Holding S.A controladora do Grupo Atrial, através da emissão de 78.166.378 novas ações em
favor dos acionistas da Atrial, equivalentes na data da transação ao valor total de R$ 623.375
considerando o valor justo das ações entregues.
O valor justo dos instrumentos patrimoniais emitidos (ações ordinárias) foi baseado em laudo
de avaliação independente contratado para fins desta aquisição.
Nenhuma outra contraprestação foi paga na aquisição e não há previsão para ocorrência de
pagamentos em datas futuras.
A aquisição da Atrial tem o objetivo de possibilitar ao grupo oferecer uma solução mais
completa para o setor de saúde, ampliando o portfólio de produtos do grupo Elfa através do
know-how da Atrial em materiais médicos e hospitalares.
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Atrial calculados através da elaboração de
laudo de avaliação na data da aquisição, foram mensurados em bases provisórias. Se novas
informações obtidas dentro do prazo de um ano, a contar da data da aquisição, sobre fatos e
circunstâncias que existiam na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados
apresentados a seguir, ou qualquer provisão adicional que existia na data de aquisição, a
contabilização da aquisição será revista.
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Valor justo em
30/06/2020
42.741
181.700
77.540
89.372
5.255
5.572
25.667
49.261
4.957
482.065

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Intangível – software
Imobilizado
Intangível – Carteira de clientes
Outros ativos
Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos a pagar
Obrigações trabalhistas e sociais
Tributos a recolher
Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Provisão para contingências
Outros passivos
Total passivos
Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação transferida
substituição do pagamento baseado em ações
Total ágio gerado na transação

(70.006)
(27.434)
(12.918)
(15.263)
(12.035)
(57.862)
(129)
(527)
(196.174)
285.891
337.484
623.375
4.010
341.494

Ativos adquiridos e passivos assumidos
O ágio de R$ 341.494 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros esperados pela
aquisição.
O valor dos ativos identificados são basicamente a carteira de clientes R$ 49.261.O método
utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:
Ativo
Carteira de
clientes

Vida útil
em anos
7,7

Técnicas de
avaliação
Multi period
excess earnings
method
(MPEEM)

Descrição
Considera o valor presente dos luxos de caixa líquidos esperados pelas
relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de caixa relacionado
com ativos contribuídos.
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Substituição do plano de pagamento baseado em ações


De acordo com os termos e condições do contrato de aquisição, o Grupo substituiu o plano de
pagamento baseado em ações, liquidável em ações, mantido pelos funcionários da Atrial
(plano da companhia adquirida) por um plano de pagamento baseado em ações, também
liquidável em ações, do Grupo (novo plano). Detalhes do plano da companhia adquirida e do
novo plano segue abaixo:
Plano na adquirida
Concedido em 31 janeiro 2019
Concedido em 31 janeiro 2020
Data do direito de aquisição 10 de janeiro de 2023
Data do direito de aquisição 10 de janeiro de 2023
Valor justo – R$ 4.010

Novo plano
Concedido em 30 de junho de 2020
Data do direito de aquisição 09 de
junho de 2024
Valor justo – R$ 4.010

As condições de serviço da Atrial encontram-se realizados em 30 de junho de 2020.
A Companhia planeja incorporar a controlada em até 5 anos, motivo pelo qual não reconhece
passivos por impostos diferidos oriundos desta aquisição.
No período compreendido entre a data da compra das investidas e 30 de junho de 2020, a
Atrial não contribuiu com receita e lucro líquido, considerando que foi adquirida na data de
30 de junho de 2020. Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a
Administração estima que a receita e o prejuízo líquido da Atrial desde o início do exercício
até 30 de junho de 2020 seriam de R$ 177.434 R$ (4.861), respectivamente.

4

Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras consolidadas (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e
estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e, também de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 13 de agosto de
2020.
Após sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras.
Detalhes sobre as políticas contábeis estão apresentadas na nota Explicativa nº 8.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
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Impactos do COVID 19 (Corona vírus) nos negócios da Companhia
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da
COVID-19, cabendo aos seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou
em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos
países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao
redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens
e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente podem ter um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
Durante os meses de março e de abril de 2020, as autoridades governamentais de várias jurisdições
impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas
suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados
financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo.
A Companhia está monitorando os desenvolvimentos relacionados ao COVID 19 e coordenando
sua resposta operacional com base nos planos de continuidade de negócios existentes e nas
orientações de organizações globais de saúde, governos e melhores práticas gerais de resposta a
pandemia. Não temos como prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser
necessárias, e, em nosso entendimento, o retorno às atividades administrativas nos escritórios,
deverá acontecer de forma gradual, uma vez que tais medidas de distanciamento social sejam
reduzidas e, gradualmente, se tornem inexistentes.
Abaixo segue um resumo dos principais impactos nos negócios:
Cumprimento das determinações do Ministério da Saúde tais como liberação de funcionários
acima de 60 anos, grávidas e pessoas do grupo de risco, além dos protocolos de convivência,
comportamentos e demais orientações ligadas a prevenção e higienização;
Instauração de um Comitê de Crise para deliberações sobre as ações de contenção da doença tanto
nas áreas administrativas quanto nas áreas operacionais;
Cancelamento de Viagens e o cancelamento de Reuniões, Eventos, Treinamentos na sua forma
presencial; o Fortalecimento do papel da liderança frente à demanda de produtividade e trabalho
à distância, mantendo o foco no resultado e engajamento; o
Intensiva campanha interna sobre o Covid-19, envolvendo todos os colaboradores que estiverem
em Home Office ou nas Unidades (Ex. Utilização de transporte Fretado, Regras de distanciamento
nos refeitórios, vestiários, áreas comuns e produção); o
Reforço nos procedimentos de segurança e uso de EPI´s, disponibilização de Álcool Gel,
antecipação da campanha de vacinação, informações sobre saúde física e equilíbrio emocional
A ELFA está monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o momento
não sofreu qualquer impacto material financeiro. O segmento de atuação da Companhia é
considerado essencial e, assim, não teve suas operações interrompidas e está seguindo as
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determinações das autoridades nas regiões em que atua.
Como empresa do setor de medicamentos, a Elfa deve garantir à população acesso aos
medicamentos, sem perder de vista a segurança e saúde de seus colaboradores e das comunidades
com que se relaciona. Desta forma, a Companhia elaborou e colocou em prática um plano de
contingência abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para garantir a continuidade
de seus negócios e a segurança de seus colaboradores e clientes.
Frente às dificuldades apresentadas, seguimos as orientações dos Ministérios da Saúde e entidades
governamentais de cada país, adaptamos a nossa rotina protegendo e promovendo ações
educativas para os colaboradores relativamente as ameaças da doença. Dentre as principais
medidas destacamos: criação de um Comitê de Crise para a gestão diária da evolução do COVID19 e dos possíveis impactos e medidas necessárias para garantir a segurança de nossos
colaboradores, além de monitorar todas as determinações das autoridades competentes nas regiões
em que tem operação, realização de intensa comunicação, fóruns de discussão e orientação sobre
prevenção ao vírus, afastamento de colaboradores do grupo risco, intensificação de técnicas de
higiene pessoal e reforço do uso de barreira sanitárias nas unidades operacionais
Adicionalmente reforçamos a gestão do nível de estoque de matérias-primas, insumos e produtos
acabados e reorganização da produção, ações para garantir o distanciamento seguro entre
colaboradores evitando aglomerações, substituímos a participação de todos em eventos
corporativos, reuniões presenciais e viagens por comunicação entre unidades de forma remota por
meio eletrônico, assim como adotamos o trabalho remoto no escritório corporativo.
A Elfa entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia.
Embora as operações industriais, vendas ou situação financeira da Companhia não tenham sido
afetadas de forma relevante até o momento, a Administração não tem como estimar ou prever a
ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue avaliando
constantemente os impactos sobre as suas operações e se compromete a informar possíveis novos
cenários e medidas necessárias a serem adotadas.

5

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda
funcional da Companhia e de suas controladas. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

6

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.
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a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:

b.

x

- Nota explicativa n° 10 – Mensuração de perda de crédito esperada para contas a
receber: principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda;

x

- Nota explicativa n° 24 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos:
disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias
dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados;

x

- Nota Explicativa n° 27 – Valor justo das opções que fazem parte do pagamento
baseado em ações.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 30 de junho de
2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis
de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

c.

x

Nota explicativa n° 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 -- aquisição de controlada: valor justo da
contraprestação transferida (incluindo contraprestação contingente) e o valor justo
dos ativos adquiridos e passivos assumidos.

x

Nota explicativa n° 11 – Mensuração de perda de estoques;

x

Nota Explicativa nº 14 - Teste de redução ao valor recuperável de ativos
intangíveis e ágio: principais premissas em relação aos valores recuperáveis.

x

Nota Explicativa nº 19 - Reconhecimento e mensuração de provisões e
contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas
de recursos.

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo
para ativos financeiros e não financeiros.
A Administração revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação.
Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada
para mensurar valor justo, a Administração analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar
a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos das IFRS e dos CPCs, incluindo o nível
na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.
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Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativo para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis).

7

Novas normas, revisões e interpretações ainda não vigentes
Não há outras normas, alterações de normas e interpretações que não estão em vigor que a
Companhia espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações
financeiras.

8

Base de mensuração e principais políticas contábeis
Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando
indicado de outra forma.

Principais políticas contábeis
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
períodos apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário.

a. Base de consolidação
(i) Combinações de negócios
Combinações de negócios são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é
transferido para a Companhia. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor
justo, assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na
transação é testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos
em uma compra vantajosa, quando aplicáveis, são reconhecidos imediatamente no resultado. Os
custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos
relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de
aquisição. As contraprestações contingentes da Companhia são remensuradas ao valor justo em
cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado do
exercício.
Se os planos de pagamento baseado em ações detidos pelos funcionários da adquirida precisam
ser substituídos (substituição de planos), todo ou parte do novo montante do plano de substituição
emitido pelo adquirente é incluído na mensuração da contraprestação transferida na combinação
de negócios. Essa determinação é baseada no valor de mercado do plano de substituição
comparado com o valor de mercado do plano de pagamento baseado em ações da adquirida e na
medida em que esse plano de substituição se refere a serviços prestados antes da combinação

42

292

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
30 de junho de 2020

(i)

Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia
obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.

(ii)

Participação de acionistas não-controladores
A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição.
Mudanças na participação da Companhia em uma subsidiária que não resultem em perda de
controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido.

(iii)

Perda de controle
Quando a Controladora perde o controle sobre uma controlada, a Companhia desreconhece os
ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados
no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda
de controle é reconhecido no resultado.
Se a Companhia retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada
pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle.

(iv)

Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intragrupo são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na
proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da
mesma maneira que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.

b. Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das
entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço
são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são
convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras
resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
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c. Receita de contrato com cliente
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A
Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente
sendo reconhecidas quando as obrigações de performance são atendidas e seus respectivos riscos
são transferidos ao comprador, que geralmente ocorre na sua entrega. A receita é mensurada com
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente.

d. Benefício a empregados
(i) Benefício a empregados de curto prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante
do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de
pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa
ser estimada de maneira confiável. Tais despesas são como salários e outros tipos de remuneração
que o empregado tenha direito.

(ii) Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem o direito aos prêmios.
O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para o qual existe
a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão atendidas, de tal forma que
o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de prêmios que efetivamente
atendam às condições de serviço e de desempenho na data de aquisição (vesting date).

e. Subvenção governamental
A Companhia e suas controladas se beneficiam do regime especial de tributação de redução de
base de imposto nos estados da Paraíba, Goiás e no Distrito Federal.
Os regimes de tributação foram reconhecidos como benefício fiscal pelos respectivos Estados e
reinstituído nos termos da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 190/2017, de 15.12.2017.
De acordo com a legislação tributária brasileira aplicável, os benefícios fiscais de ICMS validados
e depositados pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz),
são excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que registrado em reserva de lucros,
que somente poderá ser utilizada para:
(i)
(ii)

Absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as
demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal ou;
Aumento do capital social. Caso essa destinação não seja observada, a Companhia poderá
ficar sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL.

A Companhia e suas controladas reconhecem estes benefícios como resultados, para os quais é
posteriormente constituída reserva especial de incentivo fiscal de acordo com o registro nas suas
apurações e regras relativas ao Imposto de Renda e Contribuição Social vigentes na data.
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f. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem:
x

Receita de juros;

x

Despesa de juros líquidas de derivativos; e

x

Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. A taxa
de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
x

Valor contábil bruto do ativo financeiro; ou

x

Ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil
bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado
do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros
efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois
do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo
da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.

g. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base na alíquota de 15% acrescida 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 do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
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(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido,
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias
individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas,
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza
relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e
passivos.

h. Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, ou pelo valor realizável
líquido, dos dois o menor. O custo dos estoques é atribuído pelo uso do critério do custo médio
ponderado e inclui todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer
os estoques à sua condição e localização atuais.
Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido
dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar
a venda. As perdas estimadas com estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas
quando consideradas necessárias pela Administração.

i. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.
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(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
- Benfeitorias em imóveis de terceiros – De acordo com o prazo contratual
- Máquinas e equipamentos 3-12 anos
- Móveis e utensílios 5-10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

j. Ativos intangíveis e ágio
(i)

Reconhecimento e mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável.

Contrato de distribuição
Contratos de distribuição são registrados inicialmente ao valor justo e são amortizados ao longo
da vida útil esperada do contrato.

Carteira de clientes
Carteira de clientes são registradas inicialmente ao valor justo e são amortizados ao longo da
expectativa de duração da carteira de clientes, considerando a rotatividade anual da base de
clientes(“Churn-rate”).

Non-compete
Algumas aquisições têm cláusulas especificas que obriga o vendedor a não competir por
determinado período no segmento de atuação do Grupo Elfa, estas cláusulas têm seu valor justo
atribuído pela estimativa do ganho pela ausência do competidor adquirido no mercado (“With
or without”)

Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.
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(ii)

Gastos subsequentes

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.

(iii)

Amortização

A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado. O ágio não é amortizado.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Direitos de uso de software
Contratos de distribuição
Autorização especiais
Marcas e patentes

5 anos
5 anos
1 ano
Indefinida

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

k. Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
O contas a receber é reconhecido inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte
das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescidos, para um item não mensurado ao valor justo por meio de resultado (VJR), os custos de
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço
da operação.

(ii)

Classificação e mensuração subsequente

Ativo financeiro
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao valor justo por meio do resultado (VJR).
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros e, neste caso,
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
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Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender as condições a seguir e não for
designado como mensurado ao VJR:
x

É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e

x

Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

x

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir
e não for designado como mensurado ao VJR:

x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e

x

seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido
e as informações são fornecidas à Administração. As informações:

— As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de
juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos.

— Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia.
— Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados.

— A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

— As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam
para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia.

— Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado
com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
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Ativos financeiros - Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros:
Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um
determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco
de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos
de caixa contratuais de forma que ele não atenderia a essa condição. Ao fazer essa avaliação, a
Companhia considera:
x

Eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa.

x

Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis.

x

O pré-pagamento e a prorrogação do prazo.

x

Os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos
(por exemplo, baseados na performance de um ativo).

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos
financeiros
VJR
Ativos
financeiros a
custo
amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado
a líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Passivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é
reconhecido no resultado.

(iii)

Desreconhecimento

Ativos financeiros
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
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do ativo expiram ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a
Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.

Passivos financeiros
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado.

(iv)

Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

l. Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não derivativos
Instrumentos financeiros
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado.
As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor igual à
perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na
experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações
prospectivas (forward-looking).
A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente
se este estiver com mais de 360 dias de atraso.
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A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
x

É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à
Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma) ou

x

O ativo financeiro estiver vencido há mais de 180 dias para contas a receber do mercado
privado.

x

O ativo financeiro estiver vencido há mais de 360 dias para contas a receber do mercado do
setor público e não estejam empenhados na rubrica de restos a pagar do exercício anterior
ou não tenha decisão que determine o pagamento.

O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual
máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.
Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de
crédito. As perdas de crédito são mensuradas com base em todas as insuficiências de caixa (ou
seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os
fluxos de caixa que a Companhia espera receber).
Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro.
No monitoramento dos ativos, os clientes são agrupados de acordo com suas características de
crédito, incluindo se são clientes públicos ou privados e são levados em conta histórico de
negociação com o Grupo, e existência de dificuldades financeiras no passado.
O Grupo não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis. O
Grupo não tem contas a receber de clientes e ativos de contrato para os quais nenhuma provisão
de perda é reconhecida por causa da garantia.
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Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os
seguintes dados observáveis:
x

Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário

x

Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 180 dias

x

Reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em
condições normais

x

Probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização
financeira ou

x

Desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.

Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do
valor contábil bruto dos ativos.
Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes
individuais, a Companhia adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo
financeiro está vencido há 360 dias com base na experiência histórica de recuperação de ativos
similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz uma avaliação individual sobre
a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação.
A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os
ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento
dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos.

(ii)

Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos fiscais diferidos
e os estoques, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do
ágio, o valor recuperável é testado anualmente.
Para testes de valor recuperável do ágio, o Grupo considera duas unidades geradoras de caixa
(UGC), as quais estão alinhadas aos segmentos reportados pela Companhia (vide Nota 28).
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a essa UGC
(ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
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de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em
que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

m. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
passivos relacionados a causas judiciais são provisionados por valores julgados suficientes pelos
administradores e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis.

n. Lucro por ação, básico e diluído.
A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação básico utilizando o número das ações
ordinárias em circulação, durante o período correspondente ao resultado e considera o impacto
da diluição das opções outorgadas na data de cada Demonstração financeira.

o. Arrendamentos
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada
e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e continuam a ser
apresentadas conforme o CPC 06 (R1) / IAS 17 e ICPC 03 / IFRIC 4. Os detalhes das políticas
contábeis conforme CPC 06(R1) / IAS 17 e ICPC 03 / IFRIC 4são divulgados separadamente.

(i) Determinando quando um contrato contém um arrendamento
No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou contém um arrendamento. Um
contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso
de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação. Para avaliar se um
contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza
a definição de arrendamento no CPC 06(R2) / IFRS 16.
(ii) Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com
base em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, a
Companhia optou por não separar os componentes que não sejam de arrendamento e
contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento como um único
componente.
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de
início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que
compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para
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quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer
custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem
incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o
local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos
termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a
propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o
custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse
caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é
determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso
é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado
para determinadas remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental da Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa incremental
sobre empréstimo como taxa de desconto.
A Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de
várias fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do
contrato e o tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
- Pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
- Pagamentos variáveis que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados
utilizando o índice ou taxa na data de início;
- Pagamentos previstos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e
- o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo
de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo
do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento
O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado se houver uma alteração nos pagamentos futuros resultante de alteração
em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com
a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação da opção de compra, extensão
ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. A Companhia apresenta ativos de
direito de uso que não atendem à definição de propriedade para investimento em "ativo
imobilizado" e passivos de arrendamento em "empréstimos e financiamentos" no balanço
patrimonial.
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(iii)

Arrendamentos de ativo de baixo valor
A Companhia optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento
para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo
equipamentos de TI. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados a
esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento.

p. Mensuração do Valor Justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no
mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem
acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (nonperformance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações da Companhia requer a mensuração de valores
justos, tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço
cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as
transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer
informações de precificação de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação
que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não
observáveis.
A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado
levariam em conta na precificação de uma transação.
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de
venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em
preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é
normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a
Companhia determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação
e o valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou
passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não
observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o instrumento
financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor
justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é
reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento
em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é
encerrada, o que ocorrer primeiro.
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9

Caixa e equivalentes de caixa e títulos de valores mobiliários
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras de liquidez imediata

5
7.219
172.330
179.554
179.554

Títulos de valores mobiliários

5
7.966
42.386
50.357
50.357

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
6.860
8.980
236.857
252.697
181.700
434.397

180
12.558
107.822
120.560
120.560

Em 30 de junho de 2020, as aplicações financeiras correspondem a operações realizadas com
instituições financeiras com rating A ou maior, que operam no mercado financeiro nacional, e
foram contratadas em condições e taxas de mercado tendo baixo risco de crédito.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía aplicações realizadas
substancialmente em Certificados de Depósitos Bancários (CDB), compromissadas e fundos
todos com liquidez imediatas e com rendimentos que variam até 101% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), progressivamente de acordo com o período que o valor é mantido
na conta investimento.
Em 30 de junho, os títulos e valores mobiliários referem-se as cotas adquiridas do Fundo
Santander Argo Cash Management Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento,
correspondem a aplicações em um fundo de investimentos multimercado crédito privado,
exclusivo às empresas do Grupo, devidamente registrado junto a CVM. As cotas não têm prazo
de vencimento, sendo resgatáveis a qualquer momento conforme as necessidades de liquidez do
Grupo. A carteira do fundo é composta por Certificados de Depósito Bancário (“CDB”),
Operações Compromissadas, Letras Financeiras, Títulos do Tesouro e outros fundos conforme
previsto em sua política de investimentos.

10

Contas a receber de clientes
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Clientes privados
Clientes públicos
Contas a receber de partes relacionadas (nota 15)
(-) Perdas estimadas por redução ao valor
recuperável do contas a receber (a)

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

229.555
86.473
4.503
320.531

194.670
78.328
3.898
276.896

493.780
151.194
4.503
649.477

357.335
133.394
3.898
494.627

(26.728)
293.803

(22.493)
254.403

(55.969)
593.508

(47.151)
447.476
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A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:

A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias
Total
(-) Provisão para redução ao valor recuperável

a.

Controladora
30/06/2020
31/12/2019
211.844
202.921
24.320
19.838
23.968
18.966
24.794
9.525
35.605
25.646
320.531
276.896
(26.728)
(22.493)
293.803
254.403

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
421.610
353.700
39.615
63.364
57.037
27.497
20.222
40.020
67.446
53.593
649.477
494.627
(55.969)
(47.151)
593.508
447.476

Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
A Companhia avaliou a perda estimada de crédito conforme requer o CPC 48 / IFRS 9. Vide
Nota Explicativa nº 25 para detalhes sobre a mensuração da provisão.
As movimentações na provisão para perda por redução ao valor recuperável dos montantes a
receber estão demonstradas a seguir:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Aumento/reversão
Saldo final

(22.493)
(4.235)
(26.728)

(23.702)
1.209
(22.493)

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
(49.058)
(6.911)
(55.969)

(44.296)
(2.855)
(47.151)

Demonstrado abaixo as perdas líquidas debitadas/creditadas durante os exercícios:
Controladora
Aumento/reversão
Perdas e Gastos relacionados a recuperação
de recebíveis

11

Consolidado

(4.235)

1.209

(6.911)

(427)

(754)

(579)

(2.855)
(754)

(4.662)

(455)

(7.490)

(3.609)

Estoques
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
Mercadorias para revenda
Mercadorias em consignação

128.045
2.415
130.460
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108.1195
1.513
109.536

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
371.481
9.198
380.679

212.397
3.062
214.992
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A movimentação da provisão para perdas com estoque está demonstrada a seguir:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

12

(172)
(170)
148
(194)

(997)
(601)
1.426
(172)

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
(467)
(5.752)
154
(6.065)

(1.820)
(1.545)
2.898
(467)

Tributos a recuperar e imposto de renda e contribuição social
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS)
PIS e COFINS
Outros
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
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Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

4.417

8.899

36.997

30.149

6.942
826

7.853
2.825

16.898
2.337

14.491
3.646

12.185

19.577

56.232

48.286

16.813

13.720

25.336

19.516

310

13

100%
Extinta
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
Total

Percentual de participação
30/06/2020
31/12/2019

Prescrita
San Log
Cirúrgica Jaw
Cristal
Majela
Grupo CDM
Grupo Medcom
Atrial
Total

Investida

70.096
106.611
26.442
36.301
89.356
142.679
400.149
871.634

61.642
541
122.161
30.719
76.847
114.385
406.295

Ativo
circulante
30/06/2020
31/12/2019

b. Informações financeiras resumidas

Prescrita
San Log
Cirurgica Jaw
Cristal
Majela
Grupo CDM
Grupo Medcom
Atrial

Investida

a. Composição dos investimentos

Investimentos (controladora)

357.434

51.940
332
102.841
41.423
117.059
43.839

58.338
27.880
113.753
7.379
7.007
35.676
282.771

32.738

176.488

31.127
129
43.361
23.042
76.462
2.367

Ativo não
circulante
30/06/2020
31/12/2019

55.359
108.492
41.253
118.425
48.901
25.983
237.630
636.043

Patrimônio Líquido
30/06/2020
31/12/2019

31.972
46.151
9.510
8.905
35.888
98.803
127.399
358.628
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31.869
65
55.911
12.338
30.011
66.333
196.827

15.503
10.306
3.559
22.724
11.946
24.900
68.775
157.713

28.522

8.960
273
6.770
6.239
6.280

31/12/2019

Passivo não circulante

5.207
8.569
50.636
87.235
240.598
341.494
729.194

55.359
115.999
54.135
231.843
143.734
368.786
628.385
1.597.241

55.359
108.492
41.253
118.425
48.901
25.983
241.640
640.053

51.940
332
102.841
41.423
117.059
43.839
357.434

3.468
5.770
(546)
(2.901)
972
4.404
11.167

27.649

10.213
(130)
11.986
(3.465)
2.771
6.274

Resultado
Líquido
30/06/2020
31/12/2019

51.940
329
110.529
54.674
234.780
142.753
595.005

Total investimento
30/06/2020
31/12/2019

Patrimônio
Líquido
30/06/2020
31/12/2019

5.207
8.569
50.636
87.235
147.102

Ágio (Goodwill)
30/06/2020
31/12/2019

30/06/2020

98.539

2.481
5.089
38.146
52.823

31/12/2019

Passivo
circulante
30/06/2020
31/12/2019

2.300
4.313
26.183
48.742
102.205
49.261
232.004

Mais valia
30/06/2020
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24.315
17.413
10.213
51.941
3.418
55.359

Baixa por incorporação San Log
Ativos e passivos líquidos adquiridos
Ágio gerado na aquisição
Equivalência patrimonial (i)
Saldo final em 30 de junho

Prescrita

Saldo em 01/01/2019
Aumento de capital
Distribuição de dividendos
Reclassificação dos impostos diferidos
Ativos e passivos líquidos adquiridos
Ágio (Goodwill)
Equivalência patrimonial (i)
Saldo em 31/12/2019

c. Movimentação dos investimentos

(330)
-

(541)
1.001
(130)
330

San
Log

5.470
115.999

98.402
141
11.986
110.529

Cirúrgica
Jaw

61

(540)
54.134

60.345
1.200
(3.406)
(3.465)
54.674

Cristal

(2.935)
231.843

219.485
12.055
469
2.771
234.780

Majela

981
143.734

90.387
46.091
6.275
142.753

Grupo
CDM
123.783
240.599
4.404
368.786

Grupo
Medcom
285.892
341.494
627.386

Atrial

(330)
409.675
582.093
10.798
1.597.241

402.005
31.810
(3.406)
469
95.674
40.804
27.649
595.005

Total
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Intangível

Custo
Vida útil definida
Direito a uso de software
Outros
Vida útil indefinida
Marcas e patentes

Controladora
30/06/2020
Amortização
acumulada
Líquido

31/12/2019
Líquido

4.975
30

(354)
(30)

4.621
-

4.376
-

5.005

(384)

4.621

4.376

30/06/2020

31/12/2019

Consolidado

Vida útil definida
Contratos de distribuição
Non-compete
Direito a uso de software
Outros
Vida útil indefinida
Ágio
Marcas e patentes

Custo

Amortização
acumulada

295.732
6.753
11.658
296

(64.924)
(1.498)
(891)
(296)

230.808
5.255
10.767
-

88.645
5.948
4.677
1.458

734.190
24
1.048.653

(67.609)

734.190
24
981.044

152.098
22
252.848

Líquido

Líquido

A movimentação do ativo intangível encontra-se demonstrada a seguir:
Controladora
30/06/2020

31/12/2019

Saldo inicial
Adições
Softwares
Autorizações especiais
Amortizações
Softwares

4.376

2.556

248
-

1.925
5

(3)

(110)

Saldo final

4.621

4.376
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Consolidado
30/06/2020
Saldo inicial
Adições
Softwares
Softwares (Amortização)
Marcas e patentes
Adições mediante a compra de empresas
Softwares
Licenças sanitárias
Cláusula non-compete
Carteira de clientes (a)
Ágio (b)
Outros intangíveis
Amortizações
Softwares
Contratos de distribuição
Contrato de non-compete
Autorizações especiais
Saldo final

31/12/2019

252.848

153.175

719
(44)
4

1.324
-

727
159.437
582.093
-

271
6.753
56.111
50.792
1.413-

(201)
(13.811)
(683)
(45)
981.044

(286)
(15.672)
(805)
(228)
252.848

(a)

As movimentações no período são compostas pela contabilização de ativo identificado na valorização da carteira de clientes das
investidas Medcom R$ 105.582 e Atrial R$ 49.261 conforme laudo preliminar de avaliação econômica emitido por especialista.

(b)

Movimentação refere-se à aquisição da Atrial R$ 341.494 e da Medcom R$ 240.598.

a.

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 734.190 em 30 de junho
de 2020 (31 de dezembro de 2019: R$ 152.098).
A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos de vida útil indefinida, que se
constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros, advindos de processos de
combinação de negócios, utilizando o valor em uso, através de modelos de fluxo de caixa
descontado que analisam as condições de mercado, características de cada segmento e elabora
cenários econômicos que preveem as condições de realização dos ativos avaliados.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo médio
ponderado de capital (WACC). De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a
avaliação do valor em uso é efetuada para um período de 5 (cinco) anos, e a partir de então,
considerando-se a perpetuidade das premissas após este período, com crescimento, tendo em vista
a capacidade de continuidade dos negócios por tempo indeterminado.
A taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada com base na estimativa da taxa anual
composta de crescimento de longo prazo do EBITDA, a qual a Administração entende que está
consistente com a premissa que um participante de mercado utilizaria. O EBITDA foi projetado
levando em consideração a experiência passada, ajustado pelos seguintes fatores:
x
x
x

Crescimento da receita foi projetado levando em consideração os níveis de crescimento médio
experimentados ao longo dos últimos cinco anos,
O volume de vendas e o aumento dos preços estimados para os próximos cinco anos.
Os fluxos de caixa estimados relacionados ao orçamento e esperado para 2020 foi considerado nas
projeções.
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O valor recuperável das Unidades geradoras de caixa (UGC) foi baseado no valor em uso,
determinado através dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo uso contínuo
de cada UGC, respectivamente.
Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se se o WACC de 12.30% a.a. depois dos
impostos (em moeda local nominal, incluindo a inflação). As principais premissas utilizadas para
estimar o valor recuperável estão definidas a seguir:
Em percentual
Taxa de desconto
Taxa de crescimento na perpetuidade
Taxa de crescimento estimado para o LAJIDA (média para os próximos cinco anos)

15

12,30
3,50
14,30

Transações com partes relacionadas
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Ativo circulante
Contas a receber de clientes
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V)
VJ Farma Ltda.(Fundo V)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV)
Ativo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prescrita.
Cirúrgica Jaw
San Log
Cristal
Grupo CDM
Agilfarma
Medcom
GB Distrib. De Med. E Prod. Hosp.
Majela

Passivo não circulante
Adiantamento de dividendos recebidos
Prescrita
Cristal
Majela
Cirúrgica Jaw
Grupo CDM
Outras contas a pagar com partes relacionadas
Cirúrgica Jaw
Prescrita
Cristal
Total contas a pagar com partes relacionadas

492
4.005
2
4
4.503

314
3.570
10
4
3.898

492
4.005
2
4
4.503

314
3.570
10
4
3.898

17.469
11.963
2930
15.422
692
22374
2526
25.591
98.967

9.319
8.249
60

-

-

15.047
40.023

-

-

7.941
36.454
16.584
72.627
133.606
72.627

-

-

206.233

-

7.996
19.409
101.599
49.400
1.600
180.004
213
216
304
180.737
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Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Resultado
Receita líquida de vendas
Cirúrgica Jaw
Cristal
Grupo CDM
Majela
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V)
VJ Farma Ltda.(Fundo V)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV)

13.157
1.533
51
1.586
1.141
2.896
---6
20.370

504
1.813

-

138
1.233
3.735
8
720
1
8.152

-

-

1.141
2.896
---6
4.043

1.233
3.735
8
720
1
5.697

Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Resultado
Custo das mercadorias vendidas
Cirúrgica Jaw
Prescrita
Cristal
Grupo CDM
Majela
Custo com locação de imóveis
Lle Participações Ltda
Egallo Participações Ltda - Epp
Thulio Coelho Moraes Guerra
Gestão e Transformação Consultoria S.A
Wilson Gil Filho e Alessandra Moreno de Aguiar
Custo com prestação de serviços
Pátria Investimentos Ltda
Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S/A (Fundo IV)

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

-

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

(13.112)
(211)
(1.231)
(47)
(1.565)
(16.166)

(504)
(1.258)
(1.742)
---(140)
(3.644)

-

-

-

-

(211)
(38)
(330)
(9)
(588)

(159)
(114)

(159)
(114)

(18)
(291)

(211)
(38)
(330)
(9)
(588)

(18)
(291)

(2.197)
(1.020)
(3.217)

(531)
(531)

(2.197)
(1.020)
(3.217)

(531)
(531)

Todos os saldos em aberto com estas partes relacionadas na controladora e no consolidado, são
precificados com base em condições de mercado e devem ser liquidados em condições de prazo
de mercado estabelecidas (2 a 3 meses). Nenhum dos saldos possui garantias.
Nenhuma despesa foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis ou de
recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas.

Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os diretores estatuários e não estatutários. A
remuneração para o pessoal chave durante o exercício findo em 30 de junho de 2020 foi de R$
8.308 (31 de dezembro de 2019: R$ 7.880), incluindo a parte reconhecida no período do plano
de remuneração baseado em ações.

16

Fornecedores e outras contas a pagar
As operações que a Companhia e suas controladas mantém com fornecedores nacionais e do
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exterior são substancialmente representadas por transações de compra de medicamentos.
Controladora
30/06/2020
31/12/2019

17

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de bens de consumo
Adiantamento recebidos e outras contas a pagar
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 15)
Serviços prestados a pagar

162.577
183
97
14.191
180.737
3.029

185.101
83
162
15.217
133.606
1.045

396.077
249
192
43.309
4.075

356.402
(2.077)
202
24.401
1.341

Total

360.814

335.214

443.902

380.269

Circulante
Não circulante

180.077
180.737

201.608
133.606

439.510
4.392

380.269
-

Empréstimos e financiamentos, arrendamentos a pagar e derivativos
Informações dos contratos 2019
Indexador
Em moeda nacional:
Capital de giro
Arrendamentos a pagar
Total empréstimos e
financiamentos
Swap Derivativos
Total empréstimos (+/-)
Swap

CDI
IPCA

CDI

Taxas de juros

Controladora
Moeda 30/06/2020

CDI + range 1,5% a 1,92 a.a. Real
Não possui
Real

CDI + range 1,5% a 1,92 a.a.

Real

Consolidado

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

404.596
11.509

302.453
11.304

439.759
28.413

303.300
16.628

416.105

313.757

468.172

319.928

(34.665)

-

(34.665)

-

381.440

313.757

433.507

319.928

34.665

-

34.665

-

205.937

201.922

251.461

208.093

210.168

111.835

216.711

111.835

Registrado em:
Ativo não
circulante
Passivo
circulante
Passivo não
circulante

Derivativos
Empréstimos e
financiamentos
Empréstimos e
financiamentos

As captações são em maioria, consoante com a Resolução 4131 do Banco Central. A Companhia
está protegida das oscilações das moedas estrangeiras através de swaps contratados no mesmo
momento da captação, nos mesmos termos e prazos do contrato de empréstimo original. Os
encargos financeiros médios equivalem a aproximadamente 119% da taxa CDI na controladora e
no consolidado. Os derivativos são apresentados no balanço patrimonial dentro da rubrica de
“Derivativos”.
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Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios
de titularidade da Companhia decorrentes da emissão de duplicatas e possuem cláusulas
restritivas mencionadas na nota 28.
Banco
Santander
Santander
Santander
Citi
Votorantim
Banco do Brasil
Itaú
Itaú
Itaú
Itaú
Safra
Itaú
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Santander
Itaú
Itaú
Lage

Modalidade
CCB
4131+Swap
4131+Swap
4131+Swap
4131+Swap
4131+Swap
4131+Swap
CCB
CCB
CCB
CCB
Capital de Giro
Progeren
Progeren
Capital de Giro
Capital de Giro
4131+Swap
Financiamento

Indexador
CDI+ 3,26% a.a
CDI+ 1,91% a.a
CDI + 1,50% a.a
CDI+ 2,70% a.a
CDI+ 1,20% a.a
CDI + 2,02% a.a
CDI + 2,25% a.a
TX. 9,25% a.a
TX. 7,44% a.a
TX. 7,44% a.a
TX. 11,35% a.a
TX 9,12% a.a
TX 5,38% a.a
TX 6,03% a.a
CDI + 4% a.a
TX 10,56% a.a
CDI + 2,25% a.a
TX 13,68% a.a

Valor de Face
Contábil
Venc. Final (R$ mil)
(R$ mil)
27/10/2020
30.000
30.305
26/06/2024
100.000
102.356
23/09/2020
20.000
20.238
26/06/2023
100.000
99.773
27/07/2020
50.000
51.022
27/08/2020
55.205
56.059
04/09/2020
10.000
10.177
20/03/2023
64
47
31/10/2022
7.100
5.522
31/10/2022
1.500
1.139
03/05/2021
3.000
1.022
06/02/2023
8.400
8.455
15/04/2022
1.000
415
18/04/2022
1.000
491
19/04/2021
10.000
10.014
08/03/2021
1.020
737
04/04/2022
5.352
5.106
20/03/2022
64
17

A movimentação dos empréstimos e financiamentos é demonstrada a seguir:

Saldo inicial
Adições por aquisição de novas controladas
Captações
Juros incorridos empréstimos e financiamentos
Pagamento de principal empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros empréstimos e financiamentos
Total empréstimos, financiamentos e derivativos
Arrendamentos a pagar

Controladora
30/06/2020
31/12/2019
302.453
238.598
265.205
6.563
-195.101
-9.189
369.931
11.509

390.269
17.282
-325.119
-18.577
302.453
11.304

381.440

313.757

Total

b.

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
303.300
238.598
58.530
265.205
391.116
6.660
17.282
-219.243
-325.119
-9.358
-18.577
405.094
303.300
28.413
16.628
433.507

319.928

Garantias
A Companhia tem R$ 185.063 em duplicatas de clientes dadas em garantias para os contratos de
empréstimos e financiamentos em 30 de junho de 2020 (31 de dezembro de 2019: R$ 214.377).
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Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Controladora

Controladora

Consolidado

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Total a pagar por aquisição de
investimentos

127.332

73.504

189.087

80.255

Circulante
Não circulante

11.686
115.646

11.666
61.838

25.581
163.506

16.176
64.079

Refere-se a parcelas a pagar a ex-sócios das aquisições realizadas pela Companhia, estes valores são corrigidos
conforme definido em cada contrato e o pagamento ocorrerá no fluxo de até 6 anos após a data de cada aquisição. Estas
parcelas também funcionam como retenção e garantia de eventuais contingências do período pré-aquisição e estão a
valor presente.
Em 30 de junho de 2020 o cronograma de amortização das parcelas a pagar decorrente das aquisições realizadas pela
Companhia estão conforme abaixo:
Inferior a um ano
Um a três anos
Três a cinco anos

19

60.197
101.124
27.766
189.087

Provisão para contingências
A Elfa está exposta a contingências de naturezas fiscais, cíveis e trabalhistas decorrentes do curso
normal de suas operações. A política de provisão adotada pela Companhia leva em consideração
as chances de perda nas ações. Quando o risco de perda é provável é feito provisionamento de
100% do valor devido nessas ações, conforme avaliação da própria Elfa, amparada na opinião de
seus assessores legais.
A Companhia possui processos de subsidiarias oriundos, no todo ou em parte, de períodos
anteriores a aquisição pela Elfa, que são de responsabilidade dos antigos sócios e estão garantidos
e cobertos por parcelas diferidas do preço de aquisição e suportados pelos contratos de compra e
venda. Por este motivo, a Elfa não provisiona os valores de responsabilidade dos antigos sócios
nestes processos. Em 30 de junho de 2020 as parcelas a pagar de aquisição de investidas (Nota
18) totalizavam o montante de R$ 189.087 (31 de dezembro de 2019: R$ 81.691).
Em 30 de junho de 2020, a Elfa e suas controladas possuíam processos com risco de perda
avaliados como provável no montante de R$ 7.309, que estão cobertos por parcelas a pagar de
aquisição de investidas e retenções de antigos sócios controladores (Nota n°18), sendo o saldo
restante de R$ 389devidamente provisionado.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam processos com risco de perda
avaliados como possível no montante de R$ 29.412 (31 de dezembro de 2019: R$ 18.577).
, dos quais R$ 12.729 são garantidos por antigos sócios controladores
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A composição da provisão para contingências segundo sua natureza é apresentada a continuação:
Consolidado
30/06/2020

Consolidado
31/12/2019

Trabalhista
Cíveis

351
38

344
179

Total

389

523

As movimentações das provisões para riscos cíveis e trabalhistas no consolidado estão
demonstradas a seguir:
Saldo em
31/12/2019 Adições/ (baixa)
Trabalhistas
Cíveis
Total de contingência

344
178
522

2
(135)
(133)

Saldo em
30/06/2020
346
43
389

As causas classificadas como provável são majoritariamente trabalhistas, cujo pedido principal é
o reconhecimento de vínculo empregatício, formulado por representantes comerciais, sendo certo
que, em grande parte os valores são de responsabilidade é do antigo sócio e, portanto, não são
objeto de provisão. As ações cíveis classificadas como prováveis são decorrentes de ações
indenizatórias ou de honorários sucumbenciais, em regra, com baixo valor envolvido, e de
responsabilidade majoritária dos antigos sócios. Entre as ações de risco provável, merece destaque
a ação abaixo identificada:
a) Ação fiscal que discute a anulação de lançamentos de IRRF, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
em função de supostas omissões de receitas no período de 2007 e de suposto pagamento
a beneficiário não identificado, no montante de R$ 4.065, é de responsabilidade integral
dos antigos sócios.
b) Reclamação Trabalhista ajuizada por Silas Cerino requerendo vínculo empregatício e
reflexos, além de fundo de garantia por 25 anos, no montante de R$ 8 Milhões. Ação sem
decisão de mérito.


c) Ação de execução ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de débito de ICMS.
Garantido com Seguro Garantia, no valor R$ 9.194, de responsabilidade do antigo sócio.
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20
a.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 30 de junho de 2020, o capital subscrito e integralizado era de R$ 803.910 (2019: R$
312.016), representado por 455.694.714 ações ordinárias e sem valor nominal (2019:
242.875.200 ações sem valor nominal), com a seguinte composição:
Acionistas
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
JMV Participações e Gestão de Bens S.A.
Elmo Lopes Fernandes de Assis
Edalmo Leite Fernandes de Assis
Evelyn Leite Fernandes de Assis
Luis Renato Guimarães Liveri
Karla Ribeiro de Castro Branquinho
Guerino Anizelli Neto
Kamila Ribeiro de Castro Branquinho
Luiz Felipe de Castro Branquinho
Henrique Almeida Anizelli

2020
Ações

2019
Ações

308.470.651
6.810.064
78.166.378
19.558.458
6.865.249
6.338.679
950.801
264.277
17.456.821
918.781
4.699.914
4.699.914
494.727

214.511.429
4.735.739

455.694.714

242.875.200

13.601.011
4.774.115
4.407.937
661.190
183.779

(i) Aumento de capital em caixa
Em 13 de março de 2020, os acionistas deliberaram o aumento do capital social através da emissão
de 106.382.979 novas ações emitidas no valor total de R$ 250.000, integralizadas em caixa, sendo
R$ 239.678 na mesma data e R$ 10.322 em 07 de março de 2020.
(ii) Aumento de capital aquisição - Grupo Medcom
Em 09 de abril de 2020, os acionistas deliberaram o aumento do capital social através da emissão
de 28.270.157 novas ações emitidas no valor total de R$ 2.321, integralizadas através da
contribuição do percentual de 32,5% das ações do Grupo Medcom conforme mencionado na nota
explicativa 3.3.
Estas ações foram integralizadas pelo valor de emissão determinado por laudo de perito
independente emitido na data conforme requerimento da Lei das S.A., e tem seu valor justo
mensurado pelo total de R$ 217.339 sendo a diferença entre o valor da contribuição e valor justo
de R$ 214.665 alocados como reserva de ágio na emissão de ações.
(iii) Aumento de capital aquisição - Atrial
Em 30 de junho de 2020, os acionistas deliberaram o aumento do capital social através da emissão
de 28.270.157 novas ações emitidas no valor total de R$ 239.220, integralizadas através da
contribuição do percentual de 100% das ações da Atrial conforme mencionado na nota explicativa
3.4.
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Estas ações foram integralizadas pelo valor de emissão determinado por laudo de perito
independente emitido na data conforme requerimento da Lei das S.A., e tem seu valor justo
mensurado pelo total de R$ 623.376 sendo a diferença entre o valor da contribuição e valor justo
de R$ 384.156 alocados como reserva de ágio na emissão de ações

Reservas de lucros
(i)

Reserva legal
Conforme Estatuto Social, do lucro líquido do exercício serão destinados 5% para constituição
da reserva legal de que trata o art. 193 da Lei nº 6.404/76, até que esta atinja 20% do capital
social.

(ii)

Retenção de lucros
Representa a parcela destinada do lucro, após constituição da reserva legal e destinação das
reservas de incentivo fiscal e dividendo mínimo obrigatório, que deverá ser deliberada de forma
definitiva através de ato societário durante a aprovação das Demonstrações Financeiras.

(iii)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia e suas controladas se beneficiam do regime especial de tributação de redução de
base de imposto na Paraíba e no Distrito Federal.
Os regimes de tributação foram reconhecidos como benefício fiscal pelos respectivos Estados e
reinstituído nos termos da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 190/2017, de 15.12.2017
Além dos regimes acima o grupo se beneficia da possibilidade de recolher o tributo em regime
diferenciado (substituto tributário) nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Pará e Ceará
com cálculo de recolhimento diferenciado para cada regime.
De acordo com a legislação tributária brasileira aplicável, o benefício fiscal de ICMS validados
pelo CONFAZ são excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que registrado em
reserva de lucros, que somente poderá ser utilizada para:
(i)Absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais
reservas de lucros, com exceção da reserva legal ou;
(ii) Aumento do capital social. Caso essa destinação não seja observada, a Companhia poderá
ficar sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL.
A Companhia e suas controladas reconhecem o resultado destes benefícios em reserva especial
de incentivo fiscal quando houver lucro suficiente para esta destinação, caso contrário o excesso
de benefício é reconhecido em contrapartida a lucros dos exercícios seguintes conforme determina
a legislação.

(iv)

Reserva de capital
A Companhia possui reserva de capital em decorrência da incorporação reversa de sua
controladora na data conforme previsto no art. 227 da Lei nº 6.404/76.
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(v)

Distribuição de lucros
A destinação dos lucros da Companhia, conforme o seu Estatuto Social, será:

21

x

A parcela de 5% será deduzida para constituição da reserva legal, que não excederá
20% do capital social.

x

A parcela correspondente a, no mínimo, 1% do lucro líquido ajustado será distribuída
aos acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório, não cumulativo.

x

Constituição da reserva para subvenção para investimentos, referente à exclusão dos
incentivos fiscais da ICMS da base de apuração do imposto de renda e contribuição
social até o saldo total utilizado e remanescente conforme determina a legislação.

x

O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores, terá a
destinação pela Assembleia Geral de Acionistas.

Receita operacional líquida
Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

Receita bruta
Venda de mercadorias - clientes privados
Venda de mercadorias - clientes públicos

558.832
87.696

502.616
99.037

985.824
123.555

733.409
152.357

Receita bruta total

646.528

601.653

1.109.379

885.766

Deduções da receita bruta
Devolução de vendas - clientes privados
Devolução de vendas - clientes públicos
Descontos concedidos
Impostos sobre vendas
Total de deduções da receita

(6.495)
(1.089)
(747)
(48.237)
(56.568)

(5.984)
(386)
(1.011)
(54.043)
(61.424)

(14.112)
(1.543)
(1.014)
(83.538)
(100.207)

(7.454)
(1.233)
(1.626)
(79.779)
(90.092)

Receita operacional líquida

589.960

540.229

1.009.172

795.674

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada na transação com o cliente. O
Grupo reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente.
As faturas emitidas devem ser pagas, normalmente, de acordo com prazo de vencimento 30 dias.
Não são oferecidos descontos adicionais ao valor da nota, pontos de fidelidade e devoluções
somente são aceitas quando comprovado o defeito ou erro na entrega do produto.
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Custos e despesas por função e natureza
Controladora
Por função
Custo das mercadorias vendidas
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Reversão (Provisão)ao valor recuperável
de contas a receber
Outras receitas
Outras despesas
Por natureza
Custo de revenda de mercadorias
Salários e encargos sociais
Remuneração baseada em ações
Comissões sobre vendas
Fretes e carretos
Amortização e Depreciação
Condomínios e outros gastos de ocupação
Serviços prestados - Pessoa jurídica
Perdas por redução ao valor
recuperável de contas a receber
Outras despesas
Outras receitas

23

Consolidado

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

(535.563)
(9.034)
(48.467)

(496.807)
(7.794)
(36.056)

(897.213)
(36.234)
(69.091)

(722.713)
(31.419)
(35.064)

(4.662)
10.166
(4.800)

(6.156)
2.233
(1.357)

(7.490)
12.434
(6.564)

(9.915)
4.019
(2.547)

(592.360)

(545.937)

(1.004.158)

(797.639)

(535.563)
(26.828)
(2.365)
(412)
(5.533)
(3.028)
(363)
(18.972)

(496.807)
(18.803)
(2.760)
(1.645)
(5.602)
(2.969)
(67)
(12.004)

(897.213)
(45.663)
(2.365)
(1.136)
(10.049)
(17.182)
(1.813)
(26.918)

(722.713)
(25.947)
(2.760)
(2.860)
(8.141)
(9.012)
(403)
(17.362)

(4.662)

(6.156)

(7.490)

(9.915)

(4.800)
10.166
(592.360)

(1.357)
2.233
(545.937)

(6.564)
12.235
(1.004.158)

(2.547)
4.019
(797.641)

Resultado financeiro
Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimento aplicação financeira

Resultado financeiro

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

(6.563)
(1.629)
(8.192)

(5.758)
---(5.758)

(6.650)
(1.697)
(8.347)

(5.982)
---(5.982)

---1.130
1.130

---478
478

79
1.450
1.529

---1.127
1.127

(7.062)

(5.280)

(6.818)

(4.855)
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Imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro está
demonstrada abaixo:
Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Corrente:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido
Diferido:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido

Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

-

-

(2.893)
(1.042)
(3.935)

(3.540)
(1.275)
(4.815)

10.621
3.823
14.444

6.788
3.381
10.169

15.824
5.696
21.520

9.542
3.435
12.977

Conciliação da despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro apresentados na demonstração do
resultado apresentam a seguinte reconciliação à alíquota nominal:

Controladora
30/06/2020
30/06/2019
Lucro contábil antes de imposto de renda e da
contribuição social
Alíquota combinada legal
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da
legislação
Ajustes ao lucro líquido que afetam o lucro fiscal:
Equivalência Patrimonial
Subvenção para investimentos
Outras adições e exclusões, liquidas
Adições e exclusões, líquidas
Imposto de renda e contribuição social, líquido
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Consolidado
30/06/2020
30/06/2019

1.336

(8.829)

(1.805)

(6.822)

34%

34%

34%

34%

(454)

3.002

614

2.319

3.671
10.872
355

734
7.234
(801)

13.808
3.163

9.470
(3.627)

14.898
14.444

7.167
10.169

16.971
17.585

5.843
8.162
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Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis
futuros, reconheceram créditos tributários diferidos sobre diferenças temporárias e saldo de
prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
Os impostos diferidos seguem apresentados abaixo:
Controladora
30/06/2020
31/12/2019
Provisão para redução de valor recuperável de
contas a receber
Provisão de perdas com estoque
Remuneração baseada em ações
Ágio
Prejuízo fiscal e base negativa
Provisões diversas

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019

12.570

7.648

20.911

13.600

66

58

85

159

8.962
12.001

8.158
10.383

8.962
12.001

8.158
10.383

47.346
(368)
80.577

38.136
3.008
67.391

53.095
20.921
115.975

44.336
11.775
88.411

Estudos técnicos de viabilidade elaborados pela Administração indicam a plena capacidade de
recuperação, nos exercícios sub1sequentes, dos valores de impostos diferidos reconhecidos e
correspondem às melhores estimativas da Administração sobre a evolução futura da Companhia
e de suas controladas e do mercado em que a mesma opera, cuja expectativa de realização de
créditos fiscais está apresentada a seguir:

Ano
2019
2020
2021
2022
2023
2024 até 2025

25

30/06/2020

Controladora
31/12/2019

5.788
16.813
24.745
47.346

4.662
13.542
19.932
38.136

30/06/2020
3.325
9.682
16.217
23.871
53.095

Consolidado
31/12/2019
2.777
8.085
13.542
19.933
44.337

Lucro por ação
a) Lucro básico por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o
período.
O cálculo do lucro líquido por ação para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019 está
demonstrado a seguir:
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30/06/2020
Lucro líquido do período
Quantidade ponderada de ações
Lucro básico por ação - básico - R$

15.780
320.878
0,05

31/12/2019
1.340
242.875
0,01

b) Lucro diluído por ação
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de
ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais com efeitos diluidores. A Companhia tem as opções de compra de ações como
categoria de ações ordinárias com efeitos diluidores. Para esta categoria, é feito um cálculo
para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo. A
quantidade de ações assim calculadas conforme descrito anteriormente é comparada com a
quantidade de ações em circulação, pressupondo-se o exercício das opções de compra das
ações.
30/06/2020
Lucro líquido do período
Quantidade ponderada de ações
Ajustes de opções de compra de ações
Quantidade ponderada de ações para o lucro diluído por ação
Lucro diluído por ação - diluído - R$

26

15.780
320.878
11.252
332.130
0,05

30/06/2019
1.340
242.875
14.438
257.313
0,01

Instrumentos financeiros
As informações relacionadas aos instrumentos financeiros da Elfa e suas respectivas análises estão
relacionadas nos itens abaixo:

a.

Classificação contábil e valores justos
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.

(v)

Gerenciamento dos riscos financeiros
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
x

Risco de crédito

x

Risco de liquidez

x

Risco de mercado.
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(i)

Estrutura de gerenciamento de risco
O Administração da Companhia tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar
os riscos aos quais a Companhia está exposto, para definir limites de riscos e controles
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de
gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas
condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia através de suas normas e
procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e
controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros da Companhia.
Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros e de contrato reconhecidas
no resultado estão divulgadas na Nota Explicativa nº 10.

(iii)

Contas a receber
A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas características
individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os fatores que podem
influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco de não pagamento da
indústria na qual o cliente opera. Detalhes sobre a concentração de receita estão na Nota
Explicativa nº 21.
A Administração estabeleceu uma política de crédito na qual cada novo cliente é analisado
individualmente quanto à sua condição financeira antes de a Companhia apresentar uma proposta
de limite de crédito e termos de pagamento. A revisão efetuada pela Companhia inclui a avaliação
de ratings externos, quando disponíveis, demonstrações financeiras, informações de agências de
crédito, informações da indústria, e, em alguns casos, referências bancárias. Limites de crédito
são estabelecidos para cada cliente e são revisados anualmente.
A Companhia limita a sua exposição ao risco de crédito de contas a receber, estabelecendo um
prazo de pagamento de 1 e 4 meses para clientes dos setores público e privado, respectivamente.
No monitoramento do risco de crédito, os clientes são agrupados de acordo com suas
características de crédito, incluindo se são clientes pessoas físicas ou jurídicas, se são atacadistas,
revendedores ou clientes finais, sua área geográfica, indústria, histórico de negociação com a
Companhia e existência de dificuldades financeiras no passado.

77

327

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
30 de junho de 2020

A Companhia não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis
e não se utiliza de garantias para não constituição de provisão para perdas.
A Companhia não possui em 30 de junho de 2020 nenhum cliente representando mais de 5%
(cinco por cento) do saldo de contas a receber

Avaliação da perda esperada de crédito para clientes em 30 de junho de 2020 e 30 de
junho de 2019
Uma taxa de perda de crédito esperada é calculada para cada tipo de cliente (público ou privado)
com base nas características observadas historicamente e condição de inadimplemento de perda
de crédito nos últimos três anos.
A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas de contas a receber de clientes em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019, a qual
faz parte da provisão para perdas por redução ao valor recuperável

30 de junho de 2020
Em milhares de Reais
Clientes públicos
Clientes privados
Total

Taxa média ponderada
de perda estimada
0,47%
0,46%
0,46%

Vendas brutas
123.555
985.824
1.109.379

Provisão de
perda estimada
581
4.561
5.140

30 de junho de 2019
Em milhares de Reais
Clientes públicos
Clientes privados
Total

Taxa média ponderada
de perda estimada
1,13%
0,63%
0,72%

Vendas brutas
152.357
733.409
885.766

Provisão de
perda estimada
1.722
4.620
6.342

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha “Caixa e equivalentes de caixa” de R$ 252.697 em 30 de junho de 2020
(31 de dezembro de 2019: R$ 120.560). “Caixa e equivalentes de caixa” são mantidos com
bancos e instituições financeiras que possuem rating entre AA- e AA+, baseado nas principais
agências de rating e, portanto, consideradas com baixo risco de crédito. A Companhia contrata
os instrumentos financeiros derivativos com instituições financeiras do mesmo rating.

(iv)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco relacionado ao cumprimento das obrigações associadas com passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa e/ou com outro ativo financeiro. A
abordagem na Administração da liquidez é garantir, que sempre haverá liquidez suficiente para
cumprir com as obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A Companhia busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros investimentos
com mercado ativo em montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos
financeiros (exceto “Fornecedores”) para os próximos 60 dias e também monitora o nível
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esperado de entradas de caixa proveniente do “Contas a receber de clientes e outros recebíveis”
em conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas a “Fornecedores e outras contas a
pagar”.

Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração
financeira. Esses valores são brutos e não descontados e incluem pagamentos de juros contratuais
e excluem o impacto dos acordos de compensação.
Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

30 de junho de 2020

Valor
contábil

Total

2 - 12
meses

1a2
anos

2-5
anos

405.094

405.094

198.161

109.575

103.542

28.413

28.413

23.678

4.736
-

>5
anos

Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários
Arrendamento
Fornecedores e outras contas a pagar

443.902

443.902

443.902

Obrigações trabalhistas

29.716

29.716

29.716

-

Tributos a recolher

31.158

31.158

29.050

2.108

Dividendos a pagar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Provisão para contingências

31 de dezembro de 2019

-

-

-

527

527

-

527

189.087

189.087

42.281

112.912

33.894

389

389

-

389

1.128.286

1.128.286

766.788

230.247

Valor
contábil

Total

1-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

>5
anos

319.928

323.959

209.093

64.574

51.292

-

-

523

-

-

137.436

Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Fornecedores e outras contas a pagar

523

523 -

377.388

377.388

377.388

-

-

Obrigações trabalhistas

11.123

11.123

11.123

-

-

-

Tributos a recolher

18.886

18.886

16.780

2.106

-

-

Dividendos a pagar
Contas a pagar pela aquisição de investimentos

665

665

665

-

-

-

80.255

80.255

16.176

24.254

39.047

778

800.768

812.799

63.223

91.459

90.339

778

O Grupo tem um empréstimo bancário com garantia que contém uma cláusula contratual restritiva
(covenant). O Grupo cumpriu todas as cláusulas na data base. O não cumprimento futuro desta
cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes das datas
indicadas na tabela acima.
A cláusula contratual restritiva e o equivalente a dúvida financeira líquida pelo EBITDA
(LAJIDA), calculado com base nos últimos doze meses das demonstrações contábeis
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consolidadas considerando o proforma de 12 meses de empresas adquiridas, independente da data
de obtenção de controle. Este indicador é monitorado regularmente pela tesouraria e reportada
periodicamente para a Administração para garantir que o contrato esteja sendo cumprido.

(v)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado — tais como taxas de câmbio e
taxas de juros — afetarem os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros.
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos
de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

(vi)

Risco cambial
A Companhia não está exposta materialmente ao risco cambial desta forma, optou por não
apresentar o quadro de análise de sensibilidade da taxa de câmbio.
O risco cambial é decorrente de operações comerciais futuras e atuais, geradas principalmente
pela importação de mercadorias denominadas em dólar norte-americano. Atualmente a
Companhia detém passivos em moeda estrangeira registrados na rubrica de empréstimos. Todos
os empréstimos realizados pela Companhia em moeda estrangeira estão protegidos através de
contratos de derivativos que mitigam a exposição da Companhia a variação cambial. A
Companhia não possui contabilidade de cobertura (hedge accounting).

Risco de taxa de juros
Exposição ao risco de taxa de juros
O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Companhia remunerados por juros,
conforme reportado à Administração, está apresentado abaixo:

Instrumentos com taxa de juros pós-fixada
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Exposição líquida

30.06.2020

Consolidado
Valor nominal
31.12.2019

252.697
(431.308)
(178.611)

120.560
(319.928)
(199.368)

Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros prefixada
A Companhia não possui nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa de juros prefixada pelo
valor justo por meio do resultado, e a Companhia não designa derivativos (swaps de taxa de juros)
como instrumentos de hedge usando o modelo de contabilidade de hedge de valor justo para este
tipo de proteção.
30 de junho de 2020

Em milhares de Reais
Passivos financeiros
Empréstimos bancários

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

25%

50%

-25%

-50%

405.094
405.094

405.094
405.094

514.098
514.098

616.917
616.917

308.459
308.459

205.639
205.639
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31 de dezembro de 2019

Em milhares de Reais
Passivos financeiros
Empréstimos bancários

27

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

+25%

+50%

-25%

-50%

302.455
302.455

323.959
323.959

404.949
404.949

485.939
485.939

242.969
242.969

161.980
161.980

Pagamento baseado em ações
Ver política contábil na nota explicativa 8(d)(ii).

a. Descrição dos acordos de pagamento baseado em ações
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui incentivos de longo prazo que outorgam aos
empregados opções de compra de ações, liquidáveis em ações.
De acordo com este incentivo, as opções podem ser exercidas por preços pré-estabelecidos na
data da outorga quando as condições para exercício sejam atendidas. São condições para o
exercício: (i) evento de liquidez para o acionista controlador; (ii) retorno mínimo esperado do
acionista controlador e (iii) tempo de serviço mínimo. Caso o empregado decida sair da
Companhia antes que as três condições acima sejam cumpridas, ele tem suas opções canceladas
Plano
Data da outorga
1 de dezembro
1 de dezembro
24 de agosto
9 de fevereiro
9 de janeiro
9 de janeiro

Incentivo 2014
Incentivo 2015
Incentivo 2017
Incentivo 2018
Incentivo 2019
Incentivo 2020
Incentivo
fusão Atrial
30 de junho
Total de opções de ações

Número de
opções (em
milhares)
6.928
1.106
409
604
1.423
1.571

Total em R$
mil
12.612
3.139
746
5.680
3.009
1.172

2.274
14.315

4.010
30.368

Vida contratual da opção
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga

Reconhecido no resultado do exercício de acordo com os respectivos vesting período em contrapartida a reserva de capital.

b. Mensuração de valor justo
O valor justo dos planos de opções que possui pagamento baseado em ações, liquidável em ações
foi avaliado a valor justo com base na fórmula de Black-Scholes.
Condições de serviço e de desempenho não-mercado não foram consideradas na mensuração de
valor justo.
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As informações utilizadas na avaliação dos valores justos na data da outorga dos planos de
pagamento baseado em ações são:
Planos de incentivo de longo prazo
Valor justo na data de outorga
Preço da ação na data de outorga
Preço de exercício
Volatilidade esperada (média ponderada)
Vida da opção (em anos)
Taxa de juros livre de risco (CDI)

2014
2015
1,78
2,85
2,61
4,09
1,46
2,15
23%
26%
4
4
11,57% 14,14%

2017
2,52
4,37
2,44
19%
4
6,9%

2018
6,54
8,79
2,91
22%
4
6,4%

2019 2020
7,15
5,93
10,37 11,58
3,84
6,17
18%
18%
4
4
4,4% 2,15%

A volatilidade esperada foi estimada considerando a métrica de mercado volatilidade histórica do
preço da ação do indicador Bovespa em período proporcional ao prazo esperado. O prazo
esperado dos instrumentos foi baseado na experiência histórica e no comportamento geral do
detentor da opção.
O método de valorização utilizado foi Black-Scholes.

b.

Despesas reconhecidas no resultado
Em relação aos planos mencionados acima, a Companhia reconheceu na rubrica de resultado
como de despesas com salários e encargos, o montante total em contrapartida a despesas conforme
quadro abaixo:

Plano
Incentivo 2014
Incentivo 2015
Incentivo 2017
Incentivo 2018
Incentivo 2019
Incentivo 2020
Total despesa reconhecida no exercício

28

30/06/2020
130
445
617
1.173
2.365

30/06/2019
342
133
1.116
1.169
2.760

Informações por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Elfa para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos,
sendo a Margem bruta a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
Conforme mencionado na Nota 1, a Companhia possui dois segmentos reportáveis:
Especialidades e Genéricos, Similares e Materiais respectivamente.
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Todas as operações da Companhia são realizadas no Brasil não existem clientes que
representem um 10% o mais da receita de cada segmento.
30/06/2020
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %
Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição % /Receita
Operacional líquida
Perdas (reversão) por redução ao
valor recuperável de contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos

30/06/2019

Especialidades

Corporativo
não alocado

Genéricos

827.596
(742.929)
84.667
10,23%

181.576
(154.284)
27.292
15,03%

-

1.009.172
(897.213)
111.959
11,09%

(28.214)
56.453

(8.020)
19.272

-

(36.234)
75.725

6,82%

10,61%

-

-

(7.490)
(69.091)
12.434
(6.565)

(7.490)
(69.091)
12.434
(6.565)

56.453

19.272

(70.712)

5.013

Especialidades

7,50%

Corporativo
não alocado

Genéricos

Consolidado

Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %

713.444
(649.433)
64.011
8,97%

82.230
(73.280)
8.950
10,88%

-

795.674
(722.713)
72.961
9,17%

Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição /Receita
Operacional líquida

(27.412)
36.599

(4.007)
4.943

-

(31.419)
41.542

5,13%

6,00%

-

5,22%

(9.915)

(9.915)

Perdas (reversão) por redução ao valor
recuperável de contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos

29

Consolidado

-

-

(35.064)
4.019
(2.549)

(35.064)
4.019
(2.549)

36.599

4.943

(43.509)

(1.967)

Cobertura de seguros
A Companhia mantém política de contratar cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos
para as suas instalações e os bens relacionados (por exemplo: estoque de mercadorias), em
montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas com
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
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30

Eventos subsequentes
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020 - Aprovação da
abertura de Capital
Em 07 de agosto de 2020, em assembleia geral extraordinária foi aprovado:
x
x
x
x
x

a abertura de capital da Companhia;
a submissão de pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM 480, de 7 de
dezembro de 2009;
a submissão de pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão S.A. (“B3”);
a celebração, com a B3, do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa – Novo Mercado; e
a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente), no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação
de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo
observado o disposto na Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada ("Instrução CVM 400"), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços
de colocação das Ações no exterior. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução
CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%,
nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a
até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei
das S.A., não haverá direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital
decorrente da Oferta.

Aquisição “Mostaert”
Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da
totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de
medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.
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Aquisição “Fenergy”
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da “Fenergy”. A
aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo de transação.
A “Fenergy” atua na distribuição de materiais médico hospitalares primordialmente na região Sul,
concentrando seu portfólio em consumíveis para cirurgias de alta complexidade. Os valores da
negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados quando as
condições precedentes e a transação forem concluídas.

Aquisição Surya Dental
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada indireta da Companhia, assinou contrato de compra e
venda para a aquisição do controle acionário da “Surya Dental”. A aquisição está sujeita a
condições precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE e está
aguardando sua aprovação.
A Surya Dental atua na distribuição de produtos voltados para clínicas odontológicas
primordialmente na região Sul, embora tenha acesso e capilaridade em todas as regiões do Brasil.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

Captação de novos endividamentos bancários
No dia 13 de julho de 2020, a Companhia captou um novo empréstimo de
R$50.000.000,00 com o Banco Santander. O empréstimo foi aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia e foi captado para alongar o perfil do endividamento da
Companhia, sendo usado para quitar outros empréstimos com vencimento no segundo
semestre de 2020. Esse empréstimo será remunerado a um custo de CDI + 2,70% a.a. e
terá um prazo de vencimento de três anos (29 de junho de 2023), com um ano de carência,
com cessão fiduciária de certificados de depósitos bancários, direitos creditórios e títulos
no montante de 100% do valor da operação como garantia. Esse empréstimo terá 50% do
seu valor garantido em duplicatas.
*

* *

Michael Gordon Findlay
Diretor Financeiro
Rodrigo Luiz Domingues
Controller/Contador
CRC RJ 125935/O-0
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3 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de agosto de 2020, 15:43:19
(SHA256):7d6d222e26efe699cc8dd235f74fcf0a5d49789af16a445caed0538c635386c0
(SHA512):c6ef7b366af2798c274862e7f351bd5285388a3fef53fcdb7dfeb3ce6ﬀb09bfb032127aca72d21db0a8389b26f4ﬀ5f04db44c532b91dc2085580f57580ce44

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima
Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

338

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA EM 31 DE MARÇO DE 2020

339

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

340

Elfa
Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
intermediárias individuais e
consolidadas em
31 de março de 2020

KPDS 709131

341

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

Conteúdo
Relatório da Administração

3

Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas

12

Balanços patrimoniais

14

Demonstrações dos resultados

16

Demonstrações dos resultados abrangentes

17

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

18

Demonstrações dos fluxos de caixa

19

Demonstrações do Valor Adicionado

20

Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas

21

2

342

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO MARÇO DE 2020

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Durante o primeiro trimestre de 2020, a Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Elfa”)
continuou seu processo acelerado de crescimento, aumentando vendas em diversos Estados do
Brasil, fortalecendo o relacionamento com seus principais fornecedores e clientes.
Continuamos com a captura de sinergias das aquisições e seguimos evoluindo e fortalecendo
nossa cultura e DNA para melhor refletirem tudo que praticamos, acreditamos e prezamos.
Também realizamos contratações relevantes em 2020, para fortalecer ainda mais a gestão da nossa
Companhia, trazendo pessoas com experiência no setor e no desenvolvimento de negócios.
Expandindo sua abrangência nacional, a Elfa está organizada em dois segmentos, trazendo aos
clientes e fornecedores oportunidades de evolução em gestão e soluções logísticas para a área da
saúde:
x

x

Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos, hospitais
e clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos. O segmento de
Especialidades pode ser dividido em três canais, distribuição, delivery e acesso:
x

Distribuição: canal que atende a clientes institucionais públicos e privados, por meio da
distribuição de medicamentos conforme descrito no parágrafo anterior e que não se
enquadram nos canais de Delivery e Acesso.

x

Delivery: canal que atende diretamente ao consumidor final (pessoa física) seja por meio
de lojas físicas com seis unidades no Brasil, seja pelo ecommerce que atende a todo o
território nacional. Dentre os principais produtos do portifólio estão: medicamentos para
fertilidade, hormônios de crescimento, produtos estéticos e medicamentos especiais.

x

Acesso: canal que atende os planos de saúde, busca disponibilizar para seus clientes
opções de forma a otimizar o atendimento dos pacientes. Neste segmento a Companhia
realiza a entrega direta ao paciente final ou ao plano de saúde, que distribui
posteriormente aos seus conveniados. Este canal possui assistência farmacêutica e time
dedicado para o acompanhamento de performance.

Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): O segmento de Genéricos é, assim como o
segmento de Especialidades composto por clientes Institucionais privados e públicos,
hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em medicamentos genéricos e similares que
possuem um valor final mais baixo para hospitais, clínicas e médicos.

Este segmento também possui em seu portifólio materiais médicos e hospitalares com objetivo de
fornecer cada vez mais uma solução completa para nossos clientes.
Seguimos acreditando em um crescimento resiliente do mercado em que a Elfa está inserida,
pautado pelo contínuo crescimento da idade média da população (envelhecimento), foco do
investimentos de longo prazo das grandes farmacêuticas em inovações no segmento de
medicamentos de Referência de alto valor agregado e maior acesso da população brasileira à
saúde, sendo a Elfa um dos players mais relevantes e preparados com suas soluções de gestão e
logística para o mercado de saúde brasileiro.

3
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INOVAÇÃO
O Grupo Elfa mais uma vez mostrou seu pioneirismo em 2019, inaugurando em parceria com o
Hospital Sírio-libanês (HSL) de Brasília um modelo disruptivo de atendimento: o Centro de
Distribuição Integrado Hospitalar.
Este centro tem como objetivo maximizar a eficiência da gestão logística hospitalar e garantir que
o hospital foque seus esforços nas suas atividades principais. Em sua primeira fase, o projeto
implementou um estoque avançado do HSL dentro do armazém da Elfa em Brasília, ficando a
empresa responsável pela gestão, movimentação e abastecimento automatizado de produtos,
gerando otimização de processos e redução de custos. Com isso a Elfa garante a disponibilidade
de produtos, reduz o capital de giro do hospital, melhora a qualidade das informações e reduz
valores com perdas e ineficiências.
A Elfa implementou esta parceria de sucesso em 2019, trazendo para o Brasil inovação e avanço
no que há de melhor na distribuição mundial na área da saúde.
Nosso Centro de Distribuição em Brasília é o primeiro do país integrado com um hospital,
possuindo tecnologias de ponta como Automação de Gestão de Armazenagem (WMS),
Automação de Gestão de Inventário Integrado (VMI) e Maquinário de Armazenagem
Semiautomático Vertical (“LOGIMAT”). Contamos ainda com certificação de Boas Práticas de
Distribuição e com um modelo completo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM),
trazendo os seguintes benefícios:
1.
2.
3.
4.

Estratégia logística: desenho holístico com otimização de custos com modelo de custo de
servir e estratégia de volumes anuais.
Planejamento: implantação de Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) colaborativo
com otimização de estoques considerando alavancas de capacidade e prazos de entrega de
pedidos.
Distribuição: Visão holística de compras e malha logística.
Otimização de estoques: nível de serviço de 99% e capital de giro com forte liquidez.

O projeto total do Centro de distribuição integrado hospitalar contém três fases:
Fase 1 – Armazenagem - Consiste na operação logística de recebimento das mercadorias dos
laboratórios, estocagem e distribuição do produto ao hospital.
Fase 2 – Gestão integrada – Consiste na integração de processos e sistemas destrinchados em
níveis.
Fase 3 – Unitarização - consiste em deixar os medicamentos de forma unitária conforme
necessidade de utilização (demanda), à nível leito.
Em 2020, a Elfa tem expandido esse modelo para novos parceiros de negócios e até a presente
data estamos em fase de negociação sem início estimado com outros três hospitais.
GENTE E GESTÃO
A Elfa tem as pessoas como seu maior patrimônio. Nosso time é formado por uma equipe
experiente tanto no setor de saúde quanto em outros ramos de atividade.

4
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A seleção, avaliação e remuneração dos nossos funcionários são pautadas no exercício contínuo
dos nossos valores e cultura, que devem ser percebidos nas nossas atitudes diárias e no
relacionamento com clientes, fornecedores, investidores e comunidade. Acreditamos no modelo
de meritocracia para reconhecimento da contribuição e valorização de nossos funcionários. Para
posições-chave, definimos metas e objetivos anuais claros que impactam a remuneração variável.
Com um quadro de mais de 957 colaboradores, incluindo estagiários e aprendizes, temos como
uma das principais portas de entrada o Programa Jovem Talento (programa de estágio), que
contou com 2.900 inscrições em 2019, nas cidades de João Pessoa e São Paulo, para 15 vagas.
Acreditamos que a educação será sempre o melhor caminho para atingirmos um melhor nível de
eficiência. No ano de 2019, 33 colaboradores foram contemplados com o Auxílio Educação para
graduação, pós-graduação e MBA. Foram 13 novas bolsas de estudo concedidas, seguindo o
critério de meritocracia. Já somamos mais de 15% dos nossos colaboradores contemplados com
Auxílio Educação desde o início do programa. Contamos também com mais de 3.000
treinamentos online concluídos e mais de 1.800 horas de treinamentos presenciais realizados ao
longo do ano.
•

Durante o ano de 2020 a Elfa foi reconhecida nos rankings: (i) As 1000 Maiores Empresas
da Valor 1000; (ii) As Melhores & Maiores da Revista Exame; (iii) Melhores Empresas
Para Trabalhar 20202 - Setor Saúde – Brasil; e (iv) 4º ano Consecutivo no Ranking GPTW
Nacional de Saúde

AÇÕES SOCIAIS
Na Elfa, acreditamos que o papel de construir uma sociedade melhor é função de todos. Como
Companhia responsável e ciente de seus deveres com a comunidade, destinamos o máximo de
nosso potencial em Leis de Incentivo para Instituições responsáveis, idôneas e cujos trabalhos
convergem com nossa cultura.
O processo para a escolha e a validação das instituições passa por uma criteriosa análise de
organizações que possuem atuação em localidades nas quais a Elfa opera, sempre respeitando
nossas políticas de compliance para patrocínios e projetos culturais.
A Elfa acredita que ações simples, organizadas e assertivas contribuem para a formação de uma
sociedade mais justa.
•
•
•

R$117 mil arrecadados no projeto #SalvandoVidas, que serão distribuídos entre todos os
hospitais do projeto, para que possam se fortalecer diante do número crescente de
atendimentos de casos de COVID-19.
195 mil em medicamentos doados para St. Casas e Hospitais
15 mil revertido em Cestas básicas doadas via parceria com o consultor de treinamento
Paulo Alvarenga
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COMPLIANCE
Reforçando nosso compromisso inegociável de ser uma Companhia ética e transparente em todas
as suas atividades, mantivemos o investimento relevante em nosso programa de Compliance
dirigido pela Diretoria Jurídica e de Compliance da companhia, que conta com um número
adequado de integrantes para fazer frente às demandas da área. A estrutura de Compliance se
reporta à presidência da Companhia, bem como ao Comitê de Ética,, formado pelo Presidente,
o Diretor de Planejamento Estratégico, a Diretora de Gente e Gestão, a Diretora Jurídica e de
Compliance e um Membro do Conselho de Administração da companhia, que se reúnem
trimestralmente ou em periodicidade menor, se a urgência da matéria assim o exigir.
Temos um canal de ouvidoria gerido por uma consultoria terceirizada, que garante o correto
direcionamento das denúncias recebidas, de modo que os envolvidos nas denúncias não receberão
o relato, inclusive se forem membros do Comitê de Ética, privilegiando a isenção, a proteção ao
denunciante e a não retaliação. O nosso canal pode ser acessado por telefone, e-mail ou por portal,
disponível no site da Companhia. As informações prestadas possuem anonimato garantido e
permanecem com o Comitê de Ética responsável por adotar todas as medidas para proteger o
denunciante, tratar a denúncia e garantir a aplicação da decisão tomada.
Em fevereiro de 2020 o nosso Código de Conduta passou por uma reestruturação, devidamente
aprovada pelo Conselho de Administração. A nova versão do documento, que preservou e
reafirmou o nosso compromisso com a ética e a transparência nos negócios, foi lançada em
reunião de líderes e, a partir destes gestores, replicado, em treinamentos específicos, aos demais
colaboradores.
Além disso, mantivemos nossa agenda de treinamentos sobre a estrutura do Programa de
Compliance, Código de Conduta, Prevenção a Corrupção, Regras de Interação com Agentes
Públicos e Diretrizes Antitruste, Assédio Moral e Lei de Licitações, abrangendo os colaboradores
já ativos da companhia, novos funcionários, bem como os colaboradores de investidas recémadquiridas nas integrações de processos. e.
Compliance é um processo de melhoria contínua, Por isso realizamos um Compliance Assessment
e Compliance Risk Assessment, com o apoio de consultoria especializada, afim avaliar a
maturidade do nosso programa e os riscos de Compliance inerentes à operação, de modo a tornar
cada vez mais efetivos as medidas de prevenção, detecção e resposta do Programa de Compliance.
Nossas iniciativas são pautadas no fortalecimento de Compliance na Cultura em um movimento
preventivo e fundamental, aliado a controles cada vez mais eficazes e respostas adequadas para
garantir a melhoria contínua do Programa. Nos orgulhamos muito em poder contar com um time
de colaboradores responsáveis por multiplicar as mensagens do programa de Compliance na
Companhia, nosso time de Compliance Influencers são os porta-vozes regionais das nossas
diretrizes e da nossa forma de fazer negócios nas Unidades em que atuam.
A efetividade dos programas de Compliance depende de uma interação recorrente com o mercado,
por essa razão fortalecemos, cada vez mais, a troca de informações, percepções e boas práticas
com fornecedores, clientes e profissionais de saúde, promovendo a participando ativamente de
seminários e debates sobre Compliance na Saúde, a exemplo da nossa, já tradicional, a Mesa
Redonda de Compliance da Elfa, realizada em 2018 e 2019, que contou com a participação de
importantes executivos de relevantes players do mercado farmacêutico para discutir temas
fundamentais relacionados a Compliance no setor de saúde, bem como da participação, como
6
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debatedor palestrante, em eventos realizados pela indústria farmacêutica e associação setorial . O
resultado, sem sombra de dúvidas, eleva ainda mais a confiabilidade do nosso Programa de
Compliance, passando a fazer parte da agenda anual da Companhia.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO
As informações contidas e analisadas neste relatório são derivadas das demonstrações financeiras
individual e consolidada da Elfa relativas aos trimestres findos em 31 de março de 2020 e 2019,
preparadas de acordo com as práticas contábeis com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de
acordo com a norma internacional de Relatório Financeiro ("IFRS"), emitidas pelo Comitê de
Normas Internacionais de Contabilidade ("IASB"), especificamente o CPC 21 (R1) Demonstrações Intermediárias e o IAS 34 – Informações Intermediárias, aplicáveis para a
apresentação das informações trimestrais.
Conforme mencionado nas demonstrações financeiras da Elfa de 31 de dezembro de 2019, a
Companhia adquiriu durante o ano de 2019 duas empresas: (i) a Agilfarma (em 2 de maio); e o
Grupo CDM (em 4 de junho), pelo valor total de aquisição de R$12 milhões e R$136,5 milhões,
respectivamente.
Em milhões de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Receita Operacional Líquida (ROL)
Custo das Mercadorias vendidas (CMV)
Lucro Bruto
% Margem Bruta
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber
PDD / ROL (%)
Despesas com vendas
Despesas com vendas / ROL (%)
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas G&A / ROL (%)
Outros Resultados
EBITDA Contábil
% Margem EBITDA
Despesas não-recorrentes
EBITDA Ajustado
% Margem EBITDA
Depreciação e amortização
Despesa Financeira, líquida
Imposto de renda e contribuição social diferido, líquido
Lucro Líquido do período
% Margem Líquida
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31/03/20

31/03/19

ǻ (%)

452,3
-406,7
45,6
10,1%
-4,3
-0,9%
-16,9
-3,7%
-15,4
-3,4%
-1,3
7,7
1,7%
-3,2
10,9
2,4%
-6,4
-2,2
5,0
4,0
0,9%

351,1
-317,3
33,8
9,6%
-9,6
-2,7%
-14,8
-4,2%
-11,0
-3,1%
0,0
-1,5
-0,4%
-2,7
1,2
0,3%
-2,5
-3,4
4,7
-2,7
-0,8%

28,8%
28,2%
34,9%
-55,2%
14,1%
40,4%
-22333,3%
604,9%
21,0%
848,7%
155,4%
-33,6%
6,1%
-248,3%
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Receita Operacional Líquida (ROL): A ROL atingiu R$ 452,3 milhões no primeiro trimestre
de 2020, um crescimento de 28,8% comparado ao ano anterior. O incremento da receita se deu
tanto pelo crescimento orgânico das vendas quanto pela aquisição da CDM e Agilfama que
somaram ao resultado da Elfa R$ 71 milhões.
Custo da Mercadoria vendida (CMV): O CMV totalizou R$ 406,7 milhões no primeiro
trimestre de 2020, um crescimento de R$ 28,2% comparado ao mesmo período de 2019. No
entanto, o incremento do custo é proveniente tanto do crescimento orgânico das vendas da Elfa
quanto pelo CMV da Agilfarma e CDM no resultado da Elfa em R$ 59,4 milhões.
Lucro Bruto: O Lucro Bruto totalizou R$ 45,6 milhões no primeiro trimestre de 2020, um
crescimento de 34,9% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento pode ser
justificado tanto pelo aumento da ROL em R$ 101,2 milhões quanto pelo aumento do CMV
inferior ao crescimento da ROL. O Valor adicionado proveniente do resultado da Agilfarma e da
CDM foi de R$ 11,7 milhões.
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber (PDD): A PDD foi -R$ 4,3
milhões no primeiro trimestre de 2020, comparado com -R$ 9,6 milhões do primeiro trimestre de
2019, a redução aconteceu principalmente em função do trabalho de recuperação de perdas
efetuados junto a órgãos governamentais e uma melhor gestão de crédito.
Despesas com vendas: totalizaram R$ 16,9 milhões em março de 2020, um crescimento de 14,1%
quando comparado ao mesmo período de 2019, esse resultado está abaixo do crescimento da ROL
que foi de 26,8% e induz uma melhora de 0,5% na relação das despesas comerciais sobre a ROL
do período.
Despesas Gerais e Administrativas: totalizaram R$ 15,4 milhões o que indica um crescimento
de 40,4% em 2020, parcialmente justificado por um aumento de 21% das despesas
extraordinárias, que corresponde as despesas com M&A e integrações com as empresas
adquiridas.
Outros Resultados: totalizaram -R$ 1,3 milhões no primeiro trimestre de 2020, com um
crescimento de R$ 1,3 milhões quando comparado ao mesmo período de 2019. Sendo R$ 2,9
milhões de juros passivos e outros resultados operacionais e financeiros, parcialmente
compensado por R$ 1,6 milhões de juros ativos.
EBITDA Contábil: totalizaram R$ 7,7 milhões no primeiro trimestre de 2020 comparado a um
EBITDA negativo de R$ 1,5 milhões no mesmo período de 2019. Este crescimento se deve ao
crescimento do Lucro Bruto, a redução da PDD, parcialmente compensados pelo aumento das
despesas e de outros operacionais.
EBITDA Ajustado: totalizaram R$ 10,9 milhões no primeiro trimestre de 2020 devido ao
desconto de R$ 3,2 milhões de despesas não recorrentes relacionadas aos M&As e integrações
das empresas adquiridas. Ao comparar o mesmo período de 2019, o EBITDA ajustado da Elfa
totalizou R$ 1,2 milhões com um total de despesas não recorrentes de R$ 2,7 milhões.
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Depreciação e Amortização: totalizaram R$ 6,4 milhões no primeiro trimestre de 2020,
comparado a R$ 2,5 milhões em 2019, decorrente principalmente do aumento de intangíveis no
ano que se referem principalmente ao valor justo dos contratos de distribuição adquiridos em 2019
(Agilfarma e Grupo CDM), a amortização das mais-valias totalizaram no primeiro trimestre de
2020 R$ 5,4 milhões.
Despesa Financeira, líquida: totalizaram R$ 2,2 milhões no primeiro trimestre de 2020,
comparado a R$ 3,4 milhões em 2019.
Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS) diferido, líquido: totalizaram um resultado
positivo em R$ 5,0 milhões no primeiro trimestre de 2020, comparado a R$ 4,7 milhões em 2019.
Lucro líquido do período: totalizaram R$ 4,8 milhões no primeiro trimestre de 2020, comparado
a -R$ 1,8 milhões para o mesmo período de 2019, um crescimento de 366,1%. Esta melhora
decorre de uma melhor performance do EBITDA em 2020 e do reconhecimento de créditos de
imposto de renda, parcialmente compensados pelo aumento da depreciação e amortização,
conforme explicado acima.
ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
Em milhões de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Dívida Líquida

31/03/2020
344,3
309,4
34,9

31/12/2019
319,9
120,6
199,4

ǻ (%)
7,6%
156,6%
-82,5%

A dívida bruta consolidada da Companhia corresponde ao somatório das posições ajustadas das
dívidas com Bancos de curto prazo e longo prazo. A dívida Bruta atingiu R$ 344,3 milhões ao
final do primeiro trimestre de 2020, representando um aumento de R$ 24,4 milhões (7,6%) em
relação a dezembro de 2019.
A Elfa encerrou o primeiro trimestre de 2020 com saldo de caixa e equivalentes de caixa no total
de R$ 309,4 milhões, um aumento de 156,6% em relação a dezembro de 2019. Os principais
fatores para esse aumento no saldo de caixas e equivalentes são R$ 239,7 milhões de aporte de
capital dos sócios.
Nos últimos 12 meses a Elfa totalizou um EBITDA contábil de R$ 93,4 milhões, enquanto fechou
o exercício de 2019 com totalizando R$ 84,5 milhões. Sendo assim, a Elfa encerrou o primeiro
trimestre de 2020 com uma dívida liquida/EBITDA contábil (LTM) de 0,04x, enquanto encerrou
o exercício de 2019 com 2,4x.

9
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FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
A demonstração consolidada do fluxo de caixa da Elfa para os períodos findos em 31 de março
de 2020 e 2019 é parte integrante das demonstrações financeiras e resumida abaixo:
Em milhões de Reais, exceto quando indicado de outra forma
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento

31/03/20

31/03/19

-43,2

-62,1

-0,2

-0,3

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

232,3

18,3

Redução/Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

188,8

-44,0

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa

120,6

154,0

Saldo Final de caixa e equivalentes de caixa

309,4

110,0

O Fluxo de Caixa Operacional foi negativo em R$ (43,2) milhões em março de 2020 comparado
com um com um caixa operacional negativo em 2019 em R$ (62,1) milhões. Esse resultado é
reflexo do aumento do nível de estoques devido ao ajuste de preços da Cimed que ocorre
geralmente em abril.
O Fluxo de caixa de investimentos totalizou R$ (0,2) milhões devido a aquisição de imobilizado
e intangível de R$ 0,2 milhões.
O Fluxo de caixa de Financiamento totalizou R$ 232,3 milhões, devido principalmente ao aporte
dos sócios no valor de R$ 239,7 milhões e pela captação de novos empréstimos de R$135,2
milhões, parcialmente compensados com o pagamento de juros e parcelas de empréstimos de R$
142,6 milhões.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conselho da Administração
O Conselho de Administração é responsável pela orientação dos negócios da Elfa. Além disso, o
Conselho também nomeia os diretores executivos e supervisiona suas atividades, tendo ainda a
alçada obrigatória para a realização de determinadas operações da Companhia.
De forma geral, as decisões do Conselho de Administração ocorrem por meio do voto majoritário
de seus membros.
O Conselho é formado por até sete membros, eleitos e destituíveis em Assembleia Geral de
Acionistas, conforme estabelecido no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia.
O mandato dos membros é unificado de um ano, sendo permitida a reeleição.
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Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios em geral e pela prática de
todos os atos necessários para sua condução. A Diretoria Executiva é composta por Diretores
Estatutários e não Estatutários.
A Diretoria Estatutária da Elfa é composta por, no mínimo, cinco membros, sendo eles: (i) um
Diretor Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; (iii) um Diretor de Planejamento Estratégico; (iv)
um Diretor Jurídico e de Compliance e os demais, Diretores sem Designação Específica, eleitos
e destituíveis pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano, permitida a reeleição.
Na presente data, cinco membros compõem a Diretoria Estatutária. Há ainda 3 Diretores não
Estatutários: uma Diretora de Gente e Gestão, um Diretor de Operações e Logística e uma Diretora
de Fusões e Aquisições.
Relacionamento com Auditores Independentes
A Elfa informa que os auditores independentes – KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) –
não prestaram, durante o primeiro trimestre de 2020, serviços que não os relacionados à auditoria
externa.

Declaração da Diretoria
A Diretoria da Elfa declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer
dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31
de março de 2020.
Agradecimentos
A administração da Elfa agradece aos seus clientes, acionistas, fornecedores, sociedade, parceiros
e instituições financeiras pela confiança depositada, e aos seus colaboradores pela dedicação e
empenho, responsáveis, em grande parte, pelos resultados alcançados.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
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Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Elfa
Medicamentos S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR)
referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de março de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, incluindo as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações contábeis
intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e das informações contábeis intermediárias
consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar
que as informações contábeis intermediárias individuais, incluídas nas informações trimestrais
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC
21(R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar
que as informações contábeis intermediárias consolidadas, incluídas nas informações trimestrais
acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC
21(R1) 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.

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 três meses findo em 31 de março de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentadas como informação
suplementar para fins da 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 a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão,
não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nessa Norma e de forma consistente em relção às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

São Paulo, 13 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Alexandre Yoiti Fujimoto
Contador CRC 1SP209444/O-7

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais
(Em milhares de Reais)


Controladora
Nota

Consolidado

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

289.236
259.771
115.685
13.431
15.334
18.510

50.357
254.403
109.536
19.577
13.720
21.502

309.397
428.166
206.616
42.446
21.195
39.981

120.560
447.476
214.992
48.286
19.516
43.073

711.967

469.095

1.047.801

893.903

96
31.467

96

127
31.467

127

56.757

40.023

-

-

71.218
-

67.391
224

89.499
2.150

88.411
2.150

159.538

107.734

123.343

90.688

597.446
25.892
4.488

595.005
26.323
4.376

35.560
247.194

36.443
252.848

787.364

733.438

405.997

379.957

1.499.331

1.202.533

1.453.798

1.273.860

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Derivativos
Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros créditos

6
7
8
9
9

14
12
21

Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

10
11

Total do ativo não circulante
Total do ativo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais
(Em milhares de Reais)

Nota
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar pela aquisição de
investimentos
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Fornecedores e outras contas a pagar
Provisão para contingências
Contas a pagar pela aquisição de
investimentos

Controladora
31/03/2020
31/12/2019

13
14

170.560
228.487
6.936
6.694
665

201.608
201.922
8.390
7.112
665

272.969
233.058
9.494
9.744
664

380.269
208.093
11.123
16.778
665

28.299
441.640

11.666
431.362

42.281
568.210

16.176
633.104

111.835
1.329
191.974
-

111.835
1.329
133.606
352

111.835
2.108
26.063
212

111.835
2.108
523

45.488

61.838

38.304

64.079

350.625

308.960

178.522

178.545

551.694
51.170
104.202
707.066

312.016
49.986
100.209
462.211

551.694
51.170
104.202
707.066

312.016
49.986
100.209
462.211

1.499.331

1.202.533

1.453.798

1.273.860

15

14
13
16
15

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio
líquido

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstração dos resultados para os períodos de três
meses findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

Nota
Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas

18
19

Controladora
31/03/2020
31/03/2019
278.521
(254.675)

246.105
(225.801)

452.263
(406.672)

351.065
(317.262)

23.846

20.304

45.591

33.803

(10.596)
(2.902)
(12.123)
2.447
5.431
(3.958)

(8.266)
(12.281)
(8.769)
7.600
662
(843)

(16.898)
(4.284)
(21.810)
3.434
(4.768)

(14.814)
(9.569)
(13.448)
1.350
(1.344)

2.145

(1.593)

1.265

(4.022)

311
(2.751)
(2.440)

331
(3.811)
(3.480)

524
(2.767)
(2.243)

654
(4.032)
(3.378)

(295)

(5.073)

(978)

(7.400)

4.289
4.289

2.358
2.358

(1.358)
6.330
4.972

(858)
5.543
4.685

3.994

(2.715)

3.994

(2.715)

0,02
0,02

-0,01
-0,01

Lucro bruto
Despesas comerciais
Perdas por redução ao valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas
Outras despesas

19
8 e 19
19
10
19
19

Lucro / (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras líquidas

20

Lucro / (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

21

Lucro / (prejuízo) líquido do período
Lucro / (prejuízo) por ação - R$
Lucro por ação - diluído R$

Consolidado
31/03/2020
31/03/2019

22

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes para os períodos
de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

Controladora
31/03/2020

Consolidado

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

Lucro / (prejuízo líquido do período

3.994

(2.715)

3.994

(2.715)

Resultado abrangente do período

3.994

(2.715)

3.994

(2.715)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
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357

358

Total

551.694

(10.322)

250.000

-

312.016

312.016

-

-

312.016

18

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



(10.322)

562.016

250.000

Saldos em 31 de março de 2020

-

(10.322)

-

-

-

-

-

-

A integralizar

Capital social

Lucro líquido do período
Remuneração baseada em ações
Aumento de capital
Transferência para retenção de lucros
Capital a integralizar
24
17

312.016

Saldos em 01 de janeiro de 2020

-

-

312.016

Subscrito

312.016

24

Nota

Saldos em 31 de março de 2019

Prejuízo líquido do período
Remuneração baseada em ações
Transferência para retenção de lucros

Saldos em 01 de janeiro de 2019

(Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os
períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019

Elfa Medicamentos S.A.

25.994

-

-

-

25.994

25.994

-

-

25.994

Reserva
de
capital

25.176

-

1.183
-

23.993

19.815

1.394
-

18.421

Opções
outorgadas

Reserva de capital

5.712

-

-

-

5.712

3.734

-

-

3.734

Reserva
legal

13.297

3.994
-

-

9.303

6.571

(2.715)

-

9.286

Retenção
de lucros

Reserva de lucros

85.193

-

-

-

85.193

48.277

-

-

48.277

Reserva
de
incentivos
fiscais

-

(3.994)
-

3.994

-

-

2.715

(2.715)

-

Lucros
(prejuízos)
acumulados

-

-

-

-

-

2.700

-

-

2.700

Recursos
para
aumento
de
capital

707.066

(10.322)

3.994
1.183
250.000

462.211

419.107

(2.715)
1.394
-

420.428

Total

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Para os períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

3.994

(2.715)

3.994

(2.715)

1.337
(4.289)
2.816
1.183
(352)
145
7.685
(609)
(2.447)

(202)
(2.358)
7.526
1.394
(120)
(213)
3.988
2.427
380
(7.600)

6.393
(4.972)
4.214
1.183
(311)
180
7.685
(1.362)
-

2.503
(4.685)
25.047
1.394
456
2.427
152
-

(8.184)
(6.294)
6.146
2.976

16
(32.594)
(1.122)
(9.334)

15.096
8.196
5.840
3.385

8.773
(28.195)
(4.778)
(15.144)

(31.048)
(1.454)
(418)
283

(29.086)
352
634
16.948

(81.237)
(1.629)
(8.392)
5.616

(70.347)
310
(1.081)
27.144

(28.530)

(51.678)

(36.121)

(58.739)

(5.447)
(1.614)

(3.794)
(296)

(5.447)
(1.679)

(3.794)
463

(35.591)

(55.768)

(43.247)

(62.070)

(311)
58.368
(16.734)

(472)
---(15.819)

(216)
-------

(3.689)
---3.406

41.323

(16.291)

(216)

(283)

239.678
135.205
(141.736)

---134.938
(116.628)

239.678
135.205
(142.583)

---134.938
(116.628)

233.147

18.310

232.300

18.310

Aumento / (Redução) líquido em caixa e equivalentes de
caixa

238.879

(53.749)

188.837

(44.043)

Aumento/(Redução) líquido do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março

50.357
289.236

102.684
48.935

120.560
309.397

154.039
109.996

Aumento/(Redução)líquido em caixa e equivalentes de
caixa

238.879

(53.749)

188.837

(44.043)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa:
Depreciação e amortização
Impostos de renda e contribuição social, líquidos
Provisão para perdas no valor recuperável
Remuneração baseada em ações
Provisão para contingências
Provisão para perda com estoques
Baixa de imobilizado e intangível
Juros, variações monetárias, líquidas - Empréstimos
Juros, variações monetárias, líquidas - Debêntures
Equivalência patrimonial
(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
(Decréscimo) Acréscimo de passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Outras obrigações
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades
operacionais
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
atividades operacionais
Atividades de investimento:
Aquisições de imobilizado e intangível, líquido
Dividendos recebidos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) atividades de
investimentos
Atividades de financiamento:
Aumento de capital
Captação de empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de
financiamentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Para os períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora
31/03/2020

Consolidado

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

304.102
307.004
(2.902)

261.824
274.105
(12.281)

495.399
499.683
(4.284)

381.083
390.652
-9.569

(260.950)
(254.675)
(3.882)
(2.393)

(231.383)
(225.801)
(3.200)
(2.382)

(417.242)
(406.672)
(6.437)
(4.133)

(325.122)
(317.262)
(4.447)
(3.413)

43.152
(1.337)

30.841
202

78.157
(6.393)

55.961
(2.503)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

41.815

31.042

71.764

53.458

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Equivalência patrimonial
Outras

6.102
311
2.447
3.344

9.947
331
7.600
2.016

2.410
524
1.886

3.256
654
2.602

47.917

40.590

74.174

56.714

Distribuição do valor adicionado

(47.917)

(40.590)

(74.174)

(56.714)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Remuneração baseada em ações

(14.329)
(10.046)
(2.682)
(418)
(1.183)

(12.165)
(7.251)
(3.182)
(338)
(1.394)

(20.255)
(14.071)
(4.324)
(677)
(1.183)

(17.477)
(10.579)
(5.065)
(439)
(1.394)

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

(23.536)
5.009
(28.489)
(56)

(26.992)
1.465
(28.403)
(54)

(43.197)
4.402
(47.443)
(156)

(36.579)
3.120
(39.605)
(94)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Multas
Outros

(6.058)
(2.751)
(57)
(3.250)

(4.547)
(3.811)
(364)
(43)
(329)

(6.728)
(2.767)
(90)
(154)
(3.717)

(5.373)
(4.032)
(552)
(72)
(717)

Remuneração de capitais próprios
Constituição de reservas de lucros

(3.994)
(3.994)

2.715
2.715

(3.994)
(3.994)

2.715
2.715

Receitas
Vendas de mercadorias e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Insumos adquiridos de terceiros
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Fretes
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

Valor total adicionado a distribuir

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

Notas explicativas às demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
A Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) é uma sociedade por ações de
capital fechado, concentrando-se no comércio atacadista de medicamentos de uso humano, com
sede em Brasília, no Distrito Federal. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a
Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Elfa” ou “Grupo”).
A Elfa está organizada dentro de dois segmentos de negócio:
Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos, hospitais e
clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos.
No segmento de Especialidades temos também os canais de Delivery e o canal Acesso, que possui
atendentes treinados, lojas para compra física, operações com laboratórios, e-commerce e
representantes externos.
Especificamente, o canal Acesso é a unidade que atende os planos de saúde e o paciente final.
Este canal possui assistência farmacêutica e time dedicado para o acompanhamento de pacientes
além de análise de consumo para o plano.
Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): Segmento composto por clientes Institucionais
privados e públicos, hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em medicamentos genéricos e
similares que possuem um valor final mais baixo para hospitais, clínicas e médicos.

2

Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas relevantes da Elfa.
31/03/2020

31/12/2019

Controladas diretas:
Prescrita Medicamentos Ltda.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM PE) (a)
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM CE) (a)
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM Norte) (a)
Prime Distribuidora de Medicamentos Ltda. (Prime) (a)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Controlada indireta:
Agilfarma Medicamentos Ltda.

100%

100%

(a) Essas empresas formam o Grupo CDM.

21

361

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

A Companhia controla (de maneira direta e indireta) o 100% das companhias controladas, pelo
qual não existe participação minoritária no Grupo.
x

Prescrita Medicamentos Ltda. (“Prescrita”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujo objetivo social é o comércio varejista de
produtos farmacêuticos de uso humano e de produtos dermatológicos, podendo utilizar meios
eletrônicos para comercialização de seus produtos, em especial, a Internet; e a participação
societária em outras sociedades, no País e no exterior, com sede em João Pessoa, Paraíba.

x

San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“San Log”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujos objetivos sociais são: (i) o comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; (ii) transporte rodoviário de
carga (iii) representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria; e (v) importação e exportação de medicamentos por conta própria ou por
ordem de terceiros; (vi) participação em outras sociedades, como sócia ou acionista.
A San Log possui sede em Cabedelo, Paraíba.

x

Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (“Cirúrgica JAW”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujos objetivos sociais são: comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perfumaria; e representantes comerciais e agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, com sede na cidade de Palhoça, Santa
Catarina.

x

Cristal Pharma Ltda. (“Cristal”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Contagem, Minas Gerais, cujo
objetivo social é a importação, exportação e comercialização, por atacado, de drogas,
medicamentos e correlatos, de cosméticos e produtos de perfumaria, de produtos de higiene
pessoal, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, de produtos para
nutrição clínica e suplementos alimentares dietéticos e frascos para dietas; e o transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional de produtos próprios.

x

Majela Medicamentos Ltda. (“Majela”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Cabedelo, Paraíba, que tem por
objetivo social o comércio atacadista, distribuição e exportação de produtos farmacêuticos,
hospitalares, odontológicos, correlatos perfumarias, cosméticos, componentes e suprimentos
médico-laboratoriais, equipamentos médico-hospitalares, nutrição enteral e parental, saneantes e
artigos de uso médico cirúrgico.
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x

Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Prime Distribuidora de
Medicamentos Ltda. (“Grupo CDM”)
Em 04 de junho de 2019 a Elfa adquiriu o controle do Grupo CDM. A controlada concentra suas
atividades no armazenamento, estocagem e distribuição de medicamentos para todo o Brasil e
realiza, também, o comércio por atacado de materiais médico-hospitalares. A empresa possui
unidades de atendimento nos Estados de Pernambuco (PE), Bahia (BA), Ceará (CE) e Pará (PA).

x

Agilfarma Medicamentos Ltda. (“Agilfarma”)
A Agilfarma é uma delivery que atua com hormônios de crescimento, fertilidade e medicamentos
especiais. Além da venda de medicamentos, a Agilfarma oferece assistência farmacêutica e uma
sala de aplicação de medicamentos injetáveis em todas as unidades. Com sede em Porto Alegre,
a Agilfarma possui filiais operacionais em Florianópolis e Curitiba.

3

Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas (“demonstrações
financeiras intermediárias”) foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a norma internacional de Relatório Financeiro
("IFRS"), emitidas pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade ("IASB"),
especificamente o CPC 21 (R1) - Demonstrações Intermediárias e o IAS 34 – Informações
Intermediárias, aplicáveis para a apresentação das informações trimestrais, e apresentadas de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras intermediárias, e apenas
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da
Administração da Elfa.

Base de preparação
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas para atualizar os usuários sobre os
eventos e transações relevantes ocorridas no período e devem ser analisadas em conjunto com as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
As políticas contábeis, estimativas e julgamentos contábeis, gestão de risco e métodos de
mensuração são os mesmos que aqueles adotados na elaboração das últimas demonstrações
financeiras anuais.
Listamos a seguir as notas explicativas que foram apresentadas nas demonstrações financeiras
anuais de 31 de dezembro de 2019, as quais não estão sendo incluídas ou apresentadas no mesmo
grau de detalhamento nestas informações trimestrais individuais e consolidadas, visto a ausência
de alterações relevantes neste trimestre:
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Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
Políticas contábeis
Seguros

Referência
Nota 4
Nota 6
Nota 25

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda
funcional da Companhia e de suas controladas. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias foi autorizada em 13 de agosto de
2020.

Eventos significativos do período - Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em 30 de dezembro
de 2019 e desde então se espalharam por diversos países, com relatos de múltiplas fatalidades
ocasionadas pelo vírus, incluindo nas localidades onde a Elfa mantém suas principais operações.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto
pandêmico.
Durante os meses de março e de abril de 2020, as autoridades governamentais de várias jurisdições
impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas
suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados
financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo.
A Elfa está avaliando o impacto da COVID-19 em seus negócios. Abaixo segue um resumo dos
principais impactos nos negócios:
Cumprimento das determinações do Ministério da Saúde tais como liberação de funcionários
acima de 60 anos, grávidas e pessoas do grupo de risco, além dos protocolos de convivência,
comportamentos e demais orientações ligadas a prevenção e higienização;
Instauração de um Comitê de Crise para deliberações sobre as ações de contenção da doença tanto
nas áreas administrativas quanto nas áreas operacionais;
Cancelamento de Viagens e o cancelamento de Reuniões, Eventos, Treinamentos na sua forma
presencial; o Fortalecimento do papel da liderança frente à demanda de produtividade e trabalho
à distância, mantendo o foco no resultado e engajamento; o
Intensiva campanha interna sobre o Covid-19, envolvendo todos os colaboradores que estiverem
em Home Office ou nas Unidades (Ex. Utilização de transporte Fretado, Regras de distanciamento
nos refeitórios, vestiários, áreas comuns e produção); o
Reforço nos procedimentos de segurança e uso de equipamentos de proteção individuais
(“EPI´s”), disponibilização de Álcool Gel, antecipação da campanha de vacinação, informações
sobre saúde física e equilíbrio emocional
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A ELFA está monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o momento
não sofreu qualquer impacto material financeiro. O segmento de atuação da Companhia é
considerado essencial e, assim, não teve suas operações interrompidas e está seguindo as
determinações das autoridades nas regiões em que atua.
Como empresa do setor de medicamentos, a Elfa deve garantir à população acesso aos
medicamentos, sem perder de vista a segurança e saúde de seus colaboradores e das comunidades
com que se relaciona. Desta forma, a Companhia elaborou e colocou em prática um plano de
contingência abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para garantir a continuidade
de seus negócios e a segurança de seus colaboradores e clientes.
Frente às dificuldades apresentadas, seguimos as orientações dos Ministérios da Saúde e entidades
governamentais de cada país, adaptamos a nossa rotina protegendo e promovendo ações
educativas para os colaboradores relativamente as ameaças da doença. Dentre as principais
medidas destacamos: criação de um Comitê de Crise para a gestão diária da evolução do COVID19 e dos possíveis impactos e medidas necessárias para garantir a segurança de nossos
colaboradores, além de monitorar todas as determinações das autoridades competentes nas regiões
em que tem operação, realização de intensa comunicação, fóruns de discussão e orientação sobre
prevenção ao vírus, afastamento de colaboradores do grupo risco, intensificação de técnicas de
higiene pessoal e reforço do uso de barreira sanitárias nas unidades operacionais
Adicionalmente reforçamos a gestão do nível de estoque de matérias-primas, insumos e produtos
acabados e reorganização da produção, ações para garantir o distanciamento seguro entre
colaboradores evitando aglomerações, substituímos a participação de todos em eventos
corporativos, reuniões presenciais e viagens por comunicação entre unidades de forma remota por
meio eletrônico, assim como adotamos o trabalho remoto no escritório corporativo.
A Elfa entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia.
Embora as operações industriais, vendas ou situação financeira da Companhia não tenham sido
afetadas de forma relevante até o momento, a Administração não tem como estimar ou prever a
ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue avaliando
constantemente os impactos sobre as suas operações e se compromete a informar possíveis novos
cenários e medidas necessárias a serem adotadas.

4

Mudanças nas principais políticas contábeis
As alterações de normas IFRS efetuadas pelo IASB que são efetivas para o exercício iniciado em
1º. de janeiro de 2020 não tiveram impactos nas informações contábeis intermediárias da
Companhia. Adicionalmente, o IASB emitiu/revisou algumas normas IFRS, as quais tem sua
adoção para o exercício de 2021 ou após, e a Companhia está avaliando os impactos em suas
demonstrações financeiras da adoção destas normas:
- Alteração da norma IAS 1 – Classificação de passivos como circulante ou não-circulante:
Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como passivo circulante
ou passivo não-circulante. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciados em/ou após
1º. de janeiro de 2022.
A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações financeiras
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5

Base de mensuração e principais políticas contábeis
Base de mensuração
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico,
exceto quando indicado de outra forma.

Principais políticas contábeis
A Elfa aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente com aquela adotadas
na elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, salvo indicação ao
contrário:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

6

Base de consolidação
Moeda estrangeira
Receita de contrato com cliente
Benefício a empregados
Subvenção governamental
Receitas financeiras e despesas financeiras
Imposto de renda e contribuição social
Estoques
Imobilizado
Ativos intangíveis e ágio
Instrumentos financeiros
Redução ao valor recuperável (impairment)
Provisões
Arrendamentos
Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Mensuração do Valor Justo
Informações por segmento operacional

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras de liquidez imediata

5
4.484
284.747
289.236

5
7.966
42.386
50.357

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
198
7.547
301.652
309.397

180
12.558
107.822
120.560

Em 31 de março de 2020 a Companhia possuía aplicações realizadas substancialmente em
Certificados de Depósitos Bancários (CDB), compromissadas e fundos todas com liquidez
imediatas e com rendimentos que variam até 101,5% (2019: 101%) do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI), progressivamente de acordo com o período que o valor é mantido na conta
investimento.

26

366

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

7

Contas a receber de clientes

Clientes privados
Clientes públicos
Contas a receber de partes relacionadas (nota 12)

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
210.036
194.670
69.961
78.328
5.083
3.898
285.080
276.896

(-) Perdas estimadas por redução ao valor recuperável do
contas a receber (a)

(25.309)
259.771

(22.493)
254.403

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
366.959
355.290
109.396
135.439
5.083
3.898
481.438
494.627
(53.272)
428.166

(47.151)
447.476

A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:

A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias

Controladora
31/03/2020
31/12/2019
182.287
202.921
27.178
19.838
25.385
18.966
16.485
9.525
33.745
25.646

Total
(-) Provisão para redução ao valor recuperável

a.

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
312.753
353.700
39.344
39.615
36.881
27.497
26.289
20.222
66.171
53.393

285.080
(25.309)

278.098
(22.493)

481.438
(53.272)

494.627
(47.151)

259.771

254.403

428.166

447.476

Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
A Elfa avaliou a perda estimada de crédito conforme requer o CPC 48/IFRS 9. Vide Nota
Explicativa nº 22 para detalhes sobre a mensuração da provisão.
As movimentações na provisão para perda por redução ao valor recuperável dos montantes a
receber estão demonstradas a seguir:
Controladora
31/03/2020 31/12/2019
Saldo inicial
Constituição
Reversão

(22.493)
(6.104)
3.288
(25.309)

(23.702)
(21.104)
22.313
(22.493)

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
(49.058)
(12.889)
8.674
(53.272)

(44.296)
(68.946)
66.091
(47.151)

Demonstrado abaixo as perdas líquidas debitadas/creditadas durante os exercícios/períodos:
Controladora
31/03/2020 31/12/2019
Constituição
Reversão
Perdas e gastos relacionados a recuperação de recebíveis

8

(6.104)
3.288
(86)
(2.902)

(21.104)
22.313
(754)
455’

Consolidado
31/03/2020 31/12/2019
(12.889)
8.674
(69)
(4.284)

(68.946)
66.091
(754)
(3.609)

Estoques
Controladora
31/03/2020 31/12/2019

27

367

Consolidado
31/03/2020 31/12/2019

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

Mercadorias para revenda
Mercadorias em consignação

114.617
1.385
116.002
116.002
(317)
115.685

(-) Provisão de perdas com estoque

108.195
1.513
109.708
109.708
(172)
109.536

204.474
2.789
207.263
207.263
(647)
206.616

212.397
3.062
215.459
215.459
(467)
214.992

As reduções dos saldos contábeis e as reversões estão incluídas na linha de ‘Despesas com vendas.

A movimentação da provisão para perdas com estoque está demonstrada a seguir:
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

(172)
(231)
86
(317)

(997)
(599)
1.424
(172)

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
(467)
(356)
176
(647)

(1.820)
(1.545)
2.898
(467)

Em 31 de março de 2020, as mercadorias adquiridas para revenda incluídos no ‘Custo das
vendas’ totalizaram R$ 226.010 (R$ 220.825, em 31 de março de 2019) na controladora e no
consolidado totalizaram R$ 382.710 (R$ 262.470 em 31 de março de 2019).

9

Tributos a recuperar e imposto de renda e contribuição social
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS)
PIS e COFINS
Outros
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
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Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

5.167

8.899

26.344

30.149

7.818
446

7.853
2.825

14.364
1.738

14.491
3.646

13.431

19.577

42.446

48.286

15.334

13.720

21.195

19.516

369

10

52.274

52.274

52.274

51.941

-

51.941

51.941

Impacto do IFRS 09
Aumento de capital
Distribuição de
dividendos
Reclassificação dos
impostos diferidos
Aquisição de
investimento
Mais valia de ativos
líquidos adquiridos
sujeitos a
amortização
Equivalência
patrimonial (i)
Outros
Saldo final em 31 de
março

Saldo inicial em 1o.
de janeiro

51.941

52.274

319

-

(11)
330

-

(130)

-

-

-

-

-

10.213

-

-

(6)

-

-

-541

31/12/2019

1.001

330

31/03/2020

San Log

319

319

319

112.552

-

2.023

110.529

110.529

-

11.986

-

-

-

-

141

98.402

31/12/2019

112.552

5.207

107.345

107.345

29

54.340

-

(333)

54.673

54.673

-

(3.466)

-

-

-

(3.406)

1.200

60.345

31/12/2019

54.340

8.162

46.178

46.178

233.747

-

(1.031)

234.780

31/03/2020

225.323

42.212

183.111

183.111

226.354

-

2.771

-

-

469

-

12.055

211.059

31/12/2019

226.354

42.212

184.142

184.142

Majela
31/03/2020
31/12/2019
99,99%
99,99%

Majela

54.673

8.162

46.511

46.512

Cristal
31/03/2020
31/12/2019
99,99%
99,99%

31/03/2020

Cristal

110.529

5.207

105.322

105.322

Cirúrgica Jaw
31/03/2020
31/12/2019
99,99%
99,99%

31/03/2020

Jaw

330

-

330

330

San Log
31/03/2020
31/12/2019
99,99%
99,99%

17.413

24.315

31/12/2019

339

51.941

31/03/2020

Prescrita

b. Movimentação dos investimentos

Ágio por rentabilidade
futura(goodwill)

Patrimônio líquido

Percentual de participação
Patrimônio líquido no valor
contábil e mais valia atribuída
na data de aquisição.

Prescrita
31/03/2020
31/12/2019
99,99%
99,99%

a. Composição dos investimentos

Investimentos (controladora)

144.213

-

1.460

142.753

Grupo
CDM
31/03/2020

144.213

40.804

103.409

103.409

142.753

40.804

6.275

57.566

38.108

-

-

-

-

31/12/2019

142.753

40.804

101.949

101.949

Grupo CDM
31/03/2020
31/12/2019
99,99%
99,99%

597.446

(6)

2.447

----

----

----

----

-------

595.005

31/03/2020

Total

589.022

96.385

492.637

492.637

-

595.005

40.804

27.649

57.567

38.108

469

(3.406)

31.810

402.005

31/12/2019

586.581

96.385

490.196

490.196

Total
31/03/2020
31/12/2019
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Participação
acionária
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Participação
acionária
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

Ativo
circulante
116.791
127.147
92.271
47.676
47.480
716
315.290

Ativo
circulante
46.989
94.184
25.304
58.948
540
109.819
335.784

Ativo não
circulante
2.367
63.759
32.577
12.081
38.818
109
147.344

Ativo não
circulante
107.691
51.875
26.167
33.010
118
4.915
223.776

Passivo
circulante
57.575
49.538
15.394
12.041
27.372
170
104.515

Passivo
circulante
20.205
34.204
9.826
27.011
64
47.290
138.600

Passivo não
circulante
544
18.705
37
6.496
281
50
25.569

Passivo não
circulante
8.327
195
633
5.817
0
544
15.516

Patrimônio
Líquido
61.039
122.663
109.417
41.220
58.645
605
393.589

Patrimônio
Líquido
126.148
111.660
41.012
59.130
594
66.901
405.445

Resultado
Líquido
6.274
2.771
11.986
(3.465)
10.213
(130)
27.649

Resultado
Líquido
(1.031)
2.023
(333)
339
(11)
1.460
2.447
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(i)Valor corresponde ao resultado de equivalência patrimonial nas controladas e a amortização das mais valias dos ativos com vida útil definida.

CDM
MAJELA
JAW
CRISTAL
PRESCRITA
SANLOG

Controlada

MAJELA
JAW
CRISTAL
PRESCRITA
SANLOG
CDM

Controlada

b. Informações financeiras resumidas

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

11

Intangível
Controladora

Vida útil definida
Direito a uso de software
Autorizações especiais
Vida útil indefinida
Ágio por rentabilidade futura

31/03/2020

31/12/2019

Custo

Amortização
acumulada

Líquido

Líquido

4.840
30

(352)
(30)

4.488
-‘

4.376
-‘

4.870

-‘
(382)

4.488

4.376

Consolidado

Vida útil definida
Contratos de distribuição
Non-compete
Direito a uso de software
Outros
Vida útil indefinida
Ágio por rentabilidade futura
Marcas e patentes

31/03/2020

31/12/2019

Custo

Amortização
acumulada

Líquido

Líquido

113.879
6.753
5.440
1.709

(30.594)
(1.146)
(651)
(316)

83.285
5.607
4.789
1.393

88.645
5.948
4.677
1.458

152.098
22

-------

152.098
22

152.058
22

279.901

(32.707)

247.194

252.848

A movimentação do ativo intangível encontra-se demonstrada a seguir:
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Adições
Softwares
Autorizações especiais
Contratos de distribuição
Ágio
Amortizações
Softwares
Saldo final

31
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4.376

2.556

117’
-‘
-‘
-’

1.925
5’
665’
-

(5)

(110)

4.488’

4.376’
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Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
Saldo inicial
Adições
Softwares
Saldo adquirido mediante aquisições
Licenças sanitárias
Cláusula non-compete (a)
Contratos de distribuição (b)
Ágio (c)
Outros intangíveis
Amortizações
Softwares
Contratos de distribuição
Contrato de non-compete
Autorizações especiais
Saldo final

252.848

153.175

116’

1.324’

-‘
-‘
-‘
-‘

271’
6.753
56.111
51.567
1.114

(7)
(5.360)
(341)
(62)
247.194

(286)
(19.076)
(805)
(228)
252.848

(a)

As movimentações em 2019 são compostas pela contabilização da mais-valia apurada na valorização de cláusula de não competição
gerada aquisição das investidas CDM (R$ 6.034) e Agilfarma (R$ 719) conforme laudo de avaliação econômica emitido por
especialista.

(b)

As movimentações em 2019 são compostas pela contabilização da mais-valia dos contratos de distribuição das empresas adquiridas
apurada na aquisição das investidas CDM (R$ 51.410) e Agilfarma (R$ 4.701) conforme laudo de avaliação econômica emitido por
especialista. Estes contratos permitem acesso a carteira de clientes da empresa adquirida por isso tem valorização na mais valia no
laudo econômico.

(c)

As movimentações em 2019 são compostas pelo ágio apurado nas aquisições das empresas CDM (R$ 40.804) e Agilfarma (R$ 4.701).

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis
a.

Tangíveis e intangíveis com vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor
recuperável.
Em 2019, foi realizado teste de recuperabilidade dos ativos tangíveis e intangíveis com vida útil
definida por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes
de orçamentos financeiros aprovados pela Administração.

b.

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 125.379 em 31 de março
de 2020 (R$ 125.379 em 31 de dezembro de 2019).
A companhia trata de forma consolidada as expectativas de rentabilidade futura das operações
adquiridas, devido as particularidades de seu negócio, consequentemente não divulga o
montante separado por UGCs (unidade geradora de caixa).
A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros, advindos
de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do valor em uso, através de
32
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modelos de fluxo de caixa descontado.

c.

Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos
tangíveis e intangíveis
A Companhia realizou teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 2019, por
meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes de
orçamentos financeiros aprovados pela Administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo médio
ponderado de capital (WACC). De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a
avaliação do valor em uso é efetuada para um período de 5 (cinco) anos, e a partir de então,
considerando-se a perpetuidade das premissas, com crescimento igual à inflação de longo prazo,
tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por tempo indeterminado.
Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se se o WACC de 12.30% a.a. (em moeda
local nominal, incluindo a inflação). As principais premissas utilizadas para estimar o valor
recuperável estão definidas a seguir:

12

Em percentual

Consolidado
2019
2018

Taxa de desconto
Taxa de crescimento na perpetuidade
Taxa de crescimento estimado para o LAJIDA (média para os próximos cinco anos)

12,30
3,50
14,30

15,80
4,80
14,90

Transações com partes relacionadas
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Ativo circulante
Contas a receber de clientes (nota 7)
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V) (*)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves (*)
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V) (*)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV) (*)
Ativo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prescrita
Cirúrgica Jaw
San Log
Cristal
Grupo CDM
Agilfarma
Majela
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar (nota 13)
LLE Participações Ltda (*)
Egallo Participações Ltda – Epp (*)
Passivo não circulante
Dividendos recebidos antecipados (nota 13)
Prescrita
Cristal
Majela
Cirúrgica Jaw
Grupo CDM

33
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Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

784
4.295
4
5.083

314
3.570
10
4
3.898

784
4.295
4
5.083

314
3.570
10
4
3.898

13.068
8.676
60
500
11.011
512
22.929
56.756

9.319
8.249
60

15.046
40.022

-

-

10.652
13.306
23.958

-

10.652
13.306
23.958

-

7.941
19.638
101.599
44.563
1.600
175.341

7.941
16.584
72.627
36.454

-

-

133.606

-

-

7.348
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Controladora
Resultado

Consolidado
31/03/202
31/03/201
0
9

31/03/2020

31/03/2019

4.327
525
9
838
2.485
10
10
8.204

504
1.813
138
636
1.514
6
399
1
5.011

838
2.485
10
10
3.343

636
1.514
6
399
1
2.556

(4.318)
(167)
(332)
(9)
(4.826)

(504)
(1.258)
(1.742)
(140)
(3.644)

-

-

(180)
(57)
(9)
(246)

(80)
(57)
(9)
(146)

(180)
(57)
(9)
(246)

(80)
(57)
(9)
(146)

(46)
(1)
(47)

(401)
(401)

(46)
(1)
(47)

(401)
(401)

Receita líquida de vendas
Cirúrgica Jaw
Cristal
Majela
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V) (*)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves (*)
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V) (*)
VJ Farma Ltda. (Fundo V) (*)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV) (*)
Custo das mercadorias vendidas (nota 18)
Cirúrgica Jaw
Prescrita
Cristal
Majela
Custo com locação de imóveis
LLE Participações Ltda (*)
Egallo Participações Ltda – Epp (*)
Thulio Coelho Moraes Guerra (*)
Wilson Gil Filho e Alessandra Moreno de Aguiar (*)
Custo com prestação de serviços
Pátria Investimentos Ltda (*)
Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S/A (Fundo IV) (*)
(*) Empresas relacionadas a sócios ou administradores da Elfa.

Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os diretores estatuários e não estatutários. A
remuneração para o pessoal chave durante o período findo em 31 de março de 2020 foi de R$
1.092 (31 de dezembro de 2019: R$5.092).

13

Fornecedores e outras contas a pagar
As operações que a Companhia e suas controladas mantém com fornecedores nacionais e do
exterior são substancialmente representadas por transações de compra de medicamentos.
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de bens de consumo
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 12)
Adiantamento recebidos e outras contas a pagar
Serviços prestados a pagar

Circulante
Não circulante

14

145.396
95
99
199.299
16.633
1.012
362.534

170.560
191.974

185.102
83
162
133.606
15.216
1.045
335.214

201.608
133.606

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
247.455
118
125
23.958
26.063
1.313
299.032

354.236
89
202
24.401
1.341
380.269

272.969
26.063

380.269
-

Empréstimos e financiamentos, arrendamentos a pagar e debêntures
34
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Informações dos contratos 2019
Indexador

Taxas de juros

CDI

CDI + range 1,5% a
1,92 a.a.
Não possui

Real

CDI + range 1,5% a
1,92 a.a.

Real

Controladora

Moeda 31/03/2020

Consolidado

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

329.627
10.695

302.453
11.304

329.627
15.266

303.300
16.628

340.322

313.757

344.893

319.928

(31.467)

-

(31.467)

-

308.855

313.757

313.426

319.928

31.467

-

31.467

-

228.487

201.922

233.058

208.093

111.835

111.835

111.835

111.835

Em moeda nacional:
Capital de giro
Arrendamentos a pagar
Total empréstimos e
financiamentos

IPCA
CDI

Swap Derivativos
Total empréstimos (+/-)
Swap

Real

Registrado em:
Ativo não
circulante
Passivo
circulante
Passivo não
circulante

Derivativos
Empréstimos e
financiamentos
Empréstimos e
financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios
de titularidade da Elfa decorrentes da emissão de duplicatas e não possuem cláusulas restritivas.
A movimentação dos empréstimos e financiamentos e debêntures é demonstrada a seguir:
Controladora

Saldo inicial
Captações
Juros incorridos empréstimos e financiamentos
Juros incorridos debêntures
Pagamento de principal debêntures
Pagamento de juros debêntures
Pagamento de principal empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros empréstimos e financiamentos
Total empréstimo, financiamentos e debentures
Arrendamentos a pagar
Total

a.

Consolidado

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

302.453’

238.598’

303.300’

238.598’

135.205’
7.685’
-‘
-‘
-‘
(141.736)
(5.447)

491.325’
17.282’
2.582’
(100.000)
(3.638)
(325.119)
(18.577)

135.205’
7.685’
-‘
-‘
-‘
(142.583)
(5.447)

492.172’
17.282’
2.582’
(100.000)
(3.638)
(325.119)
(18.577)

298.160’

302.453’

298.160’

303.300’

10.695’

11.304’

15.266’

16.628’

308.855’

313.757’

313.426’

319.928’

Garantias
A Companhia tem R$ 205.299 em duplicatas de clientes dadas em garantias para os contratos de
empréstimos e financiamentos em 31 de março de 2020 (R$ 214.377 em 31 de dezembro de 2019).

b.

Debêntures
A companhia liquidou antecipadamente, durante o exercício de 2019, as debêntures conforme
decisão da Administração de reestruturar o perfil da sua dívida.
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Outras obrigações
Controladora
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31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

Total a pagar por aquisição de investimentos

73.787

73.504

80.585

80.255

Circulante
Não circulante

28.299
45.488

11.666
61.838

42.281
38.304

16.176
64.079

Refere-se a parcelas a pagar a ex-sócios das aquisições realizadas pela Companhia, estes valores são corrigidos
conforme definido em cada contrato e o pagamento ocorrerá no fluxo de até 6 anos após a data de cada aquisição. Estas
parcelas também funcionam como retenção e garantia de eventuais contingências do período pré-aquisição.
Em 31 de março de 2020 o cronograma de amortização das parcelas a pagar decorrente das aquisições realizadas pela
Companhia estão conforme abaixo:
31/03/2020
2020
2021
2022
2023
2024
2024 em diante

17.332
13.263
17.333
17.973
14.823
1.098
81.822

(a) Refere-se principalmente a adiantamentos recebidos de clientes R$ 5.883 controladora e consolidado R$ 8.764 e
provisões para outros contas a pagar R$ 7.471 controladora e R$ 8.401 consolidado.
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Provisão para contingências
A Elfa está exposta a contingências de naturezas fiscais, cíveis e trabalhistas decorrentes do curso
normal de suas operações. A política de provisão adotada pela Elfa leva em consideração as
chances de perda nas ações. Quando o risco de perda é provável, é feito provisionamento do valor
envolvido nessas ações, conforme avaliação de seus assessores legais.
A Companhia possui também processos de investidas oriundos de períodos anteriores a aquisição
pela Elfa, que são de responsabilidade dos antigos administradores e estão 100% garantidos e
cobertos por parcelas diferidas do preço de aquisição e suportados pelos contratos de compra e
venda. Por este motivo, a Elfa não provisiona estes processos. Em março de 2020 as parcelas a
pagar de aquisição de investidas (Nota 15) totalizavam o montante de R$ 81.822 (2019: R$
81.691).
Em 31 de março de 2020, a Elfa e suas controladas possuíam processos com risco de perda
avaliados como provável no montante de R$ 8.194 no consolidado e R$ 8.070 na controladora,
que estão cobertos por R$ 8.070 na controladora e R$ 7.982 no consolidado por parcelas a pagar
de aquisição de investidas e retenções de antigos sócios controladores (Nota n°15), sendo o saldo
restante de R$ 212 devidamente provisionado.
Em 31 de março de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam processos com risco de perda
avaliados como possível no montante de aproximadamente R$ 11.739 (R$ 18.577 em 31 de
dezembro de 2019)
36
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Controladora
31/03/2020
31/12/2019

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019

Trabalhista
Cíveis

-

203
149

36
176

345
178

Total

-

352

212

523

As movimentações das provisões para riscos cíveis e trabalhistas no consolidado estão
demonstradas a seguir:
Saldo em
31/12/2019

Adições/(reversão)

Saldo em
31/03/2020

344
178
522

(308)
(2)
(310)

36
176
212

Trabalhistas
Cíveis
Total de contingência

17
a.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 13 de março de 2020, conforme ata de reunião do conselho de administração, a Companhia
deliberou um aumento de capital social mediante a subscrição privada de ações ordinárias no
montante de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), equivalente a um aumento de
106.382.979 (cento e seis milhões trezentos e oitenta e dois mil novecentos e setenta e nove)
novas ações a R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) cada.
Em 31 de março de 2020, o capital subscrito era de R$ 562.016, sendo R$ 551.694 integralizado
e R$ 10.322 a integralizar, representado por 349.258.179 ações ordinárias e sem valor nominal
(31 de dezembro de 2019: 242.875.200 ações sem valor nominal), com a seguinte composição:
Acionistas
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
JMV Participações e Gestão de Bens S.A.
Elmo Lopes Fernandes de Assis
Edalmo Leite Fernandes de Assis
Evelyn Leite Fernandes de Assis
Luis Renato Guimarães Liveri
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31/03/2020
Ações

31/12/2019
Ações

308.470.651
6.810.064
19.558.458
6.865.249
6.338.679
950.801
264.277
349.258.179

214.511.429
4.735.739
13.601.011
4.774.115
4.407.937
661.190
183.779
242.875.200
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Reservas de lucros
(i)

Reserva legal
Conforme Estatuto Social, do lucro líquido do exercício serão destinados 5% para constituição
da reserva legal de que trata o art. 193 da Lei nº 6.404/76, até que esta atinja 20% do capital
social.

(ii)

Retenção de lucros
Representa a parcela destinada do lucro, após constituição da reserva legal e destinação das
reservas de incentivo fiscal e dividendo mínimo obrigatório, que deverá ser deliberada de forma
definitiva através de ato societário durante a aprovação das Demonstrações Financeiras.

(iii)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia não registrou nenhum valor no período de três meses findo em 31 de março de
2020, como reserva de incentivo fiscal (31 de dezembro de 2019 R$ 62.539), relativo às
subvenções recebidas. Os incentivos fiscais são destinados após o encerramento do exercício para
conta de reserva de incentivo fiscal se deu em conformidade com o art. 195-A da Lei nº 6.404/76,
com redação dada pela Lei nº 11.638/2007.

(iv)

Reserva de capital
A Companhia possui reserva de capital em decorrência das incorporações reversas de suas
controladas conforme previsto no art. 227 da Lei nº 6.404/76.
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Receita operacional líquida
Controladora
31/03/2020
31/03/2019

Consolidado
31/03/2020
31/03/2019

Receita bruta
Venda de mercadorias - clientes privados
Venda de mercadorias - clientes públicos

275.391
31.613

238.025
36.479

461.526
38.157

325.715
64.937

Receita bruta total

307.004

274.504

499.683

390.652

Deduções da receita bruta
Devolução de vendas - clientes privados
Devolução de vendas - clientes públicos
Descontos concedidos
Impostos sobre vendas
Total de deduções da receita

(3.442)
(428)
(290)
(24.323)
(28.483)

(2.752)
(71)
(674)
(24.902)
(28.399)

(6.619)
(621)
(474)
(39.706)
(47.420)

(2.986)
(193)
(778)
(35.630)
(39.587)

Receita operacional líquida

278.521

246.105

452.263

351.065

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada na transação com o cliente. A
Elfa reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente.
As faturas emitidas devem ser pagas, normalmente, de acordo com prazo de vencimento 30 dias.
Não são oferecidos descontos adicionais ao valor da nota, devoluções somente são aceitas
quando comprovado o defeito ou erro na entrega do produto. O percentual de devolução do
setor é considerado baixo.
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Custos e despesas por função e natureza
Controladora
31/03/2020
31/03/2019
Por função
Custo das mercadorias vendidas
Comerciais
Gerais e administrativas
Reversão (Provisão)ao valor recuperável de contas a receber
Outras receitas
Outras despesas
Por natureza
Custo de revenda de mercadorias
Salários e encargos sociais
Comissões sobre vendas
Fretes e carretos
Amortização e depreciação
Remuneração baseada em ações
Condomínios e outros gastos de ocupação
Serviços prestados - Pessoa jurídica
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber
Outras receitas
Outras despesas

20

Consolidado
31/03/2020
31/03/2019

(254.675)
(10.596)
(12.123)
(2.902)
5.431
(3.958)
(278.823)

(225.801)
(8.266)
(8.769)
(12.281)
662
(843)
(255.298)

(406.672)
(16.898)
(21.810)
(4.284)
3.434
(4.768)
(450.998)

(317.262)
(14.814)
(13.448)
(9.569)
1.350
(1.344)
(355.087)

(254.675)
(10.268)
(230)
(2.393)
(1.337)
(1.183)
(197)
(3.851)
(2.902)
5.430
(7.217)
(278.823)

(225.801)
(8.041)
(1.216)
(2.382)
202
(1.394)
(645)
(1.701)
(12.281)
662
(2.701)
(255.298)

(406.672)
(14.723)
(538)
(4.133)
(6.393)
(1.183)
(435)
(5.609)
(4.284)
3.427
(10.455)
(450.998)

(317.262)
(10.036)
(2.319)
(3.413)
(2.503)
(1.394)
(1.023)
(2.654)
(9.569)
1.349
(6.263)
(355.087)

Resultado financeiro
Controladora
31/03/2020
31/03/2019
Despesas financeiras
Juros passivos
Juros sobre empréstimos
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Rendimento aplicação financeira

Resultado financeiro
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Consolidado
31/03/2020
31/03/2019

-‘
(3.411)
660’
(2.751)

(17)
(3.794)
-‘
(3.811)

-‘
(3.428)
661’
(2.767)

(230)
(3.802)
-‘
(4.032)

311’

331’

524’

654’

311’

331’

524’

654’

(2.440)

(3.480)

(2.243)

(3.378)
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Imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro está
demonstrada abaixo:
Controladora

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

-

-

(902)
(456)
(1.358)

(630)
(228)
(858)

3.074
1.215

1.774
584

5.195
1.135

4.115
1.428

4.289

2.358

6.330

5.543

Corrente:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido

Diferido:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido

Conciliação da despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro apresentados na demonstração do
resultado apresentam a seguinte reconciliação à alíquota nominal:
Controladora

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

(295)

(5.073)

(978)

(7.400)

34%

34%

34%

34%

100

1.725

333

2.516

6.104
(1.915)
4.289
(1.454%

2.086
(1.453)
2.358
(47%)

6.979
(2.340)
4.972
(508%)

3.060
(891)
4.685
(63%)

Lucro contábil antes de imposto de renda e da
contribuição social
Alíquota combinada legal
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da
legislação
Ajustes ao lucro líquido que afetam o lucro fiscal:
Subvenção para investimentos
Adições e exclusões, líquidas
Imposto de renda e contribuição social, líquidos
Alíquota efetiva

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis
futuros, reconheceram créditos tributários diferidos sobre diferenças temporárias e saldo de
prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
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As bases de cálculo para impostos ativos, líquidos, têm a seguinte composição:
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Saldos:
Provisão para redução de valor recuperável
Remuneração baseada em ações
Ágio
Provisões diversas
Prejuízo fiscal e base negativa

8.605
8.560
9.723
2.837
41.493
71.218

7.648
8.158
10.383
3.066
38.136
67.391

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
6.158
8.560
9.723
11.800
53.258
89.499

Controladora
31/03/2020 31/12/2019
Provisões:
Provisão para redução de valor recuperável
Provisão de perdas com estoque
Provisões diversas
Prejuízo fiscal e base negativa

25.309
317
61.798
122.041
192.481
34%
71.218

Alíquota aplicável

22

22.493
172
52.141
112.165
198.209
34%
67.391

13.600
8.158
12.801
9.515
44.337
88.411

Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

53.272
647
95.275
156.644
280.220
34%
95.275

40.000
467
89.163
130.402
260.032
34%
88.411

Lucro (prejuízo) por ação
O cálculo do lucro líquido (prejuízo) por ação para os exercícios findo sem 31 de março de
2020 e 2019 está demonstrado a seguir:
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Quantidade de ações
Lucro por ação - básico - R$
Ajustes de opções de compra de ações (média ponderada)
Quantidade de ações para o lucro diluído por ação
Lucro diluído por ação - R$

23

31/03/2020
3.994
242.875
0,02
10.860
253.735
0,02

31/03/2019
(2.715)
(242.875)
0,01
7.921
250.796
-0,01

Instrumentos financeiros
As informações relacionadas aos instrumentos financeiros da Elfa e suas respectivas análises estão
relacionadas nos itens abaixo:

a.

Classificação contábil e valores justos
A Elfa não apresenta a tabela de comparabilidade do valor justo com o valor contábil visto que os
valores contábeis se aproximam dos valores justos por conta das características dos instrumentos
financeiros.
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b.

Gerenciamento dos riscos financeiros
A Elfa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

(i)

x

Risco de crédito

x

Risco de liquidez

x

Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Administração da Elfa tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco da Elfa.
As políticas de gerenciamento de risco da Elfa são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos aos quais a Elfa está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para
monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de risco e
os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas
atividades da Elfa. A Elfa através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários
tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Elfa incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros da Elfa.
Os valores contábeis dos ativos financeiros e ativos de contrato representam a exposição máxima
do crédito.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros e de contrato reconhecidas
no resultado estão divulgadas na Nota Explicativa nº 7.

(iii)

Contas a receber
A exposição da Elfa ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas características
individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os fatores que podem
influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco de não pagamento da
indústria na qual o cliente opera.
A Administração estabeleceu uma política de crédito na qual cada novo cliente é analisado
individualmente quanto à sua condição financeira antes de a Elfa apresentar uma proposta de
limite de crédito e termos de pagamento. A revisão efetuada pela Elfa inclui a avaliação de ratings
externos, quando disponíveis, demonstrações financeiras, informações de agências de crédito,
informações da indústria, e, em alguns casos, referências bancárias. Limites de crédito são
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estabelecidos para cada cliente e são revisados anualmente.
A Elfa limita a sua exposição ao risco de crédito de contas a receber, estabelecendo um prazo de
pagamento de 1 e 4 meses para clientes dos setores público e privado, respectivamente.
No monitoramento do risco de crédito, os clientes são agrupados de acordo com suas
características de crédito, incluindo se são clientes pessoas físicas ou jurídicas, se são atacadistas,
revendedores ou clientes finais, sua área geográfica, indústria, histórico de negociação com a Elfa
e existência de dificuldades financeiras no passado.
A Elfa não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis e não se
utiliza de garantias para não constituição de provisão para perdas.
A Companhia não possui em 31 de março de 2020 nenhum cliente representando mais de 5%
(cinco por cento) do saldo de contas a receber (31 de dezembro de 2019 – idem).

Avaliação da perda esperada de crédito para clientes corporativos em 1º de janeiro e
em 31 de março de 2020
Uma taxa de perda de crédito esperada é calculada para cada segmento com base na condição de
inadimplemento e na experiência real de perda de crédito nos últimos três anos.
A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas de contas a receber de clientes em 31 de março de 2020.
31 de março de 2020
Em milhares de Reais

Taxa média
ponderada de Saldo contábil
perda estimada
bruto

Provisão de
perda estimada

Com problemas
de recuperação

31.613
275.391
307.004

180
1.845
2.025

Não
Não

Taxa média
ponderada de Saldo contábil
perda estimada
bruto

Provisão de
perda estimada

Com problemas
de recuperação

241
1.458
1.699

Não
Não

Clientes públicos
Clientes privados
Total

31 de março de 2019
Em milhares de Reais

0,57%
0,67%
0,62%

Clientes públicos
Clientes privados
Total

0,66%
0,53%
0,55%

36.479
275.161
311.640

Caixa e equivalentes de caixa
A Elfa detinha “Caixa e equivalentes de caixa” de R$ 309.676 em 31 de março de 2020 (31 de
dezembro de 2019: R$ 120.560). “Caixa e equivalentes de caixa” são mantidos com bancos e
instituições financeiras que possuem rating entre AA- e AA+, baseado nas principais agências
de rating e, portanto, consideradas com baixo risco de crédito.
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(iv)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco relacionado ao cumprimento das obrigações associadas com passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa e/ou com outro ativo financeiro. A
abordagem na Administração da liquidez é garantir, que sempre haverá liquidez suficiente para
cumprir com as obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Elfa.
A Elfa busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros investimentos com
mercado ativo em montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros
(exceto “Fornecedores”) para os próximos 60 dias e também monitora o nível esperado de
entradas de caixa proveniente do “Contas a receber de clientes e outros recebíveis” em conjunto
com as saídas esperadas de caixa relacionadas a “Fornecedores e outras contas a pagar”.

Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração
financeira. Esses valores são brutos e não descontados e incluem pagamentos de juros contratuais
e excluem o impacto dos acordos de compensação.
31 de março de 2020

Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários
Arrendamento
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Outras obrigações
Provisão para contingências

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais
Valor
contábil

Total

2 - 12
meses

1a2
anos

2-5
anos

298.160
15.266
272.969
9.494
11.852
664
106.648
212
715.265

301.703
15.266
272.969
9.494
11.852
664
106.648
212
718.808

198.161
12.722
272.969
9.494
9.744
664
42.281
546.035

33.333
2.544
2.108

70.209

30.473
212
68.670

33.894

31 de dezembro de 2019

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Outras obrigações

Valor
contábil

Total

302.455
523
352.987
11.123
18.886
665
104.656
791.295

323.959
523
352.987
11.123
18.886
665
104.656
812.799
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104.103

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais
1-12
1-2 anos
meses

-

138.811
352.987
11.123
16.780
665
22.965
543.331

-

37.103
523
2.106
29.756
69.488

Mais que
5 anos

2-5
anos

Mais que
5 anos

51.292
50.919
102.211

1.016
1.016
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(v)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado — tais como taxas de câmbio e
taxas de juros — afetarem os ganhos da Elfa ou o valor de seus instrumentos financeiros. O
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de
mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

(vi)

Risco cambial
A Elfa não está exposta materialmente ao risco cambial, visto que mantém poucas operações em
moeda estrangeira. Desta forma, optou por não apresentar o quadro de análise de sensibilidade da
taxa de câmbio.

Risco de taxa de juros
Exposição ao risco de taxa de juros
O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Elfa remunerados por juros, conforme
reportado à Administração, está apresentado abaixo:

Instrumentos com taxa de juros pósfixada
Ativos financeiros
Passivos financeiros

31/03/2020

Consolidado
Valor nominal
31/12/2019

309.524’
(313.426)

85.934
(303.300)

(3.902)

(217.366)

Exposição líquida

Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros prefixada
A Elfa não possui nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa de juros prefixada pelo valor
justo por meio do resultado, e a Elfa não designa derivativos (swaps de taxa de juros) como
instrumentos de hedge usando o modelo de contabilidade de hedge de valor justo.
31 de março de 2020

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

25%

50%

-25%

-50%

298.160
302.455

301.703
323.959

377.129
404.949

452.555
485.939

226.277
242.969

150.852
161.980

31 de dezembro de 2019

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários

24

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

+25%

+50%

-25%

-50%

302.455
302.455

323.959
323.959

404.949
404.949

485.939
485.939

242.969
242.969

161.980
161.980

Remuneração baseada em ações
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Ver política contábil na nota explicativa 8(d)(ii).
a. Descrição dos acordos de pagamento baseado em ações
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui incentivos de longo prazo que outorgam aos
empregados opções de compra de ações, liquidáveis em ações.
De acordo com este incentivo, as opções podem ser exercidas por preços pré-estabelecidos na
data da outorga quando as condições para exercício sejam atendidas. São condições para o
exercício: (i) evento de liquidez para o acionista controlador; (ii) retorno mínimo esperado do
acionista controlador e (iii) tempo de serviço mínimo. Estes critérios não foram atingidos
cumulativamente, portanto nenhuma opção foi exercida até a data. Caso o empregado decida sair
da Companhia antes que as três condições acima sejam cumpridas, ele tem suas opções canceladas
Plano

Data da outorga

Incentivo 2014
Incentivo 2015
Incentivo 2017
Incentivo 2018
Incentivo 2019
Incentivo 2020

1 de dezembro
1 de dezembro
24 de agosto
9 de fevereiro
9 de janeiro
9 de janeiro
Total de opções de ações

Número de opções
(em milhares)
6.928
1.106
409
604
714
1.099
10.860

Total em R$ mil* Vida contratual da opção
12.612
3.139
746
5.680
2.300
699
25.176

48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga

*Reconhecido no resultado do exercício de acordo com os respectivos vesting período em contra-partida a reserva de capital.

b. Mensuração de valor justo
O valor justo dos planos de opções que possui pagamento baseado em ações, liquidável em
ações foi avaliado com base na fórmula de Black-Scholes.
Condições de serviço e de desempenho não-mercado não foram consideradas na mensuração de
valor justo.
As informações utilizadas na avaliação dos valores justos na data da outorga dos planos de
pagamento baseado em ações são:
Planos de incentivo de longo prazo
Valor justo na data de outorga
Preço da ação na data de outorga
Preço de exercício
Volatilidade esperada (média ponderada)
Vida da opção (em anos)
Taxa de juros livre de risco (CDI)

d.

2014
2015
1,78
2,85
2,61
4,09
1,46
2,29
23%
26%
4
4
14,1% 13,6%

2017
2,52
4,37
2,44
19%
4
6,9%

2018
6,54
8,79
4,91
22%
4
6,4%

2019 2020
7,15
5,93
10,37 11,58
5,80
6,47
18%
18%
4
4
4,4% 2,15%

A volatilidade esperada foi estimada considerando a métrica de mercado volatilidade histórica
do preço da ação do indicador Bovespa em período proporcional ao prazo esperado. O prazo
esperado dos instrumentos foi baseado na experiência histórica e no comportamento geral do
detentor da opção.
Despesas reconhecidas no resultado
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Em relação aos planos mencionados acima, a Companhia reconheceu na rubrica de resultado
como de despesas com salários e encargos, o montante total em contrapartida a despesas
registradas em despesas com pagamento baseado em ações conforme quadro abaixo:
Plano
Incentivo 2015
Incentivo 2017
Incentivo 2018
Incentivo 2019
Incentivo 2020
Total despesa reconhecida no exercício

25

31/03/2020

31/03/2019

65
223
309
587
1.183

171
67
558
599
1.394

Informações por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Elfa para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos,
sendo a Margem bruta a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
Especificações por segmento (em milhões de reais):
31/03/2020
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %
Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição % /Receita Operacional
líquida
Perdas (reversão) por redução ao
valor recuperável de contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e impostos

31/03/2019
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %
Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição % /Receita
Operacional líquida
Perdas (reversão) por redução ao valor
recuperável de contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro e impostos

26

Especialidades

Corporativo
não alocado

Genéricos

378.575
(343.846)
34.729
9,17%

73.688
(62.826)
10.863
14,74%

(13.514)
21.215

Consolidado
452.263
(406.672)
45.591
10,08%

(3.384)
7.479

0
-

5,60%

10,15%

-

6,34%

-

-

(4.284)
(21.810)
3.434
(4.768)

(4.284)
(21.810)
3.434
(4.768)

21.215

7.479

(27.428)

1.265

Especialidades

Corporativo
não alocado

Genéricos

(16.898)
28.693

Consolidado

321.562
(290.386)
31.176
9,7%

29.503
(26.876)
2.627
8,9%

(11.848)
19.328

(2.966)
-339

-

(14.814)
18.989

6,01%

-1,15%

-

5,41%

-

-

(9.569)
(13.448)
1.350
(1.344)

(9.569)
(13.448)
1.350
(1.344)

19.328

(339)

(23.011)

(4.022)

Eventos subsequentes
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Aquisição Medcom
A Elfa adquiriu a Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda. (“Medcom”), uma
das maiores e mais importantes distribuidoras de medicamentos da região centro oeste, e a
Medcom Drogaria Delivery (“Medcom Drogaria”), especializada em medicamentos complexos
como terapia do crescimento, reprodução humana, dermocosméticos e estética, além de possuir
um mix de produtos gerais e nutrição. O valor da participação societária adquirida, foi de R$
217.841 sendo R$ 70.798 através de troca de participação societária na Elfa e o restante será
pago em parcelas ao longo dos próximos dois anos.
Aquisição Salus
Em maio de 2020 a Elfa e a Atrial Saúde comunicaram sua intenção de fusão das companhias.
A Atrial Saúde é uma empresa de distribuição de materiais e serviços de saúde com 40 anos de
experiência no Brasil. A transação foi aprovada pelo CADE (Conselho de Administrativo de
Defesa Econômica) e os seus detalhes serão divulgados oportunamente quando ocorrer sua
finalização. O processo de fusão apurou um equity value combinado no montante de R$
3.634.159, sendo R$ 3.010.783 da Elfa. A transação se dará por emissão de novas ações da Elfa,
atribuídas aos acionistas da Atrial saúde conforme o percentual de contribuição dos mesmos no
capital social da Elfa.

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020 - Aprovação da
abertura de Capital
Em 07 de agosto de 2020, em assembleia geral extraordinária foi aprovado:
a) a abertura de capital da Companhia;
b) a submissão de pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de
2009;
c) a submissão de pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão S.A. (“B3”);
d) a celebração, com a B3, do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa – Novo Mercado; e
e) a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamente), no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de instituições integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução CVM n° 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), e as demais disposições
legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior. Nos termos do artigo 14,
parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser
acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente
a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo
172, I, da Lei das S.A., não haverá direito de preferência dos acionistas da Companhia no
aumento de capital decorrente da Oferta.
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Aquisição Mostaert
Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da
totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Comercial Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de
medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos. Os valores da negociação estão
sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados quando as condições precedentes e
a transação forem concluídas.

Aquisição Fenergy
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
(“Nacional”) assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da
Fenergy Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. (“Fenergy”). A aquisição está sujeita
a condições precedentes usuais a esse tipo de transação e está aguardando aprovação.
A Fenergy atua na distribuição de materiais médico hospitalares primordialmente na região Sul,
concentrando seu portfólio em consumíveis para cirurgias de alta complexidade.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

Aquisição Surya Dental
Em 29 de junho de 2020, a Nacional assinou contrato de compra e venda para a aquisição do
controle acionário da Surya Dental Comércio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda.
(“Surya Dental”) A aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo de transação,
foi submetida à análise do CADE e está aguardando sua aprovação.
A Surya Dental atua na distribuição de produtos voltados para clínicas odontológicas
primordialmente na região Sul, embora tenha acesso e capilaridade em todas as regiões do Brasil.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

49

389

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas em
31 de março de 2020

Captação de novos endividamentos bancários
No dia 13 de julho de 2020, a Companhia captou um novo empréstimo de
R$50.000.000,00 com o Banco Santander. O empréstimo foi aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia e foi captado para alongar o perfil do endividamento da
Companhia, sendo usado para quitar outros empréstimos com vencimento no segundo
semestre de 2020. Esse empréstimo será remunerado a um custo de CDI + 2,70% a.a. e
terá um prazo de vencimento de três anos (29 de junho de 2023), com um ano de carência,
com cessão fiduciária de certificados de depósitos bancários, direitos creditórios e títulos
no montante de 100% do valor da operação como garantia. Esse empréstimo terá 50% do
seu valor garantido em duplicatas.

** *
Michael Gordon Findlay
Diretor Financeiro
Rodrigo Luiz Domingues
Controller/Contador
CRC RJ 125935/O-0

50

390

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2019

391

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

392

Elfa
Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

KPDS 

393

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

Conteúdo
Relatório da Administração

3

Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas

1

Balanços patrimoniais

1

Demonstrações dos resultados



Demonstrações dos resultados abrangentes



Demonstrações das mutações do patrimônio líquido



Demonstrações dos fluxos de caixa



Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas

2

2

394

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2019, a Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Elfa”) continuou seu processo acelerado de
crescimento,aumentandovendasemdiversosEstadosdoBrasil,fortalecendoorelacionamentocom
seusprincipaisfornecedoreseclientes,eadquirindooGrupoCDMeAgilfarmaquechegouparasomar
à Elfa um portfólio de produtos diversificados e soluções diferenciadas de prestação de serviços. O
GrupoCDMpossibilitouaElfatermaiorpenetraçãonomercadodegenéricosesimilaresnoNordeste
doBrasileaAgilfarmapossibilitouaElfanovasfarmáciasparaatendimentodocanaldeliverynoSuldo
Brasil.

Continuamoscomacapturadesinergiasdasaquisiçõeseseguimosevoluindoefortalecendonossa
cultura e DNA para melhor refletirem tudo que praticamos, acreditamos e prezamos. Também
realizamoscontrataçõesrelevantesem2019,parafortaleceraindamaisagestãodanossaCompanhia,
trazendopessoascomexperiêncianosetorenodesenvolvimentodenegócios.

Expandindosuaabrangêncianacional,aElfaestáorganizadaemdoissegmentos,trazendoaosclientes
efornecedoresoportunidadesdeevoluçãoemgestãoesoluçõeslogísticasparaaáreadasaúde:

x Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos, hospitais e
clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos. O segmento de
Especialidadespodeserdivididoemtrêscanais,distribuição,deliveryeacesso:

x Distribuição: canal que atende a clientes institucionais públicos e privados, por meio da
distribuição de medicamentos conforme descrito no parágrafo anterior e que não se
enquadramnoscanaisdeDeliveryeAcesso.

x Delivery:canalqueatendediretamenteaoconsumidorfinal(pessoafísica)sejapormeiode
lojasfísicascomseisunidadesnoBrasil,sejapeloecommercequeatendeatodooterritório
nacional.Dentreosprincipaisprodutosdoportifólioestão:medicamentosparafertilidade,
hormôniosdecrescimento,produtosestéticosemedicamentosespeciais.

x Acesso:canalqueatendeosplanosdesaúde,buscadisponibilizarparaseusclientesopções
de forma a otimizar o atendimento dos pacientes. Neste segmento a Companhia realiza a
entregadiretaaopacientefinalouaoplanodesaúde,quedistribuiposteriormenteaosseus
conveniados. Este canal possui assistência farmacêutica e time dedicado para o
acompanhamentodeperformance.

x Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): O segmento de Genéricos é, assim como o
segmentodeEspecialidadescompostoporclientesInstitucionaisprivadosepúblicos,hospitaise
clínicas,possuiportfóliobaseadoemmedicamentosgenéricosesimilaresquepossuemumvalor
finalmaisbaixoparahospitais,clínicasemédicos.

Este segmento também possui em seu portifólio materiais médicos e hospitalares com objetivo de
fornecercadavezmaisumasoluçãocompletaparanossosclientes.

SeguimosacreditandoemumcrescimentoresilientedomercadoemqueaElfaestáinserida,pautado
pelocontínuocrescimentodaidademédiadapopulação(envelhecimento),focodoinvestimentosde
3
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longoprazodasgrandesfarmacêuticaseminovaçõesnosegmentodemedicamentosdeReferênciade
altovaloragregadoemaioracessodapopulaçãobrasileiraàsaúde,sendoaElfaumdosplayersmais
relevantesepreparadoscomsuassoluçõesdegestãoelogísticaparaomercadodesaúdebrasileiro.


INOVAÇÃO

OGrupoElfamaisumavezmostrouseupioneirismoem2019,inaugurandoemparceriacomoHospital
SírioͲlibanês(HSL)deBrasíliaummodelodisruptivodeatendimento:oCentrodeDistribuiçãoIntegrado
Hospitalar.

Estecentrotemcomoobjetivomaximizaraeficiênciadagestãologísticahospitalaregarantirqueo
hospital foque seus esforços nas suas atividades principais. Em sua primeira fase, o projeto
implementouumestoqueavançadodoHSLdentrodoarmazémdaElfaemBrasília,ficandoaempresa
responsável pela gestão, movimentação e abastecimento automatizado de produtos, gerando
otimizaçãodeprocessosereduçãodecustos.ComissoaElfagaranteadisponibilidadedeprodutos,
reduzocapitaldegirodohospital,melhoraaqualidadedasinformaçõesereduzvalorescomperdase
ineficiências.

AElfaimplementouestaparceriadesucessoem2019,trazendoparaoBrasilinovaçãoeavançonoque
hádemelhornadistribuiçãomundialnaáreadasaúde.

NossoCentrodeDistribuiçãoemBrasíliaéoprimeirodopaísintegradocomumhospital,possuindo
tecnologiasdepontacomoAutomaçãodeGestãodeArmazenagem(WMS),AutomaçãodeGestãode
Inventário Integrado (VMI) e Maquinário de Armazenagem Semiautomático Vertical (“LOGIMAT”).
Contamos ainda com certificação de Boas Práticas de Distribuição e com um modelo completo de
GerenciamentodaCadeiadeSuprimentos(SCM),trazendoosseguintesbenefícios:
1.
2.
3.
4.

Estratégialogística:desenhoholísticocomotimizaçãodecustoscommodelodecustodeservire
estratégiadevolumesanuais.
Planejamento: implantação de Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) colaborativo com
otimizaçãodeestoquesconsiderandoalavancasdecapacidadeeprazosdeentregadepedidos.
Distribuição:Visãoholísticadecomprasemalhalogística.
Otimizaçãodeestoques:níveldeserviçode99%ecapitaldegirocomforteliquidez.


OprojetototaldoCentrodedistribuiçãointegradohospitalarcontémtrêsfases:

Fase 1 – Armazenagem Ͳ Consiste na operação logística de recebimento das mercadorias dos
laboratórios,estocagemedistribuiçãodoprodutoaohospital.
Fase2–Gestãointegrada–Consistenaintegraçãodeprocessosesistemasdestrinchadosemníveis.
Fase3–UnitarizaçãoͲconsisteemdeixarosmedicamentosdeformaunitáriaconformenecessidade
deutilização(demanda),ànívelleito.


GENTEEGESTÃO

AElfatemaspessoascomoseumaiorpatrimônio.Nossotimeéformadoporumaequipeexperiente
tantonosetordesaúdequantoemoutrosramosdeatividade.
4
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Aseleção,avaliaçãoeremuneraçãodosnossosfuncionáriossãopautadasnoexercíciocontínuodos
nossosvaloresecultura,quedevemserpercebidosnasnossasatitudesdiáriasenorelacionamento
comclientes,fornecedores,investidoresecomunidade.Acreditamosnomodelodemeritocraciapara
reconhecimentodacontribuiçãoevalorizaçãodenossosfuncionários.ParaposiçõesͲchave,definimos
metaseobjetivosanuaisclarosqueimpactamaremuneraçãovariável.

Comumquadrodemaisde550colaboradores,incluindoestagiárioseaprendizes,temoscomouma
dasprincipaisportasdeentradaoProgramaJovemTalento(programadeestágio),quecontoucom
2.900inscriçõesem2019,nascidadesdeJoãoPessoaeSãoPaulo,para15vagas.

Acreditamos que a educação será sempre o melhor caminho para atingirmos um melhor nível de
eficiência. No ano de 2019, 33 colaboradores foram contemplados com o Auxílio Educação para
graduação,pósͲgraduaçãoeMBA.Foram13novasbolsasdeestudoconcedidas,seguindoocritériode
meritocracia.Jásomamosmaisde15%dosnossoscolaboradorescontempladoscomAuxílioEducação
desdeoiníciodoprograma.Contamostambémcommaisde3.000treinamentosonlineconcluídose
maisde1.800horasdetreinamentospresenciaisrealizadosaolongodoano.

Duranteoanode2019aElfafoireconhecidanosrankings:(i)As1000MaioresEmpresasdaValor1000;
(ii)AsMelhores&MaioresdaRevistaExame;(iii)MelhoresEmpresasParaTrabalhar2019ͲSetorSaúde
–Brasil;e(iv)MelhoresEmpresasParaTrabalhar2019ͲRegionalParaíba.

AÇÕESSOCIAIS

Na Elfa, acreditamos que o papel de construir uma sociedade melhor é função de todos. Como
Companhiaresponsávelecientedeseusdeverescomacomunidade,destinamosomáximodenosso
potencial em Leis de Incentivo para Instituições responsáveis, idôneas e cujos trabalhos convergem
comnossacultura.

O processo para a escolha e a validação das instituições passa por uma criteriosa análise de
organizaçõesquepossuematuaçãoemlocalidadesnasquaisaElfaopera,semprerespeitandonossas
políticasdecomplianceparapatrocínioseprojetosculturais.
A Elfa acredita que ações simples, organizadas e assertivas contribuem para a formação de uma
sociedademaisjusta.

Durante2019,aElfaapoiouiniciativascomoCantoCidadãoeAssociaçãoDesportivaparaDeficientes
(ADD)ambasemSãoPaulo,aFundaçãoMunicipaldaCriançaemJoaoPessoa–PB,oLarTorresde
MeloemFortaleza–CEeoInstitutoConstelaçãoemRecife–PE.


COMPLIANCE

ReforçandonossocompromissoinegociáveldeserumaCompanhiaéticaetransparenteemtodasas
suasatividades,fizemosinvestimentosrelevantesemnossoprogramadeComplianceque,desdesua
implementação,égeridoporumaestruturahierárquicaquereportaapresidênciadaCompanhia,bem
comoaoComitêdeÉtica.

Temos3canaisdecontatodiretocomaouvidoria,todosgeridosporumaconsultoriaterceirizadaque
5
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garanteocorretodirecionamentoeisenção.Asinformaçõesprestadaspossuemanonimatogarantido
e permanecem com o Comitê de Ética, que toma todas as medidas necessárias para proteger o
denunciante.

Em2019realizamostreinamentospresenciaisemtodasasunidadesdaCompanhiasobreaestrutura
do Programa de Compliance, Código de Conduta, Prevenção a Corrupção, Regras de Interação com
Agentes Públicos e Diretrizes Antitruste, além de treinamentos específicos para a liderança sobre
assédiomoraleaotimeComercialsobreanossaPolíticadeLicitações.

Complianceéumprocessodemelhoriacontínua.Porissorealizamos,pelosegundoanoconsecutivo,
em outubro de 2019, a Mesa Redonda de Compliance da Elfa que contou com a participação de
importantes executivos de relevantes players do mercado farmacêutico para discutir temas
fundamentaisrelacionadosaCompliancenosetordesaúde.Oresultado,maisumavez,foiexcepcional
e, sem sombra de dúvidas, eleva ainda mais a confiabilidade do nosso Programa de Compliance,
passandoafazerpartedaagendaanualdaCompanhia.

DESEMPENHOECONÔMICOͲFINANCEIROCONSOLIDADO

As informações contidas e analisadas neste relatório são derivadas das demonstrações financeiras
individualeconsolidadadaElfarelativasaosexercíciosfindosem31dedezembrode2019e2018,
preparadasdeacordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasil(BRGAAP).

Conformemencionadonanota3dasdemonstraçõesfinanceirasdaElfa,aCompanhiaadquiriudurante
oanode2019aAgilfarmaeoGrupoCDM,sendo:(i)aAgilfarma(em2demaio)pelovalordeR$12
milhões(ii)oGrupoCDM(em04dejunho)pelovalorR$136,5milhões.


EmmilhõesdeReais,excetoquandoindicadode
outraforma
ReceitaOperacionalLíquida(ROL)
CustodaMercadoriavendida(CMV)
LucroBruto
%MargemBruta
Perdasporreduçãoaovalorrecuperáveldecontasa
receber
PDD/ROL(%)
Despesascomvendas
Despesascomvendas/ROL(%)
DespesasGeraiseAdministrativas
DespesasG&A/ROL(%)
OutrosResultados
EBITDAContábil
%MargemEBITDA
Despesasnãorecorrentes
EBITDAGerencial
%MargemEBITDA

dez/19

dez/18

ȴ(%)

1.831,5
Ͳ1.635,6
195,9
10,7%

1.560,4
Ͳ1.379,1
181,4
9,9%

17,4%
18,6%
8,0%


Ͳ3,6

Ͳ7,4

Ͳ51,3%

Ͳ0,2%
Ͳ63,6
Ͳ3,5%
Ͳ65,1
Ͳ3,6%
20,9

84,5
4,6%
Ͳ20,3
104,8
5,7%

Ͳ0,4%
Ͳ60,0
Ͳ3,3%
Ͳ55,8
Ͳ3,0%
0,9

59,1
3,2%
Ͳ19,5
78,6
4,3%


5,9%   

16,7%

2132,4%
43,0%

4,2%
33,3%
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Depreciaçãoeamortização
DespesaFinanceira,líquida
Impostoderendaecontribuiçãosocialdiferido,
líquido

Ͳ26,3
Ͳ27,3

Ͳ13,1
Ͳ9,7

100,1%
182,5%

8,7

24,2

Ͳ64,1%


39,6
2,2%

LucroLíquido
%MargemLíquida


60,5
3,3% 

Ͳ34,6%



Receita Operacional Líquida (ROL): A ROL atingiu R$ 1.831,5 milhões em 2019, um crescimento de
17,4%comparadoaoanoanterior.Oincrementodareceitasedeutantopelocrescimentoorgânico
dasvendasdeR$98.5quantopelaaquisiçãodaAgilfarmaeCDMquejuntassomaramaoresultadoda
ElfaR$172,6milhões.

CustodaMercadoriavendida(CMV):OCMVtotalizouR$1.635,6milhõesem2019,umcrescimento
de R$ 18,6% comparado a 2018. No entanto, o incremento do custo é proveniente tanto do
crescimentoorgânicodasvendasdaElfaquantopeloCMVdaAgilfarmaeCDMnoresultadodaElfaem
R$138,5milhões.

Lucro Bruto: O Lucro Bruto totalizou R$ 195,9 milhões em 2019, um crescimento de 34,9% se
comparadoa2018.EsseaumentopodeserjustificadotantopeloaumentodaROLemR$271,1milhões
quanto pelo aumento do CMV inferior ao crescimento da ROL. O Valor adicionado ao Lucro Bruto
provenientedoresultadodaAgilfarmaedaCDMfoideR$34milhões.

Perdasporreduçãoaovalorrecuperáveldecontasareceber(PDD):APDDfoiR$3,6milhõesem2019
e de R$ 7,4 milhões em 2018, a redução aconteceu principalmente em função do trabalho de
recuperaçãodeperdasefetuadosjuntoaórgãosgovernamentaiseumamelhorgestãodecrédito.

Despesas com vendas: totalizaram R$ 63,6 milhões em 2019, um crescimento de 5,9% quando
comparadoaoexercíciode2018,entretanto,esseresultadosemantémestávelsecomparadoa2019,
poisopercentualsobreaROLfoimenorem0,2%.

DespesasGeraiseAdministrativas:totalizaramR$65,1milhõesoqueindicaumcrescimentode16,7%
em 2019, parcialmente justificado por um aumento de 4,2% ou R$ 0,8 milhões das despesas
extraordinárias,quecorrespondeasdespesascomM&Aeintegraçõescomasempresasadquiridase
deinvestimentosnaestruturapessoalenasnovasadquiridas.

OutrosResultados:totalizaramR$20,9milhõesem2019,comumcrescimentode2.132,4%quando
comparadoaoexercíciode2018,principalmentepeloreconhecimentodecréditosextemporâneosde
tributosecontribuiçõesquetotalizaramR$16milhõesnesseperíodo.

EBITDAContábil:totalizaramR$84,5milhõesem2019comparadoaR$59,1milhõesexercíciode2018.
EstecrescimentosedeveaobomresultadooperacionaldaElfaquecresceuorganicamente2,5%ouR$
4,3milhões,eaoEBITDAdaAgilfarmaedaCDMquecorresponderamaR$22,9milhões.

EBITDAAjustado:totalizaramR$104,8milhõesnoexercíciode2019devidoaodescontodeR$20,3
milhões de despesas não recorrentes (extraordinárias) relacionadas aos M&As e integrações das
empresasadquiridas.Aocompararomesmoperíodode2018,oEbitdagerencialdaElfatotalizouR$
78,6milhõescomumtotaldedespesasnãorecorrentesdeR$19,5milhões.
7

399

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019

DepreciaçãoeAmortização:totalizaramR$26,3milhõesnoexercíciode2019,comparadoaR$13,1
milhões em 2018, decorrente principalmente do aumento de intangíveis no ano que se referem
principalmenteaovalorjustodoscontratosdedistribuiçãoadquiridosem2019.(AgilfarmaeGrupo
CDM).

Despesa Financeira, líquida: totalizaramR$27,3milhõesnoexercício de2019,comparado a R$9,7
milhõesem2018,decorrentedoaumentodoendividamentolíquidodaElfaparafinanciarasaquisições
doano,bemcomoinvestimentoemcapitaldegiroparasuportarocrescimentodonegócio.

ImpostodeRendaeContribuiçãoSocial(IR/CS)diferido,líquido:totalizaramumresultadopositivoem
R$8,7milhõesnoexercíciode2019,comparadoaR$24,2milhõesem2018.Aprincipalrazãoparaa
variação negativa do crédito se deve ao reconhecimento de R$ 9,1 milhões de Imposto de renda
correntenaCDMenaAgilfarma.

Lucrolíquido:totalizaramR$39,6milhõesnoexercíciode2019,comparadoaR$60,5milhõesparao
exercíciode2018,umcrescimentode34,6%.OsprincipaisfatoresparaaquedadoLucrodoexercício
decorremdeumaumentonasdespesasdedepreciaçãoeamortização,nasdespesasfinanceiraseuma
quedanocréditodeimpostoderenda,parcialmentecompensadospelamaioreficiênciaoperacional
mensuradopeloEBITDA,conformeexplicadoacima.


ENDIVIDAMENTOLÍQUIDO
EmmilhõesdeReais,excetoquandoindicadodeoutra
forma
DívidaBruta
Caixaeequivalentesdecaixa
DívidaLíquida

dez/19
319,9
120,6
199,3

Dez/18
238,6
154,0
84,6

ȴ(%)
34,1%
Ͳ21,7%
135,7%



AdívidabrutaconsolidadadaCompanhiacorrespondeaosomatóriodasposiçõesajustadasdasdívidas
com Bancos de curto e longo prazo e das debêntures emitidas de curto e longo prazo. Em 2018 a
companhiaemitiuR$100milhõesdereaisemdebênturesqueforamtotalmentequitadasem2019.A
dívidaBrutaatingiuR$319,9milhõesaofinaldoexercíciode2019,representandoumaumentodeR$
81,3milhões(34,1%)emrelaçãoadezembrode2018.

A Elfa encerrou o ano de 2019 com o saldo de caixa e aplicações financeiras no total de R$ 120,6
milhões,umaquedade21,7%emrelaçãoadezembrode2018.AElfatotalizouem2019e2018um
EBITDAcontábildeR$84,5milhõeseR$59,1milhões,respectivamente.Sendoassim,aElfaterminou
o exercício de 2019 com uma dívida liquida/EBITDA contábil (LTM) de 2,4x, enquanto encerrou o
exercíciode2018com1,4x.

FLUXODECAIXAOPERACIONAL

AdemonstraçãoconsolidadadofluxodecaixadaElfaparaosperíodosfindosem31dedezembrode
2019e2018éparteintegrantedasdemonstraçõesfinanceiraseresumidaabaixo:

8
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EmmilhõesdeReais,excetoquandoindicadodeoutraforma
Fluxodecaixalíquidoprovenientedas(utilizadonas)atividades
operacionais
Fluxodecaixalíquidoutilizadonasatividadesdeinvestimento
Fluxodecaixalíquidoprovenientedasatividadesdefinanciamento

dez/19
19,9

Ͳ108,7

Ͳ83,6
30,1

Ͳ5,8
181,9

 
Redução/Aumentolíquidoemcaixaeequivalentesdecaixa


Ͳ33,5

 
Saldoinicialdecaixaeequivalentesdecaixa
SaldoFinaldecaixaeequivalentesdecaixa

Dez/18

67,4


154,0
120,6

86,6
154,0



OFluxodeCaixaOperacionalfoipositivoemR$19,9milhõesemdezembrode2019comparadocom
umcomumcaixaoperacionalnegativoem2018emR$(108,7)milhões.

O fluxo de caixa de investimento foi negativo em R$ (83,6) em 2019 devido, principalmente, ao
pagamentodasparcelasdasempresasadquiridasnovalordeR$73,2milhões.

FluxodecaixadeFinanciamentofoipositivoemR$30,1milhõesreferenteaoaumentodadívidabruta
(captação de novos empréstimos) no valor de R$ 492,2 milhões parcialmente compensados com o
pagamentodedívidasdeempréstimosedebênturesdeR$425,1milhões.


GOVERNANÇACORPORATIVA

ConselhodeAdministração

O Conselho de Administração é responsável pela orientação dos negócios da Elfa. Além disso, o
Conselhotambémnomeiaosdiretoresexecutivosesupervisionasuasatividades,tendoaindaaalçada
obrigatóriaparaarealizaçãodedeterminadasoperaçõesdaCompanhia.

Deformageral,asdecisõesdoConselhodeAdministraçãoocorrempormeiodovotomajoritáriode
seusmembros.

OConselhoéformadoporatésetemembros,eleitosedestituíveisemAssembleiaGeraldeAcionistas,
conformeestabelecidonoEstatutoSocialenoAcordodeAcionistasdaCompanhia.Omandatodos
membroséunificadodeumano,sendopermitidaareeleição.

DiretoriaExecutiva

ADiretoriaExecutivaéresponsávelpelaadministraçãodosnegóciosemgeralepelapráticadetodos
osatosnecessáriosparasuacondução.ADiretoriaExecutivaécompostaporDiretoresEstatutáriose
nãoEstatutários.

ADiretoriaEstatutáriadaElfaécompostapor,nomínimo,cincomembros,sendoeles:(i)umDiretor
Presidente; (ii) um Diretor Financeiro; (iii) um Diretor de Planejamento Estratégico; (iv) um Diretor
JurídicoedeComplianceeosdemais,DiretoressemDesignaçãoEspecífica,eleitosedestituíveispelo
ConselhodeAdministraçãoparaummandatodeumano,permitidaareeleição.Noatualmandato,seis
9
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
membroscompõemaDiretoriaEstatutária.

Háainda3DiretoresnãoEstatutários:umaDiretoradeGenteeGestão,umDiretordeOperaçõese
LogísticaeumaDiretoradeFusõeseAquisições.

RelacionamentocomAuditoresIndependentes

A Elfa informa que os auditores independentes – KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) – não
prestaram,duranteoanode2019,serviçosquenãoosrelacionadosàauditoriaexterna.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
DeclaraçãodaDiretoria
ADiretoriadaElfadeclaraquediscutiu,reviueconcordoucomasopiniõesexpressasnoparecerdos
auditoresindependentesecomasdemonstraçõesfinanceirasrelativasaoexercíciosocialfindoem31
dedezembrode2019.
Agradecimentos
AadministraçãodaElfaagradeceaosseusclientes,acionistas,fornecedores,sociedade,parceirose
instituiçõesfinanceiraspelaconfiançadepositada,eaosseuscolaboradorespeladedicaçãoeempenho,
responsáveis,emgrandeparte,pelosresultadosalcançados.

Brasília,13deagostode2020

11

403

KPMG Auditores Independentes
5XD$UTXLWHWR2ODYR5HGLJGH&DPSRVDQGDU7RUUH$
6mR3DXOR63%UDVLO
&DL[D3RVWDO&(36mR3DXOR63%UDVLO
7HOHIRQH  )D[  
kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas e aos Administradores da Elfa Medicamentos S.A.
Brasília- DF
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Elfa Medicamentos 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Elfa
Medicamentos S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada
da Elfa Medicamentos S.A em 31 de dezembro de 2019, o desempenho consolidado de suas
operações e os seus fluxos de caixa 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 dos auditores 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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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.

Combinação de negócios – Aquisição da Agilfarma Ltda. e Grupo CDM
Veja as Notas explicativas n° 3.2, 8 e 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Por que é um PAA

Como auditoria conduziu esse assunto

No exercício de 20 a Companhia adquiriu o
controle da Agilfarma Ltda. e do Grupo CDM.
A determinação da contraprestação transferida
e o valor liquido, na data de aquisição, dos
ativos identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos a valor justo envolve premissas tais
como fluxos de caixa líquidos esperados pelas
relações com clientes, excluindo qualquer fluxo
de caixa relacionado com ativos contributários,
tempo de obtenção do órgão regulador de
licenças. Esse assunto foi considerado
significativo para a nossa auditoria devido à
relevância dos valores registrados pela
Companhia e às incertezas relacionadas a
premissas e estimativas que possuem risco
significativo de resultar em um ajuste material
nos saldos das demonstrações financeiras no
próximo exercício fiscal.

Nossos procedimentos de auditoria realizados
com o auxílio de nossos especialistas em
finanças corporativas incluíram, mas não se
limitaram a:

x

Analisamos os documentos relevantes
relacionados a estas transações e as
metodologias utilizadas (valor presente
dos fluxos de caixa e Multi period
excess earnings method – MPEEM)
pela Companhia no processo de
identificação e na mensuração dos
intangíveis, com base em nosso
conhecimento sobre a indústria e
mercados em que a adquirida opera.

x

Analisamos as bases de dados
utilizadas na respectiva mensuração e
comparamos as principais premissas
aplicadas nas projeções com os dados
históricos da adquirida e/ou com dados
de mercado.

x

Avaliamos a competência, objetividade
e capacidade técnica dos especialistas
externos contratados pela Companhia
para determinação do valor liquido, na
data de aquisição, dos ativos
identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos a valor justo e o
respectivo ágio por expectativa de
rentabilidade futura.

x

Avaliamos ainda se as divulgações
feitas nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas consideram
as informações relevantes.

Baseados nos procedimentos de auditoria
acima resumidos, consideramos aceitável a
contabilização decorrente da combinação de
negócios, bem como as divulgações
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
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relacionadas, no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, tomadas
em conjunto, referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019.
Avaliação do valor recuperável de ágios por expectativa de rentabilidade futura originados em
combinações de negócios
Veja as Notas explicativas n° 8 e 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Por que é um PAA

Como auditoria conduziu esse assunto

Em 31 de dezembro de 2019, B Companhia
possuía registrado em seus ativos investimento
no balanço patrimonial individual e intangíveis
no balanço patrimonial consolidado, ágio pago
por expectativa de rentabilidade futura
originado na aquisição de negócios.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, a avaliação, com auxílio de
nossos especialistas em finanças corporativas,
das principais premissas utilizadas (WACC,
crescimento na perpetuidade e LAJIDA
estimado) para estimar, com base nos fluxos
de caixa futuros descontados a valor presente,
o valor da unidade geradora de caixa.

Anualmente, a Companhia realiza o teste de
redução ao valor recuperável (´Impairment´)
desse ativo. A determinação do valor em uso
da unidade geradora de caixa envolve o uso de
premissas, tais como taxa de desconto
(WACC), crescimento na perpetuidade e
crescimento estimado do LAJIDA (média para
os próximos 5 anos).
Esse assunto foi considerado significativo para
a nossa auditoria devido à relevância dos
valores registrados de ágio e às incertezas
relacionadas as premissas e estimativa que
possuem risco significativo de resultar em um
ajuste material nos saldos das demonstrações
financeiras no próximo exercício fiscal.

Avaliamos ainda se as divulgações feitas nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram as informações
relevantes.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados,
consideramos que é aceitável o saldo de ativo
intangível relacionado ao ágio gerado em
combinação de negócios, no contexto das
demonstrações financeiras consolidadas
tomadas em conjunto, referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.

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 CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do
valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
o relatório dos auditores
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 pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das
demonstrações financeiras consolidadas deBDPSEP BTQS¼UJDBTDPOU¼CFJTBEPUBEBTOP#SBTJM 
Fcom as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
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– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas
controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não
mais se manterem em continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
– Obtemos 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 a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também a administração 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 a administração, 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, 13 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Alexandre Yoiti Fujimoto
Contador CRC 1SP209444/O-7
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Nota

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Outros créditos
Total do ativo circulante
Aplicações financeiras
Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros créditos
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

9
10
11
12
12

15
24

13
14

Total do ativo não circulante
Total do ativo

50.357
254.403
109.536
19.577
13.720
21.502
469.095

102.684
206.560
112.099
13.447
12.277
18.102
465.169

120.560
447.476
214.992
48.286
19.516
43.073
893.903

154.039
379.357
176.829
22.317
17.706
24.615
774.863

96

96

127

127

40.023

11.690

-

-

67.391
224
107.734

50.126
4
61.916

88.411
2.150
90.688

66.597
1.940
68.664

595.005
26.323
4.376

403.065
10.575
1.915

36.421
252.848

13.976
153.153

733.438

477.471

379.957

235.793

1.202.533

942.640

1.273.860

1.010.656

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Nota

Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Passivo
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Total do passivo circulante

16
17
17

Debêntures
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Fornecedores e outras contas a pagar
Provisão para contingências
Provisão para passivo a descoberto
Contas a pagar pela aquisição de investimentos

17
17

18

16
19
13
18

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Recursos para aumento de capital
Reservas de lucros

201.608
201.922
8.390
7.111
665
11.666
431.362

182.690
137.542
15.356
3.424
5.807
452
11.252
356.523

380.269
208.093
11.123
16.778
665
16.176
633.104

275.436
137.542
15.356
4.735
9.100
452
18.289
460.910

111.835
1.329
133.606
352
61.838

85.700
1.481
47.745
541
30.222

111.835
2.108
523
64.079

85.700
2.145
18.654
22.819

308.960

165.689

178.545

129.318

312.016
49.986
100.209

312.016
44.415
2.700
61.297

312.016
49.986
100.209

312.016
44.415
2.700
61.297

462.211

420.428

462.211

420.428

1.202.533

942.640

1.273.860

1.010.657

20

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)
Controladora
Nota
s

Consolidado

2019

2018

2019

2018

1.146.498
(1.045.140)
101.358

903.775
(801.573)
102.202

1.831.462
(1.635.593)
195.869

1.560.427
(1.379.057)
181.370

(39.177)

(34.244)

(63.577)

(60.033)

455
(58.001)
27.649
23.986
(5.237)

(4.203)
(48.865)
35.031
3.132
(2.740)

(3.609)
(91.387)
30.896
(10.002)

(7.404)
(68.925)
5.696
(4.760)

51.033

50.313

58.190

45.944

Receitas financeiras
Despesas financeiras

2.511
(27.333)

3.293
(14.182)

1.719
(29.041)

4.552
(14.224)

Despesas Financeiras Líquidas
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

(24.822)
26.211

(10.889)
39.424

(27.322)
30.868

(9.672)
36.272

13.349

21.093

(10.625)
19.317

(4.666)
28.911

13.349

21.093

8.692

24.245

39.560

60.518

39.560

60.518

0,23
0,22

0,25
0,24

Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Despesas com vendas
Perdas (reversão) por redução ao valor recuperável de
contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas
Outras despesas

21
22

22
10 e
22
22
13
22
22

Lucro operacional antes do resultado financeiro e
impostos
23

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

24

Lucro líquido do exercício
Lucro por ação- básico - R$
Lucro por ação- diluído - R$

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

Lucro líquido do exercício

39.560

60.518

39.560

60.518

Resultado abrangente do exercício

39.560

60.518

39.560

60.518

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

21

412

413
-

312.016
312.016

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Dividendos adicionais pagos
Opções outorgadas reconhecidas
Reversão adiantamento para futuro aumento
de capital para reserva de lucros
Destinação dos lucros:
Reserva legal
21
Reserva de incentivos fiscais
21
Dividendos propostos
21
Saldos em 31 de dezembro de 2019
312.016

-

312.016
-

-

-

5.396
-

-

306.620

Total

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

-

-

21

-

5.396
-

-

-

(5.396)

312.016

Subscrito

-

21

Nota

A
integralizar

Capital social

21
21

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Ajuste na aplicação inicial do CPC
48/IFRS 9,
líquido de impostos
Aumento de capital social:
Em moeda
Lucro líquido do exercício
Opções outorgadas reconhecidas
Destinação dos lucros:
Reserva legal
Dividendos propostos
Reserva de lucros
Reserva de incentivos fiscais

(Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Elfa Medicamentos S.A.

25.995

-

25.995
-

-

-

-

-

25.995

22

23.993

-

18.421
5.572

-

-

6.719

11.702

Opções
outorgadas

Reserva de capital
Reserva
de capital

1.978
5.712

-

3.734
-

-

3.026
-

-

-

708

Reserva
legal

9.303

-

2.700

9.286
(2.683)
-

8.763
-

-

-

(2.682)

3.205

Retenção
de lucros

36.916
85.193

-

48.277
-

48.277

-

-

-

-

Reserva de
incentivos
fiscais

Reserva de lucros

(1.978)
(36.916)
(665)
-

-

39.559
-

(3.026)
(452)
(8.763)
(48.277)

60.518
-

-

-

Lucros
acumulados

-

(2.700)

-

2.700
-

-

-

-

-

Recursos
para
aumento
de capital
2.700

(665)
462.211

420.428
39.559
(2.683)
5.572

(2.682)
5.396
60.518
6.719
(452)
0
-

350.929

Total

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa:
Depreciação e amortização
Impostos de renda e contribuição social, líquidos
Remuneração baseada em ações
Provisão para perdas no valor recuperável
Outros
Provisão para contingências
Provisão para perda com estoques
Juros, variações monetárias, líquidas - Empréstimos
Juros, variações monetárias, líquidas - Debêntures
Equivalência patrimonial e amortização de valor justo das mais valias
(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
(Decréscimo) Acréscimo de passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Outras obrigações
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais
Dividendos recebidos
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros e comissões de debêntures
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades
operacionais
Atividades de investimento:
Aplicações financeiras
Aquisições de imobilizado e intangível
Pagamento de parcelas de empresas adquiridas, líquido de caixa
adquirido
Aporte de capital social nas controladas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimentos
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Consolidado

2019

2018

2019

2018

39.560

60.518

39.560

60.518

7.197
(13.349)
5.572
(1.209)
926
352
(826)
17.282
2.582
(27.649)
30.438

3.075
(21.093)
6.719
4.203
(1.339)
447
11.298
2.580
(35.031)
31.377

26.279
(8.692)
5.572
2.855
3.034
523
(1.353)
17.282
2.582
87.642

13.132
(24.245)
6.719
7.404
(604)
529
11.145
2.580
77.178

(46.560)
3.389
(7.573)
(3.621)

(45.850)
(28.943)
(11.095)
(13.236)

(30.494)
(8.950)
(27.779)
(17.466)

(50.540)
(3.724)
(14.103)
(13.236)

6.360
4.966
1.150
1.632

14.657
(2.501)
(66)
(5.451)

39.423
6.388
(2.986)
1.788

(36.896)
(4.242)
(7.666)
(38.653)

(9.819)

(61.108)

47.566

(91.882)

89.267
(18.577)
(3.638)
-

3.302
(13.864)
-

(18.577)
(3.638)
(5.422)

(12.544)
(7.666)

57.233

(71.671)

19.929

(108.747)

(7.387)

102
(4.671)

(10.388)

222
(5.944)

(72.637)

-

(73.168)

-

(31.810)
(28.332)

(55.248)
(11.690)

-

-

(140.166)

(71.507)

(83.556)

(5.772)

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora

Atividades de financiamento:
Recursos para aumento de capital
Emissão de debêntures
Captação de empréstimos, financiamentos e arrendamentos
Pagamento de parcelas referente a aquisições anteriores
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos
Pagamento de principal de debêntures
Pagamento de arrendamentos
Dividendos pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de
financiamentos
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Consolidado

2019

2018

2019

2018

491.325
(30.084)
(325.119)
(100.000)
(2.381)
(3.135)

5.396
100.000
186.102
(99.939)
(646)

492.172
(30.083)
(325.119)
(100.000)
(3.687)
(3.135)

5.397
100.000
188.752
(111.534)
(680)

30.606

190.913

30.148

181.935

(52.327)

47.735

(33.479)

67.416

102.684
50.357

54.949
102.684

154.039
120.560

86.623
154.039

(52.327)

47.735

(33.479)

67.416

Demonstração da (Redução) Aumento líquido do caixa e
equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
(Redução) Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
2019
2018
Receitas
Vendas de mercadorias e serviços
Recuperação/ (Provisão) para créditos de liquidação duvidosa
Insumos adquiridos de terceiros
Custo das mercadorias vendidas
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Fretes

Consolidado
2019
2018

1.253.863
1.253.408
455
(1.161.414)
(1.104.606)
(45.726)
(11.082)

973.262
977.465
(4.203)
(889.698)
(849.850)
(33.957)
(5.891)

1.998.746
2.002.355
(3.609)
(1.783.091)
(1.708.773)
(56.631)
(17.687)

1.691.455
.1698.859
(7.404)
(1.505.491)
(1.448.794)
(44.917)
(11.780)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

92.449
(6.048)

83.564
(3.075)

215.655
(25.130)

185.964
(13.132)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

86.401

80.489

190.525

172.832

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Equivalência patrimonial
Outras

67.792
21.200
27.649
18.943

50.508
14.676
35.031
801

52.719
24.729
27.990

20.673
16.938
3.735

154.193

130.997

243.244

193.505

(154.193)

(130.997)

(243.244)

(193.505)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Plano de pagamentos baseado em ações
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

(44.225)
(31.773)
(5.373)
(1.507)
(5.572)
(8.551)
39.032
(47.460)
(123)

(34.941)
(22.668)
(4.315)
(1.238)
(6.720)
(9.466)
16.068
(25.417)
(117)

(61.688)
(45.556)
(8.373)
(2.187)
(5.572)
(67.451)
30.500
(97.757)
(194)

(50.583)
(35.314)
(6.691)
(1.878)
(6.700)
(52.037)
16.844
(68.713)
(168)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Multas
Outros

(44.487)
(42.689)
(335)
(1.463)

(26.072)
(23.882)
(1.017)
(526)
(647)

(57.175)
(43.932)
(322)
(954)
(11.967)

(30.367)
(25.542)
(1.986)
(894)
(1.945)

Remuneração de capitais próprios
Constituição de reservas de lucros

(56.930)
(56.930)

(60.518)
(60.518)

(56.930)
(56.930)

(60.518)
(60.518)

Valor total adicionado a distribuir
Distribuição do valor adicionado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
A Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Controladora’) é uma sociedade por ações de
capital fechado, concentrando-se no comércio atacadista de medicamentos de uso humano, com
sede em Brasília, no Distrito Federal. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a
Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Elfa” ou ‘Grupo’).
Somos uma empresa de abrangência nacional de soluções de saúde, que distribui e vende
medicamentos de alta complexidade e produtos médico-hospitalares para os setores privado
(hospitais, clínicas e planos de saúde) e público (federal, estadual e municipal).
A Elfa está organizada dentro de dois segmentos de negócio: especialidades e genéricos, trazendo
aos clientes e fornecedores oportunidades de evolução em gestão e soluções logísticas para a área
da saúde, sendo estes dois segmentos:
Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos, hospitais e
clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em diversas
especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos.
No segmento de especialidades temos também os canais de delivery e o canal acesso, que possui
atendentes treinados, lojas para compra física, operações com laboratórios (Operações Logísticas
– “OLs”), e-commerce e representantes externos.
Especificamente, o canal Acesso é a unidade que atende os planos de saúde e o paciente final.
Este canal possui assistência farmacêutica e time dedicado para o acompanhamento de pacientes
além de análise de consumo para o plano.
Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): Segmento composto por clientes Institucionais
privados e públicos, hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em medicamentos genéricos e
similares para hospitais, clínicas e médicos.

2

Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas relevantes da Elfa.
Controladas diretas:
Prescrita Medicamentos Ltda.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM PE) (a)
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM CE) (a)
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CDM Norte) (a)
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2019

2018

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
-

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

Prime Distribuidora de Medicamentos Ltda. (Prime) (a)

100%

-

Controlada indireta:
Agilfarma Medicamentos Ltda.(Controlada da Prescrita Medicamentos Ltda)

100%

-

(a) Essas empresas formam o Grupo CDM.

Os percentuais acima consideram o total detido pelo grupo, por questões societárias é necessário
que uma controlada tenha uma participação minoritária de outra controlada para compor a
Sociedade, entretanto a totalidade das participações pertence ao grupo. Neste contexto, a
participação de outras controladas nas investidas é menor que 0,01%.
x

Prescrita Medicamentos Ltda. (“Prescrita”)
A Prescrita é uma delivery que atua com hormônios de crescimento, fertilidade e medicamentos
especiais.
Além da venda de medicamentos, a Prescrita oferece assistência farmacêutica e uma sala de
aplicação de medicamentos injetáveis em todas as unidades. Com sede em João Pessoa, a Prescrita
possui duas filiais operacionais na Paraíba e uma em São Paulo e Minhas Gerais.

x

San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“San Log”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujos objetivos sociais são: (i) o comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; (ii) transporte rodoviário de
carga (iii) representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria; e (v) importação e exportação de medicamentos por conta própria ou por
ordem de terceiros; (vi) participação em outras sociedades, como sócia ou acionista.
A San Log possui sede em Cabedelo, Paraíba.

x

Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (“Cirúrgica JAW”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujos com sede na cidade de Palhoça, Santa
Catarina e que na época da aquisição dedica-se há mais de três décadas à distribuição de
medicamentos e materiais hospitalares atendendo aos mercados público e privado na região de
sul.

x

Cristal Pharma Ltda. (“Cristal”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Contagem, Minas Gerais, A
empresa tem mais 10 anos de atuação no mercado mineiro, com o objetivo de comercializar e
distribuir medicamentos de referência e genéricos para todo o estado de Minas Gerais e sul da
Bahia atendendo hospitais, clínicas, prefeituras e órgãos públicos.

x

Majela Medicamentos Ltda. (“Majela”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Cabedelo, Paraíba, A empresa
na data da aquisição era uma distribuidora de referência para o mercado farmacêutico brasileiro
na região nordeste.
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x

Central Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Prime Distribuidora de Medicamentos
Ltda. (“Grupo CDM”)
A controlada concentra suas atividades no armazenamento, estocagem e distribuição de
medicamentos para todo o Brasil e realiza, também, o comércio por atacado de materiais
médico-hospitalares. A empresa possui unidades de atendimento nos Estados de Pernambuco
(PE), Bahia (BA), Ceará (CE) e Pará (PA).

x

Agilfarma Medicamentos Ltda. (“Agilfarma”)
A Agilfarma é uma delivery que atua com hormônios de crescimento, fertilidade e
medicamentos especiais assim como a Prescrita.
Além da venda de medicamentos, a Agilfarma oferece assistência farmacêutica e uma sala de
aplicação de medicamentos injetáveis em todas as unidades. Com sede em Porto Alegre, a
Agilfarma possui filiais operacionais em Florianópolis e Curitiba.

3
3.1

Aquisição de controladas
Aquisição do Grupo CDM
Em 4 de junho de 2019, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo CDM, a
aquisição foi feita através de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de acordo
com cronograma estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou descontados por
alguns eventos e contingências anteriores à data da aquisição.
O Grupo CDM é especializado na venda de Genéricos de alto valor, trouxe o know-how
necessário para acelerar a criação da nova unidade de negócios, além de fortalecer nossa
presença na Região Norte e Nordeste do país, região de concentração desta empresa.

Contraprestação transferida e contraprestação contingente
O valor da aquisição é de R$ 136.479, conforme contrato assinado e foi pago em 04 de junho de
2019 sendo uma parcela à vista no total de R$ 72.637, que foi em caixa.
Permanecendo retido o valor de R$ 63.842 para fazer frente a eventuais contingências oriundas
do período que antecedeu a data do fechamento da aquisição conforme determinado em cláusula
do contrato de compra e venda.
Parcela à vista em caixa
Parcela retida (inclui contraprestação contingente- earn out)
Total da contraprestação transferida

72.637
63.842
136.479

Parcela retida – O contrato prevê a retenção de uma parcela do preço de aquisição, por um período
de 5 anos a partir da data do fechamento, de forma a garantir as obrigações de indenização da
vendedora, devendo ser liberada total ou parcialmente. O valor está registrado ao seu valor
presente.
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O valor da contraprestação transferida contabilizado possui uma contraprestação contingente no
valor de R$ 13.580, denominado “earn-out” condicionada ao atingimento de determinadas
métricas de resultado da investida. O montante total previsto na contabilização inicial será pago
em junho de 2022 conforme estabelecido no contrato.

Valor justo dos ativos e passivos adquiridos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis mais relevantes foram calculados através da
elaboração de laudo de avaliação do Grupo CDM na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo em
04/06/2019
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível – Carteira de clientes,
Intangível –Non-compete
Intangível – Licenças
Outros ativos

5.445
37.995
25.590
51.410
6.034
122
878
127.474.

Passivos
Fornecedores
Outros passivos
Total passivos
Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação transferida

(34.546)
(2.540)
(37.086)
90.388
46.091
136.479

Ativos adquiridos e passivos assumidos
O ágio de R$ 46.091 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
esperados da aquisição.
O valor de intangível de R$ 57.566 refere-se, principalmente, à avaliação a valor justo dos
contratos de distribuição da empresa adquirida, contrato de non-compete e licenças possuídas
pela adquirida. Esses contratos é que dão acesso à adquirente aos produtos (medicamentos)
comercializados, ao mercado e, consequentemente, aos clientes da região em que a adquirida
tem atuação e fornecem vantagem competitiva para a adquirida.
O método utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:
Ativo
Carteira de
clientes

Vida útil
em anos
7,6

Técnicas de avaliação Descrição

Non-compete

5

Multi period excess
earnings method
(MPEEM)
With or without

Licenças de
operação

1

Custo de reposição.
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Considera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos esperados
pelas relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de caixa
relacionado com ativos contributários
Considera a diferença entre o fluxo de caixa gerado pelo ativo
levando em consideração o efeito da existência do acordo de não
concorrência e caso o mesmo acordo não existisse.
Considera o tempo de obtenção do órgão regulador e todo os
custos diretos envolvidos.

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

Ágio gerado
na aquisição

Não
definida

Valores não alocados

Expectativa de rentabilidade futura

No período compreendido entre a data da compra do Grupo CDM e 31 de dezembro de 2019,
o Grupo CDM contribuiu com uma receita de R$ 138.918 e lucro líquido de R$ 9.404 às
demonstrações financeiras consolidadas. Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro
de 2019, a Administração estima que a receita consolidada seria de R$ 1.918.639 e o lucro
líquido consolidado seria de R$ 77.763.

3.2

Aquisição da Agilfarma
Em 2 de maio de 2019, a Companhia adquiriu o controle acionário da empresa Agilfarma Ltda.
através da sua controlada Prescrita Medicamentos Ltda.
A aquisição tem o objetivo de complementar nosso portfólio de produtos, fortalecendo nossa
presença física na região Sul e posicionando a Elfa como um dos líderes de mercado em
Farmácias especializadas no Brasil.

Contraprestação transferida e contraprestação contingente
O valor da aquisição foi de R$ 12.037, conforme contrato. Sendo uma parcela à vista no total de
R$ 6.282, paga em caixa. Do valor total, foi retido o valor R$ 5.755 para fazer frente a eventuais
contingências oriundas do período que antecedeu a data do fechamento da aquisição conforme
determinado em cláusula do contrato de compra e venda.
Parcela à vista em caixa
Parcela retida(i)
Total da contraprestação transferida

6.282
5.755
12.037

Parcela retida – O contrato prevê a retenção de uma parcela do preço de aquisição, por um período
de 3 anos a partir da data do fechamento, de forma a garantir as obrigações de indenização da
vendedora, devendo ser liberada total ou parcialmente. O valor está registrado ao seu valor
presente.

Valor justo dos ativos e passivos adquiridos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Agilfarma calculados através da elaboração
de laudo de avaliação na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo
reconhecido na
data de aquisição
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível – Carteira de clientes
Intangível – non-compete
Intangível – Licenças
Outros ativos

306
2.519
2.270
4.701
719
123
324
10.962
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Passivos
Fornecedores
Outros passivos

(3.464)
(162)
(3.626)
7.336
4.701
12.037

Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição
Total da contraprestação

Ativos adquiridos e passivos assumidos
O ágio pago de R$ 4.701 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
esperados pela aquisição.
O valor de intangível de R$ 5.543 refere-se, principalmente, à avaliação a valor justo da
carteira de clientes da empresa adquirida, contrato de non-compete e licenças possuídas pela
adquirida.
Esta base e relacionamento é que dão acesso aos clientes da região em que a adquirida tem atuação
e fornecem vantagem competitiva para a adquirida.
O método utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:
Ativo

Técnicas de
avaliação

Descrição
Considera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos
esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer
fluxo de caixa relacionado com ativos contributários
Considera a diferença entre o fluxo de caixa gerado pelo
ativo levando em consideração o efeito da existência do
acordo de não concorrência e caso o mesmo acordo não
existisse.
Considera o tempo de obtenção do órgão regulador e todo os
custos diretos envolvidos.

Carteira de
clientes

7,7

Multi period
excess earnings
method (MPEEM)

Noncompete

5

With or without

Licenças de
operação
Ágio gerado
na aquisição

4

Vida
útil em
anos

1
Não
definida

Custo de
reposição
Valores não
alocados

Expectativa de rentabilidade futura

Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis consolidadas (“demonstrações contábeis”) foram preparadas e
estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e, também de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 13 de agosto de
2020. Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na nota Explicativa
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nº 8.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Elfa no qual o CPC
06 (R2) / IFRS 16 – Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais
políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 7.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

5

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda
funcional da Companhia e de suas controladas. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

6

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
- Nota explicativa n° 10 – Mensuração de perda de crédito esperada para contas a
receber e: principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda;
- Nota explicativa n° 24 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de
lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais
possam ser utilizados;
- Nota Explicativa n° 27 – Valor justo das opções que fazem parte do pagamento
baseado em ações.
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de
2019 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis
de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
- Nota explicativa n° 3.1 e 3.2- aquisição de controlada: valor justo da contraprestação
transferida (incluindo contraprestação contingente) e o valor justo dos ativos adquiridos
e passivos assumidos.
- Nota explicativa n° 11 – Mensuração de perda de estoques;
- Nota Explicativa nº 14 - Teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e
ágio: principais premissas em relação aos valores recuperáveis.
- Nota Explicativa nº 19 - Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências:
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.
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b.

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo
para ativos financeiros e não financeiros.
A Administração revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação.
Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada
para mensurar valor justo, a Administração analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar
a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos das IFRS e dos CPCs, incluindo o nível
na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativo para ativos e passivos idênticos.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis).

7

Mudanças nas principais políticas contábeis
Arrendamentos CPC 06 (R2)/ IFRS 16
A Companhia aplicou inicialmente o CPC 6 (R2) / IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019.
Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019,
mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras do Companhia.
A Companhia adotou o CPC 06 (R2)/ IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva simplificada,
sem reapresentar as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(apresentadas de acordo com o CPC 06 R1/ IAS 17 e ICPC 03 (IFRIC 04)), e sem reavaliar se o
contrato contém ou não um componente de arrendamento na data inicial do contrato.

(a) Definição de arrendamento
Anteriormente, a Companhia determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um
arrendamento conforme o ICPC 03 / IFRIC 4,a Companhia agora avalia se um contrato é ou
contém um arrendamento com base na definição de arrendamento definida pelo CPC 06(R2) /
IFRS 16.
Na transição para o CPC 06(R2) / IFRS 16, a Companhia escolheu aplicar o expediente prático
com relação à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. Os
contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06 (R1)/ IAS
17 e ICPC 03/ IFRIC 4, não foram reavaliados como arrendamentos de acordo com o CPC 06
(R2)/ IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento conforme o CPC 06 (R2)/ IFRS 16 foi
aplicada apenas a contratos firmados ou alterados em ou após de 1º de janeiro de 2019.

(b) Como arrendatário
Como arrendatário, a Companhia arrenda principalmente centros de distribuição e salas
comerciais. A Companhia classificava anteriormente os arrendamentos como operacionais ou
financeiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento transferia significativamente
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todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente a Companhia. De acordo
com o CPC 06(R2) / IFRS 16, a Companhia reconhece ativos de direito de uso e passivos de
arrendamento para a maioria desses arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos estão no
balanço patrimonial.
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o
Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu
preço individual.

Arrendamento classificado como arrendamento operacional conforme CPC 06(R1)/
IAS 17
Anteriormente, o Grupo classificava os arrendamentos imobiliários como arrendamentos
operacionais ou financeiros de acordo com o CPC 06(R1). Na transição, para esses
arrendamentos, os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos
pagamentos remanescentes do arrendamento, descontados à taxa de empréstimo incremental da
Companhia em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são mensurados:
- Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos
de arrendamento antecipados ou acumulados: a Companhia aplicou essa abordagem a todos os
arrendamentos.
A Companhia utilizou vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06 (R2)/ IFRS 16 a
arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o
CPC 06 (R1)/ IAS 17. Em particular:
x
x
x

Não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de
arrendamento se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial;
Não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo
valor; e
Excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da
aplicação inicial;

(c) Impacto nas demonstrações financeiras
Na transição para o CPC 06 (R2)/ IFRS 16, a Companhia reconheceu ativos de direito de uso e
passivos de arrendamentos adicionais. O impacto na transição está resumido abaixo:
Controladora
01/01/2019
Adoção inicial
12.305
2.156
10.149
12.305

Ativos de Direito de Uso
Arrendamentos a pagar - circulante
Arrendamentos a pagar- não circulante
Arrendamentos a pagar

Consolidado
01/01/2019
Adoção inicial
20.316
8.622
11.694
20.316

Ao mensurar os passivos de arrendamento para arrendamentos classificados como operacionais,
a Companhia descontou os pagamentos de arrendamento utilizando sua taxa incremental sobre
empréstimo em 1° de janeiro de 2019. A taxa média ponderada aplicada é de 6,75%a.a.
Controladora
Contratos de arrendamento operacional em 31 de
dezembro de 2018.

17.056
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Descontado usando a taxa incremental sobre
empréstimo em 1º de janeiro de 2019
Passivos de arrendamento reconhecidos em 1º de
janeiro de 2019

(4.751)

(7.831)

12.305

20.316

ICPC22/ IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A interpretação ICPC 22/ IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e
mensuração do CPC 32/ IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro.
A Administração da Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo
ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base em lucro tributável (prejuízo
fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas
fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 21 de
dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019.
Na avaliação da Administração da Companhia, não existiram impactos significativos em
decorrência da interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e
recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais
Administrativos e Judiciais.

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019.
A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras.
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia:
- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS.
- Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3).
- Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8).

8

Base de mensuração e principais políticas contábeis
Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando
indicado de outra forma.

Principais políticas contábeis
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário.

a. Base de consolidação
i. Combinações de negócios
Combinações de negócios são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é
transferido para a Companhia. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor
justo, assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na
transação é testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos
em uma compra vantajosa, quando aplicáveis, são reconhecidos imediatamente no resultado. Os
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custos da transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos
relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio.
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações préexistentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de
aquisição. As contraprestações contingentes da Companhia são remensuradas ao valor justo em
cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado do
exercício.

ii. Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos
exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o
controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
iii. Perda de controle
Quando a Controladora perde o controle sobre uma controlada, a Companhia desreconhece os
ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados
no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda
de controle é reconhecido no resultado.
Se a Companhia retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada
pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle.

iv. Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intragrupo são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na
proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da
mesma maneira que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.

b. Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das
entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço
são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são
convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras
resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.
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c. Receita de contrato com cliente
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A
Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente
sendo reconhecidas quando as obrigações de performance são atendidas e seus respectivos riscos
são transferidos ao comprador, que geralmente ocorre na sua entrega. A receita é mensurada com
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente.

d. Benefício a empregados
i. Benefícios a empregados de curto prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante
do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de
pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa
ser estimada de maneira confiável.

ii. Benefícios a empregado de longo prazo - acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem o direito aos prêmios.
O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para o qual existe
a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão atendidas, de tal forma que
o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de prêmios que efetivamente
atendam às condições de serviço e de desempenho na data de aquisição (vesting date).

e. Subvenção governamental
A Companhia e suas controladas se beneficiam do regime especial de tributação de redução de
base de imposto nos estados da Paraíba, Goiás e no Distrito Federal.
Os regimes de tributação foram reconhecidos como benefício fiscal pelos respectivos Estados e
reinstituído nos termos da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 190/2017, de 15.12.2017.
De acordo com a legislação tributária brasileira aplicável, os benefícios fiscais de ICMS validados
e depositados pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz),
são excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que registrado em reserva de lucros,
que somente poderá ser utilizada para:
(i)
(ii)

Absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as
demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal ou;
Aumento do capital social. Caso essa destinação não seja observada, a Companhia poderá
ficar sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL.

A Companhia e suas controladas reconhecem estes benefícios como resultados, para os quais é
posteriormente constituída reserva especial de incentivo fiscal de acordo com o registro nas suas
apurações e regras relativas ao Imposto de Renda e Contribuição Social vigentes na data.
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f. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem:
x Receita de juros;
x Despesa de juros; e
x Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros.
A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. A taxa
de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
x
x

Valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
Ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil
bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado
do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros
efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois
do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo
da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.

g. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base na alíquota de 15% acrescida 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 do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
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Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido,
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias
individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas,
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza
relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e
passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

h. Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, ou pelo valor realizável
líquido, dos dois o menor. O custo dos estoques é atribuído pelo uso do critério do custo médio
ponderado e inclui todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer
os estoques à sua condição e localização atuais.
Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido
dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar
a venda. As perdas estimadas com estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas
quando consideradas necessárias pela Administração.

i. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.
(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
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A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
x
x
x

Benfeitorias em imóveis de terceiros – De acordo com o prazo contratual
Máquinas e equipamentos 3-12 anos
Móveis e utensílios 5-10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

j. Ativos intangíveis e ágio
(i)

Reconhecimento e mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável.

Contrato de distribuição
Contratos de distribuição são registrados inicialmente ao valor justo e são amortizados ao longo
do período do contrato.

Carteira de clientes
Carteira de cliente é registrada inicialmente ao valor justo e são amortizados ao longo da
expectativa de duração da carteira de clientes, considerando a rotatividade anual da base de
clientes(“Churn-rate”).

Non-compete
Algumas aquisições tem cláusulas especificas que obriga o vendedor a não competir por
determinado período no segmento de atuação do Grupo Elfa, estas cláusulas tem seu valor justo
atribuído pela estimativa do ganho pela ausência do competidor adquirido no mercado(“With or
without”)

Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis definidas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

(ii)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.
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(iii)

Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado. O ágio não é amortizado.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Direitos de uso de software
Contratos de distribuição
Non-compete
Carteira de clientes
Autorização especiais
Marcas e patentes

5 anos
5-10 anos
5 anos
5-7 anos
1 ano
Indefinida

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

k. Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial
Os valores a receber é reconhecido inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte
das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescidos, para um item não mensurado ao VJR – Valor justo por meio do resultado, os custos
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço
da operação.

(ii)

Classificação e mensuração subsequente
Ativo financeiro
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao valor justo por meio do resultado (VJR).
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros e, neste caso,
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender as condições a seguir e não for
designado como mensurado ao VJR:
x
x
x

É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros
para receber fluxos de caixa contratuais; e
Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado ao VJR:
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x
x

É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido
e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
x
x

x
x
x
x

As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas.
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa
de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos.
Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia.
Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados.
A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam
para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia.

Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros - Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros:
Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um
determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco
de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos
de caixa contratuais de forma que ele não atenderia a essa condição. Ao fazer essa avaliação, a
Companhia considera:
Eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa, termos que possam
ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis, o pré-pagamento e a prorrogação do prazo,
termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo,
baseados na performance de um ativo).
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Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos
financeiros
VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado
a líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos
financeiros a
custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos
de dívida a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment
são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em Outros
resultados abrangentes (ORA). No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA
é reclassificado para o resultado.

Instrumentos
patrimoniais
a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são
reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são
reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado. Um passivo
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é
reconhecido no resultado.

(iii)

Desreconhecimento
Ativos financeiros
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a
Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.

Passivos financeiros
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo.
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No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado.

(iv)

Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

l. Redução ao valor recuperável (impairment)
(i)

Ativos financeiros não derivativos
Instrumentos financeiros
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado.
As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor igual à
perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na
experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações
prospectivas (forward-looking).
A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou
significativamente se este estiver com mais de 360 dias de atraso.
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
x
x
x

É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito aa
Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma) ou
O ativo financeiro estiver vencido há mais de 180 dias para contas a receber do mercado
privado.
O ativo financeiro estiver vencido há mais de 360 dias para contas a receber do mercado do
setor público e não estejam empenhados na rubrica de restos a pagar do exercício anterior
ou não tenha decisão que determine o pagamento.

O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual
máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.
Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de
crédito. As perdas de crédito são mensuradas com base em todas as insuficiências de caixa (ou
seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de acordo com o contrato e os
fluxos de caixa que a Companhia espera receber).
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Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro.
No monitoramento dos ativos, os clientes são agrupados de acordo com suas características de
crédito, incluindo se são clientes públicos ou privados e são levados em conta histórico de
negociação com o Grupo, e existência de dificuldades financeiras no passado.
O Grupo não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis. O
Grupo não tem contas a receber de clientes e ativos de contrato para os quais nenhuma provisão
de perda é reconhecida por causa da garantia.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes
dados observáveis:
x
x
x
x
x

Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário
Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 180 dias
Reestruturação de um valor devido em condições não aceitas em condições normais
Probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização
financeira ou
Desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.

Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do
valor contábil bruto dos ativos.
Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes
individuais, a Companhia baixa os ativos quando considera já irrecuperável e exaurida a
possibilidade de cobrança com base na experiência histórica de recuperação de ativos similares.
Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz uma avaliação individual sobre a época e
o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A
Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos
financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos
procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos.

(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos fiscais diferidos
e os estoques, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do
ágio, o valor recuperável é testado anualmente.
Para testes de valor recuperável do ágio, a Companhia monitora os ágios advindos de
combinações de negócios no nível de sus segmentos reportáveis e, portanto, este nível foi
utilizado para fins dos testes de valor recuperável dos ágios.
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O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a essa UGC
(ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em
que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

m. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
passivos relacionados a causas judiciais são provisionados por valores julgados suficientes pelos
administradores e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis.

n. Lucro (prejuízo) por ação, básico e diluído.
A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação básico utilizando o número das ações
ordinárias em circulação, durante o período correspondente ao resultado e considera o impacto
da diluição das opções outorgadas na data de cada Demonstração financeira.

o. Arrendamentos
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada
e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e continuam a ser
apresentadas conforme o CPC 06 (R1) / IAS 17 e ICPC 03 / IFRIC 4. Os detalhes das políticas
contábeis conforme CPC 06(R1) / IAS 17 e ICPC 03 / IFRIC 4são divulgados separadamente.

(i)

Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2019
Determinando quando um contrato contém um arrendamento
No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou contém um arrendamento. Um contrato
é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o
direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a definição de
arrendamento no CPC 06(R2) / IFRS 16.
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(ii)

Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base
em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, a Companhia
optou por não separar os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os
componentes de arrendamento e não arrendamento como um único componente.
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de
início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que
compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer
pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos
iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo
arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está
localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do
arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início
até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade do
ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito
de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de
uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base que
a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas
por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do
passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no
arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo
incremental da Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa incremental sobre empréstimo
como taxa de desconto.
A Companhia determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o
tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
- Pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
- Pagamentos variáveis que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o
índice ou taxa na data de início;
- Pagamentos previstos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e
- O preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento
O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado se houver uma alteração nos pagamentos futuros resultante de alteração
em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com
a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação da opção de compra, extensão
ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência.
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Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. A Companhia apresenta ativos de
direito de uso que não atendem à definição de propriedade para investimento em "ativo
imobilizado" e passivos de arrendamento em "empréstimos e financiamentos" no balanço
patrimonial.

(iii)

Arrendamentos de ativo de baixo valor
A Companhia optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para
arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamentos
de TI. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos
como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento.

Políticas contábeis aplicáveis antes de 1 de janeiro de 2019
Para contratos celebrados antes de 1 de janeiro de 2019, a Companhia determinou se o acordo era
ou continha um arrendamento com base na avaliação de se:
- O cumprimento do acordo dependia do uso de um ativo ou ativos específicos; e
- O acordo havia concedido o direito de usar o ativo. Um acordo transmitia o direito de usar o
ativo se um dos seguintes itens fosse cumprido:
- O comprador tinha a capacidade ou o direito de operar o ativo ao mesmo tempo em que obtinha
ou controlava um valor relevante da produção ou de outra utilidade do ativo;
- Fatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou mais partes, exceto o comprador, venham
a obter um valor que não seja insignificante da produção ou de outra utilidade que será produzida
ou gerada pelo ativo durante o prazo do acordo, e o preço que o comprador paga pela produção
não é contratualmente fixo por unidade de produção, nem equivalente ao preço de mercado atual
por unidade de produção na época de entrega da produção.

p. Mensuração do Valor Justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, no
mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem
acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de descumprimento (nonperformance).
Uma série de políticas contábeis e divulgações da Companhia requer a mensuração de valores
justos, tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço
cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as
transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume suficientes para fornecer
informações de precificação de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação
que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não
observáveis.
A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado
levariam em conta na precificação de uma transação.
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Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de
venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em
preços de venda. A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no
reconhecimento inicial é normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da
contrapartida dada ou recebida.
Se a Companhia determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da
transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um
ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não
observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o instrumento
financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor
justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é
reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento
em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é
encerrada, o que ocorrer primeiro.

q. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. O
Grupo não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras.
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia:
- Definição de um negócio (alterações ao CPC 15 / IFRS 3); e
- Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 / IAS 1 e CPC 23 / IAS 8).

9

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2019
2018
5
11
7.966
17.816
84.857
42.386
50.357
102.684

Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras de liquidez imediata

Consolidado
2019
2018
180
17
12.558
30.196
107.822
123.826
120.560
154.039

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as aplicações financeiras correspondem a operações
realizadas com instituições financeiras com rating A ou maior, que operam no mercado
financeiro nacional, e foram contratadas em condições e taxas de mercado tendo baixo risco de
crédito.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Companhia possuía aplicações realizadas substancialmente
em Certificados de Depósitos Bancários (CDB), compromissadas e fundos todas com liquidez
imediatas e com rendimentos que variam até 101% do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) (2018: 101%), progressivamente de acordo com o período que o valor é mantido na conta
investimento.
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Contas a receber de clientes
Controladora
2019
Clientes privados
Clientes públicos
Contas a receber de partes relacionadas (nota 15)
(-) Perdas estimadas por redução ao valor
recuperável do contas a receber (a)

Consolidado
2019

2018

2018

195.872
77.126
3.898
276.896

161.938
65.072
3.252
230.262

357.335
133.394
3.898
494.627

259.300
161.101
3.252
423.653

(22.493)
254.403

(23.702)
206.560

(47.151)
447.476

(44.296)
379.357

A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:

A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias
Total
(-) Provisão para redução ao valor recuperável

a.

Controladora
2019
2018
202.921
149.050
19.838
20.426
18.966
17.029
9.525
12.225
25.646
31.532
276.896
230.262
(22.493)
(23.702)
254.403
206.560

Consolidado
2019
353.700
39.615
27.497
20.222
53.593
494.627
(47.151)
447.476

2018
219.077
36.702
39.660
43.095
85.119
423.653
(44.296)
379.357

Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
A Companhia avaliou a perda estimada de crédito conforme requer o CPC 48 / IFRS 9. Vide
Nota Explicativa nº 25 para detalhes sobre a mensuração da provisão.
As movimentações na provisão para perda por redução ao valor recuperável dos montantes a
receber estão demonstradas a seguir:
Controladora
2019
2018
(23.702)
(14.809)
(4.690)
1.209
(4.203)
(22.493)
(23.702)

Saldo inicial
Impacto decorrente da adoção inicial do CPC 48
(Constituição)/reversão
Saldo final

Consolidado
2019
2018
(44.296)
(32.828)
(4.064)
(7.404)
(2.855)
(44.296)
(47.151)

Demonstrado abaixo as perdas líquidas debitadas/creditadas durante os exercícios:
Controladora
2019
(Constituição)/reversão de provisão para perdas por
redução ao valor recuperável
Gastos relacionados a recuperação de recebíveis
Total debitado/creditado ao resultado do exercício

1.209
(754)
455
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2018
(4.203)
(4.203)

Consolidado
2019
(2.855)
(754)
(3.609)

2018
(7.404)
(7.404)
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Estoques
Controladora
2019
Mercadorias para revenda
Mercadorias em consignação

108.023
1.513
109.536

2018
110.697
1.402
112.099

Consolidado
2019
211.930
3.062
214.992

2018
174.542
2.287
176.829

A movimentação da provisão para perdas com estoque está demonstrada a seguir:

12

Saldo inicial
Constituição/Reversão

Controladora
2019
2018
(998)
(551)
(447)
826

Saldo final

(172)

(998)

Consolidado
2019
2018
(1.820)
(1.291)
1.353
(529)
(467)

(1.820)

Tributos a recuperar e imposto de renda e contribuição social
Controladora
2019
2018
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) (a)
PIS e COFINS
Outros
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social

8.899
7.853
2.825
19.577
13.720

4.410
9.037
13.447
12.277

Consolidado
2019
30.149
14.491
3.646
48.286
19.516

2018
9.390
12.927
22.317
17.706

(a) O valor consolidado refere-se principalmente a: R$ 16.509 (R$ 1.295 em 2018) de ICMS-ST referente ao
ressarcimento das vendas interestaduais e a diferença entre o valor do tributo recolhido por meio de substituição
tributária e o que seria devido no momento da venda e R$ 13.640 (R$8.095 em 2018) referentes a créditos fiscais
decorrentes das compras de mercadorias.

51

442

443

Investimentos (controladora)

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

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
Total

Percentual de participação
31/12/2019
31/12/2018

-

448
24.315

10.213
51.941

Prescrita
San Log
Jaw
Cristal
Majela
Grupo CDM
Total

Investida

Ativo
circulante
31/12/2019
31/12/2018
61.642
47.480
541
716
122.161
92.271
30.719
47.676
76.847
127.147
114.385
406.295
315.290

Ativo não
circulante
31/12/2019
31/12/2018
31.127
6.496
129
48
43.361
28.990
23.042
3.922
76.462
23.701
2.367
176.488
63.157

(307)
(541)

-

2
116
-

2018
(352)

10.196
98.402

-

128
22.153
-

2018
65.925

(3.465)
54.674

52

-

1.200
(3.406)
-

31/12/2018
2.289
1.135
37
8.072
11.533

2.771
234.780

-

12.055
469
-

2019
220.003

Majela

5.207
8.569
87.235
101.011

Patrimônio
Líquido
31/12/2019
31/12/2018
51.940
24.315
332
(541)
102.841
89.615
41.423
44.849
117.059
93.238
43.839
357.434
251.476

211
60.345

-

317
19.532
-

2018
40.286

5.207
8.569
87.235
46.091
147.102

Ágio (Goodwill)
31/12/2019
31/12/2018

Cristal
2019
60.345

3.580
7.333
42.914
53.827

Passivo não circulante

Jaw

31/12/2019
8.960
273
6.770
6.239
6.280
28.522

11.986
110.529

-

141
-

2019
98.402

2.481
5.089
38.146
52.823
98.539

Mais valia
31/12/2019
31/12/2018

Passivo
circulante
31/12/2019
31/12/2018
31.869
27.372
65
170
55.911
31.609
12.338
6.749
30.011
49.538
66.633
196.827
115.438

(130)
330

1.001
-

2019
(541)

San Log

248.092

24.315
(541)
89.615
44.849
89.854

411
12.681
-

17.413
-

2018
10.775

Prescrita

51.941
330
102.841
41.423
109.399
43.839
349.773

Patrimônio Líquido
31/12/2019
31/12/2018

2019
24.315

c. Informações financeiras resumidas

Impacto do IFRS 09
Aumento de capital
Distribuição de dividendos
Reclassificação dos impostos diferidos
Aquisição de investimento
Mais valia de ativos líquidos adquiridos sujeitos a
amortização
Equivalência patrimonial (i)
Ágio (goodwill )
Saldo final em 31 de dezembro, líquido

Saldo inicial em 1o. de janeiro

b. Movimentação dos investimentos

Prescrita
San Log
Jaw
Cristal
Majela
Grupo CDM

Investida

a. Composição dos investimentos

13

6.274
46.091
142.753

57.567

32.822

2019
-

-

Grupo CDM

-

-

-

2018
-

24.315
98.402
60.345
220.003
403.065

Resultado
Líquido
31/12/2019
31/12/2018
13.391
448
(131)
(306)
12.711
10.196
(1.983)
211
2.771
24.482
9.404
36.163
35.031

220.003

24.483

-

(443)
15.321
-

2018
180.641

51.941
330
110.529
54.674
234.780
142.753
595.005

Total investimentos
31/12/2019
31/12/2018

-

-

-

27.649
46.091
595.005

57.567

31.810
(3.406)
469
32.822

2019
402.524

403.065

35.031

-

415
70.344
-

2018
297.275

Total Investimentos
líquido

(541)

-

(541)
-

-

Provisão para
passivo a descoberto
2019
2018
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Intangível
Controladora
2019

Vida útil definida
Direito a uso de software
Outros

2018

Custo

Amortização
acumulada

4.727
30

(351)
(30)

4.376
-

1.915
-

4.757

(381)

4.376

1.915

Líquido

Líquido

Consolidado
2019
Amortização
acumulada

Custo
Vida útil definida
Contratos de distribuição
Non-compete
Direito a uso de software
Outros
Vida útil indefinida
Ágio
Marcas e patentes

Líquido

2018
Líquido

113.879
6.753
5.324
1.709

(25.234)
(805)
(647)
(251)

88.645
5.948
4.677
1.458

48.206
3.639
2

152.098
22
279.785

(26.937)

152.098
22
252.848

101.306
22
153.175

A movimentação do ativo intangível encontra-se demonstrada a seguir:
Controladora
2019

2018

Saldo inicial
Adições
Softwares
Autorizações especiais
Amortizações
Softwares

1.915

2.530

2.566
5

-

(110)

(615)

Saldo final

4.376

1.915
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Consolidado
2019
153.175

Saldo inicial
Adições
Softwares
Saldo adquirido mediante aquisições
Licenças sanitárias
Outros intangíveis
Cláusula non-compete (a)
Carteira de Clientes (b)
Ágio (c)

2018
162.825

1.324

Amortizações
Softwares
Contratos de distribuição
Contrato de non-compete
Autorizações especiais
Saldo final

271
1.413
6.753
56.111
50.792

-

(286)
(15.672)
(805)
(228)
252.848

(140)
(9.510)
153.175

(a)

As movimentações no período são compostas pela contabilização de ativo identificado na valorização de cláusula de não competição
gerada aquisição das investidas CDM (R$ 6.034) e Agilfarma (R$ 719) conforme laudo de avaliação econômica emitido por
especialista.

(b)

As movimentações no período são compostas pela contabilização da mais-valia dos contratos de distribuição das empresas
adquiridas apurada na aquisição das investidas CDM (R$ 51.410) e Agilfarma (R$ 4.701) conforme laudo de avaliação econômica
emitido por especialista. Estes contratos permitem acesso a carteira de clientes da empresa adquirida por isso tem valorização na
mais valia no laudo econômico.

(c)

As movimentações no período são compostas pelo ágio apurado nas aquisições das empresas CDM (R$ 46.091) e Agilfarma (R$
4.701).

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis
a.

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 151.803 em 31 de
dezembro de 2019 (2018: R$ 101.306).
A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos de vida útil indefinida, que
se constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros, advindos de processos
de combinação de negócios, utilizando o valor em uso, através de modelos de fluxo de caixa
descontado que analisam as condições de mercado, características de cada segmento e elabora
cenários econômicos que preveem as condições de realização dos ativos avaliados.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo médio
ponderado de capital (WACC). De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a
avaliação do valor em uso é efetuada para um período de 5 (cinco) anos, e a partir de então,
considerando-se a perpetuidade das premissas após este período, com crescimento, tendo em vista
a capacidade de continuidade dos negócios por tempo indeterminado.
A taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada com base na estimativa da taxa anual
composta de crescimento de longo prazo do EBITDA, a qual a Administração entende que está
consistente com a premissa que um participante de mercado utilizaria. O EBITDA foi projetado
levando em consideração a experiência passada, ajustado pelos seguintes fatores:
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x
x
x

Crescimento da receita foi projetado levando em consideração os níveis de crescimento médio
experimentados ao longo dos últimos cinco anos,
O volume de vendas e o aumento dos preços estimados para os próximos cinco anos.
Os fluxos de caixa estimados relacionados ao orçamento e esperado para 2020 foi considerado nas
projeções.

O valor recuperável dos segmentos pelos quais o ágio foi alocado foi baseado no valor em uso,
determinado através dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo uso contínuo
de cada segmento, respectivamente. Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se se o
WACC de 12.30% a.a. depois dos impostos (em moeda local nominal, incluindo a inflação). As
principais premissas utilizadas para estimar o valor recuperável estão definidas a seguir:
Em percentual
Taxa de desconto
Taxa de crescimento na perpetuidade
Taxa de crescimento estimado para o LAJIDA (média para os próximos cinco anos)

15

Consolidado
2019
2018
12,30
15,80
3,50
4,80
14,30
14,90

Transações com partes relacionadas

Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Ativo circulante
Contas a receber de clientes
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V)
VJ Farma Ltda.(Fundo V)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV)
Ativo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prescrita Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
CDM
Agilfarma
Majela Medicamentos Ltda

314
3.570
10
4
3.898

483
2.765
4
3.252

314
3.570
10
4
3.898

483
2.765
4
3.252

9.319
8.249
60

15.047
40.023

2.009
917
8.764
11.690

-

-

7.941
36.454
16.584
72.627
133.606

2.841
1.990
18.364
24.550
47.745

-

-

-

27
27

7.348

Passivo não circulante
Adiantamento de dividendos recebidos
Prescrita Medicamentos Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw
CDM
Outras contas a pagar com partes relacionadas
Egallo Participacoes Ltda – Epp

-

Total contas a pagar com partes relacionadas

133.606
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Custo das mercadorias vendidas
Cirúrgica Jaw
Cristal Pharma Ltda.
Prescrita Medicamentos Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Custo com locação de imóveis
Lle Participacoes Ltda
Egallo Participacoes Ltda – Epp
Thulio Coelho Moraes Guerra
Wilson Gil Filho e Alessandra Moreno de Aguiar
Custo com prestação de serviços
Patria Investimentos Ltda

Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2019

31/12/2018

(504)
(1.813)
(138)

(642)
(1.218)
(88)
(403)

-

-

(317)
(340)
(228)

(343)
-

(317)
(340)
(228)

(343)
-

-

(36)
(569)

(6.571)

(569)

(6.571)

(2)

-

(2)

-

(3.947)

(9.265)

(1.492)

(6.914)

Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S/A (Fundo IV)
Total

-

(36)

Todos os saldos em aberto com estas partes relacionadas informados na controladora e no
consolidado, são precificados com base em condições de mercado e devem ser liquidados em
condições de prazo de mercado estabelecidas (2 a 3 meses). Nenhum dos saldos possui
garantias.
Nenhuma despesa foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis ou de
recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas.

Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os diretores estatuários e não estatutários. A
remuneração para o pessoal chave durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$ 15.362 (2018: R$6.149), incluindo a parte reconhecida no período do plano de remuneração
baseado em ações
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
Ativo circulante
Contas a receber de clientes
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V)
VJ Farma Ltda.(Fundo V)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV)
Ativo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prescrita Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
CDM
Agilfarma
Majela Medicamentos Ltda

314
3.570
10
4
3.898

483
2.765
4
3.252

314
3.570
10
4
3.898

483
2.765
4
3.252

9.319
8.249
60

2.009
917
8.764
11.690

-

-

7.348
15.047
40.023
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Passivo não circulante
Adiantamento de dividendos recebidos
Prescrita Medicamentos Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Cirúrgica Jaw
CDM
Outras contas a pagar com partes relacionadas
Egallo Participacoes Ltda – Epp

7.941
36.454
16.584
72.627
133.606
-

Total contas a pagar com partes relacionadas

16

2.841
1.990
18.364
24.550
47.745
27
47.772

133.606

-

-

-

27
27

Fornecedores e outras contas a pagar
As operações que a Companhia e suas controladas mantém com fornecedores nacionais e do
exterior são substancialmente representadas por transações de compra de medicamentos.
Controladora
2019

17

Consolidado
2019

2018

Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de bens de consumo
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota
15)
Serviços prestados a pagar
Adiantamentos recebidos e outras contas a
pagar
Total

185.101
83
162

169.208
500
525

133.606

47.745

Circulante
Não circulante

353.835
89
202

2018
272.386
539
575
0

1.045

1.487

1.341

1.936

15.217

10.970

24.802

18.654

335.214

230.435

380.269

294.090

201.608
133.606

182.690
47.745

380.269
-

275.436
18.654

Empréstimos e financiamentos, arrendamentos a pagar e debentures
Informações dos contratos 2019
Indexador

Taxas de juros

Capital de giro

CDI

Debentures

CDI

Arrendamentos a pagar

IPCA

Controladora
Moeda

2019

CDI + range 1,5% a 1,92 a.a.

Real

119% CDI

Real

CDI + 1,35% a.a.

Real

Consolidado

2018

2019

2018

302.453

137.542

303.300

137.542

-

101.056

-

101.056

Em moeda nacional:

11.304

-

16.628

-

Total

313.757

238.598

319.928

238.598

Circulante

201.922

152.898

208.093

152.898

Não circulante

111.835

85.700

111.835

85.700
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Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios
de titularidade da Companhia decorrentes da emissão de duplicatas e não possuem cláusulas
restritivas.
Instituição Financeira
Banco Santander
Banco Santander
Banco Safra
Banco Safra
Banco Itau
Banco Itau
Banco do Brasil
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander

Moeda
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

Vencimento
27/04/2020
24/03/2020
04/06/2020
04/03/2020
29/01/2020
26/02/2020
28/02/2020
10/01/2022
07/07/2022
03/01/2023
03/07/2023
29/12/2023
26/06/2024

Encargos 2018
CDI + 1,45%
CDI + 1,50%
CDI + 1,35%
CDI + 1,92%
CDI + 1,79%
CDI + 1,79%
CDI + 1,57%
CDI + 1,9132%
CDI + 1,9132%
CDI + 1,9132%
CDI + 1,9132%
CDI + 1,9132%
CDI + 1,9132%

Face
30.000
20.000
30.000
10.000
50.000
20.000
35.038
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
295.040

Contábil
32.428
21.619
30.286
10.095
51.620
20.648
35.755
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
302.453

A movimentação dos empréstimos e financiamentos e debentures é demonstrada a seguir:
Controladora
Saldo inicial
Captações
Captação debentures
Juros incorridos empréstimos e financiamentos
Juros incorridos debentures
Pagamento de principal debentures
Pagamento de juros debentures
Pagamento de principal empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros empréstimos e financiamentos
Total empréstimo, financiamentos e debentures
Arrendamentos a pagar
Total

a.

Consolidado

2019
238.598

2018
53.945

2019
238.598

2018
61.723

491.325
17.282
2.582
(100.000)
(3.638)
(325.119)
(18.577)
302.453
11.304
313.757

186.102
100.000
11.298
1.056
(99.939)
(13.864)
238.598
238.598

492.172
17.282
2.582
(100.000)
(3.638)
(325.119)
(18.577)
303.300
16.628
319.928

188.752
100.000
11.145
1.056
(111.534)
(12.544)
238.598
238.598

Garantias
A Companhia tem R$ 214.377 em duplicatas de clientes dadas em garantias para os contratos de
empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2019 (2018: R$ 166.999).
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b.

Debêntures
A Companhia liquidou antecipadamente, durante o exercício de 2019, as debêntures conforme
decisão da Administração de reestruturar o perfil da sua dívida.
Abaixo as características da emissão desta nota:
Características da oferta
1ª. Emissão

Debêntures
Tipo

18

Simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações

Série
Valor Nominal Unitário (R$)
Quantidade de títulos emitidos
Remuneração

Primeira (R$50.000)
1.000
50.000
119% CDI até 01/08/2019

Segunda (R$50.000)
5.000
10.000
130% CDI a partir de 01/08/2019

Emissão
Vencimento

01/08/2018
02/05/2022

01/08/2018
01/08/2022

Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Controladora
2019
11.666
61.838
73.504

Circulante
Não circulante
Total

2018
11.252
30.222
41.474

Consolidado
2019
2018
16.176
18.289
64.079
22.819
80.255
41.108

Refere-se a parcelas a pagar a ex-sócios das aquisições realizadas pela Companhia, estes valores são corrigidos
conforme definido em cada contrato e o pagamento ocorrerá no fluxo de até 6 anos após a data de cada aquisição. Estas
parcelas também funcionam como retenção e garantia de eventuais contingências do período pré-aquisição.
Em 31 de dezembro de 2019 o cronograma de amortização das parcelas a pagar decorrente das aquisições realizadas
pela Companhia estão conforme abaixo:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024 em diante

19

16.176
13.200
17.748
18.496
13.619
1.016
80.255

Provisão para contingências
A Elfa está exposta a contingências de naturezas fiscais, cíveis e trabalhistas decorrentes do curso
normal de suas operações. A política de provisão adotada pela Companhia leva em consideração
as chances de perda nas ações. Quando o risco de perda é provável é feito provisionamento de
100% do valor nessas ações, conforme avaliação da própria Elfa, amparada na opinião de seus
assessores legais.
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A Companhia possui processos de subsidiarias oriundos, no todo ou em parte, de períodos
anteriores a aquisição pela Elfa, que são de responsabilidade dos antigos sócios e estão garantidos
e cobertos por parcelas diferidas do preço de aquisição e suportados pelos contratos de compra e
venda. Por este motivo, a Elfa não provisiona os valores de responsabilidade dos antigos sócios
nestes processos. Em 2019 as parcelas a pagar de aquisição de investidas (Nota 18) totalizavam o
montante de R$ 81.691 (2018: R$ 42.533).
Em 31 de dezembro de 2019, a Elfa e suas controladas possuíam processos com risco de perda
avaliados como provável no montante de R$ 7.438 (2018: R$ 7.476) no consolidado, que estão
cobertos por R$ 6.915 (2018: R$ 7.476) no consolidado por parcelas a pagar de aquisição de
investidas e retenções de antigos sócios controladores (Nota n°18), sendo o saldo restante de R$
523 (2018: R$ 0) devidamente provisionado.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas possuíam processos com risco de
perda avaliados como possível no montante de aproximadamente R$ 18.577 (2018: R$ 4.216). E
possuía provisão para os processos com as naturezas abaixo considerados prováveis:
Consolidado
2019
Trabalhista
Cíveis
Tributário
Total

345
178
523

As movimentações das provisões para riscos cíveis e trabalhistas no consolidado estão
demonstradas a seguir:
Saldo em
31/12/2018
-

Trabalhistas
Cíveis
Total de contingência
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a.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado era de R$ 312.016, representado
por 242.875.200 ações ordinárias e sem valor nominal (2018: 242.875.200 ações sem valor
nominal), com a seguinte composição:
Acionistas
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

2019

2018

Ações

Ações

214.511.429

214.511.429

4.735.739

4.735.739

13.601.011

13.793.887

Elmo Lopes Fernandes de Assis

4.774.115

4.682.282

Edalmo Leite Fernandes de Assis

4.407.937

4.323.148

Evelyn Leite Fernandes de Assis

661.190
183.779

648.471
180.224

242.875.200

242.875.200

JMV Participações e Gestão de Bens S.A.

Luis Renato Guimarães Liveri

b.

Reservas de lucros

(i)

Reserva legal
Conforme Estatuto Social, do lucro líquido do exercício serão destinados 5% para constituição
da reserva legal de que trata o art. 193 da Lei nº 6.404/76, até que esta atinja 20% do capital
social.

(ii)

Reserva de lucros
Representa a parcela destinada do lucro, após constituição da reserva legal e destinação das
reservas de incentivo fiscal e dividendo mínimo obrigatório, que deverá ser deliberada de forma
definitiva através de ato societário durante a aprovação das Demonstrações Financeiras.
Os membros do conselho de administração deliberaram a reversão do o saldo de adiantamento
para futuro aumento de capital para o exercício de 2019 no valor de R$ 2.700 em contra-partida
a conta de reserva de lucros.

(iii)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia registrou como reserva de incentivo fiscal o montante de R$ 85.193 (2018:
R$ 48.277), relativo às subvenções recebidas. Os incentivos fiscais são destinados após o
encerramento do exercício para conta de reserva de incentivo fiscal se deu em conformidade com
o art. 195-A da Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 11.638/2F007.

(iv)

Reserva de capital
A Companhia possui no final de 2019 a reserva de capital em decorrência da incorporação reversa
de sua controladora na data conforme previsto no art. 227 da Lei nº 6.404/76 no valor total de R$
25.995 (R$ 25.995 em 2018) e reserva de capital para as opções outorgadas em relação aos
pagamentos baseado que tinham o saldo de R$ 23.993 (R$ 18.421 em 2018)
61

452

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2019

(v)

Distribuição de lucros e pagamento de dividendos adicionais
A destinação dos lucros da Companhia, conforme o seu Estatuto Social, será:
x
x
x
x

A parcela de 5% será deduzida para constituição da reserva legal, que não excederá 20% do
capital social.
A parcela correspondente a, no mínimo, 1% do lucro líquido ajustado será distribuída aos
acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório, não cumulativo.
Constituição da reserva para subvenção para investimentos, referente à exclusão dos
incentivos fiscais da ICMS da base de apuração do imposto de renda e contribuição social
até o saldo total utilizado e remanescente conforme determina a legislação.
O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores, terá a
destinação pela Assembleia Geral de Acionistas.

Lucro líquido do exercício
Constituição de reservas legal - 5%
Dividendos propostos
Constituição de reserva de incentivos fiscais

2019

2018

39.560
(1.978)
37.581
(665)
(36.916)

60.518
(3.026)
57.492
(452)
(48.277)

Adicionalmente, durante o exercício de 2019 a Companhia pagou o valor de R$ 2.683 aos seus
acionistas a título de dividendos adicionais.

21

Receita operacional líquida
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

Receita bruta
Venda de mercadorias - clientes privados
Venda de mercadorias - clientes públicos

1.055.819
215.413

876.336
125.235

1.718.193
311.862

1.460.322
283.124

Receita bruta total

1.271.232

1.001.571

2.030.055

1.743.446

Deduções da receita bruta
Devolução de vendas - clientes privados
Devolução de vendas - clientes públicos
Impostos sobre vendas
Total de deduções da receita

(15.446)
(2.378)
(106.910)
(124.734)

(19.850)
(4.256)
(73.690)
(97.796)

(24.362)
(3.338)
(170.893)
(198.593)

(32.667)
(11.920)
(138.432)
(183.019)

Receita operacional líquida

1.146.498

903.775

1.831.462

1.560.427

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada na transação com o cliente. O
Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao
cliente.
As faturas emitidas devem ser pagas, normalmente, de acordo com prazo de vencimento 30 dias.
Não são oferecidos descontos adicionais ao valor da nota, e devoluções somente são aceitas
quando comprovado o defeito ou erro na entrega do produto.
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Custos e despesas por função e natureza
Controladora
2019
2018
Por função:
Custo das mercadorias vendidas
Despesas com vendas
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Por natureza:
Custo de revenda de mercadorias
Salários e encargos sociais
Remuneração baseada em ações (Nota n°27)
Comissões sobre vendas
Fretes e carretos
Amortização e Depreciação
Condomínios e outros gastos de ocupação
Serviços prestados - Pessoa jurídica
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber
Outras receitas
Outras despesas

23

Consolidado
2019
2018

(1.045.140)
(39.177)
455
(58.001)
23.986
(5.237)
(1.123.114)

(801.573)
(34.244)
(4.203)
(48.865)
3.132
(2.740)
(888.493)

(1.635.593)
(63.577)
(3.609)
(91.387)
30.896
(10.002)
(1.773.272)

(1.379.057)
(60.033)
(7.404)
(68.925)
5.696
(4.760)
(1.514.483)

(1.045.140)
(41.847)
(5.572)
(3.171)
(11.064)
(7.197)
(516)
(17.808)
455
23.986
(15.240)
(1.123.114)

(801.573)
(23.761)
(6.719)
(3.588)
(5.891)
(3.075)
(1.392)
(20.271)
(4.203)
3.132
(21.152)
(888.493)

(1.635.593)
(60.057)
(5.572)
(5.150)
(17.670)
(26.279)
(1.216)
(21.065)
(3.609)
30.896
(27.957)
(1.773.272)

(1.379.057)
(45.507)
(6.719)
(5.073)
(11.780)
(13.132)
(2.740)
(23.444)
(7.404)
5.696
(25.323)
(1.514.483)

Resultado financeiro
Controladora
2019
Despesas financeiras
Juros sobre debentures
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimento aplicação financeira
Outras receitas financeiras
Resultado financeiro
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Consolidado
2019

2018

(2.582)
(19.070)
(5.681)
(27.333)

(2.580)
(11.298)
(304)
(14.182)

(2.582)
(19.070)
(7.389)
(29.041)

(2.580)
(11.298)
(346)
(14.224)

1.704
807
2.511
(24.822)

1.089
1.039
1.165
3.293
(10.889)

1.719
1.719
(27.322)

1.089
1.537
1.926
4.552
(9.672)
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Imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro está
demonstrada abaixo:

Corrente:

Controladora
2019
2018

Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido
Diferido:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido

Consolidado
2019

2018

-

-

(7.813)
(2.812)
(10.625)

(3.352)
(1.314)
(4.666)

9.815
3.534
13.349

15.510
5.583
21.093

14.204
5.113
19.317

21.258
7.653
28.911

Conciliação da despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro apresentados na demonstração do
resultado apresentam a seguinte reconciliação à alíquota nominal:

Lucro contábil antes de imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada legal
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação
Ajustes ao lucro líquido que afetam o lucro fiscal:
Equivalência Patrimonial
Subvenção para investimentos
Outras adições e exclusões, liquidas

Controladora
2019
2018
26.211
39.424
34%
34%
(8.912)
(13.405)

Consolidado
2019
2018
30.868
36.272
34%
34%
(10.495)
(12.333)

9.401
20.219

11.911
16.414

24.881

23.711

Adições e exclusões, líquidas

(7.359)
22.262

6.173
34.498

(5.694)
19.187

12.867
36.578

Total creditado/debitado ao resultado

13.349

21.093

8.692

24.245

Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis
futuros, reconheceram créditos tributários diferidos sobre diferenças temporárias e saldo de
prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
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As bases de cálculo para imposto diferidos ativos, líquidos, têm a seguinte composição:
Controladora
2019
Saldos:
Provisão para redução de valor recuperável
Provisão de perdas com estoque
Provisões diversas
Ágio
Remuneração baseada em ações
Prejuízo fiscal e base negativa

7.648
58
3.008
10.383
8.158
38.136
67.391

Consolidado
2019

2018
6.504
339
6.458
13.193
6.263
17.369
50.126

13.600
159
11.775
10.383
8.158
44.336
88.441

2018
15.457
619
10.236
13.193
6.623
20.469
66.597

Estudos técnicos de viabilidade elaborados pela Administração indicam a plena capacidade de
recuperação, nos exercícios subsequentes, dos valores de impostos diferidos reconhecidos e
correspondem às melhores estimativas da Administração sobre a evolução futura da Companhia
e de suas controladas e do mercado em que a mesma opera, cuja expectativa de realização de
créditos fiscais está apresentada a seguir:
Controladora

25

Consolidado

Ano

2019

2018

2019

2018

2020
2021
2022
2023
2024 até 2025

4.662
13.452
20.022
38.136

1.088
3.167
5.305
7.809
17.369

2.777
8.085
13.542
19.932
44.336

1.366
2.226
3.763
5.305
7.809
20.469

Lucro (prejuízo) por ação
O cálculo do lucro líquido (prejuízo) por ação foi baseado no lucro (prejuízo) líquido
atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de ações em circulação
após os ajustes para os potenciais ações ordinárias diluídas.
2019
Lucro líquido do exercício
Quantidade de ações
Lucro por ação - básico - R$
Ajustes de opções de compra de ações (média ponderada)
Quantidade de ações para o lucro diluído por ação
Lucro diluído por ação - R$

26

2018

39.560

60.518

242.875

242.875

0,16

0,25

10.408

7.513

253.283

250.388

0,16

0,24

Instrumentos financeiros
As informações relacionadas aos instrumentos financeiros da Elfa e suas respectivas análises estão
relacionadas nos itens abaixo:
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a.

Classificação contábil e valores justos
A Companhia não apresenta a tabela de comparabilidade do valor justo com o valor contábil visto
que os valores contábeis se aproximam dos valores justos por conta das características dos
instrumentos financeiros.

b.

Gerenciamento dos riscos financeiros
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
x
x
x

(i)

Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Administração da Companhia tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar
os riscos aos quais a Companhia está exposto, para definir limites de riscos e controles
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de
gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas
condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia através de suas normas e
procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e
controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(i)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos
financeiros da Companhia.
Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito. As
perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros e de contrato reconhecidas no
resultado estão divulgadas na Nota Explicativa nº 10.

(ii)

Contas a receber
A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas características
individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os fatores que podem
influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco de não pagamento da
indústria na qual o cliente opera. Detalhes sobre a concentração de receita estão na Nota
Explicativa nº 22.
A Administração estabeleceu uma política de crédito na qual cada novo cliente é analisado
individualmente quanto à sua condição financeira antes de a Companhia apresentar uma proposta
de limite de crédito e termos de pagamento. A revisão efetuada pela Companhia inclui a avaliação
de ratings externos, quando disponíveis, demonstrações financeiras, informações de agências de
crédito, informações da indústria, e, em alguns casos, referências bancárias. Limites de crédito
são estabelecidos para cada cliente e são revisados anualmente.
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A Companhia limita a sua exposição ao risco de crédito de contas a receber, estabelecendo um
prazo de pagamento de 1 e 4 meses para clientes dos setores público e privado, respectivamente.
No monitoramento do risco de crédito, os clientes são agrupados de acordo com suas
características de crédito, incluindo se são clientes pessoas físicas ou jurídicas, se são atacadistas,
revendedores ou clientes finais, sua área geográfica, indústria, histórico de negociação com a
Companhia e existência de dificuldades financeiras no passado.
A Companhia não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis
e não se utiliza de garantias para não constituição de provisão para perdas.
A Companhia não possui em 31 de dezembro de 2019 nenhum cliente representando mais de 5%
(cinco por cento) do saldo de contas a receber.

Avaliação da perda esperada de crédito para clientes corporativos em 1º de janeiro e
em 31 de dezembro de 2019
Uma taxa de perda de crédito esperada é calculada para cada tipo de cliente (público ou privado)
com base nas características observadas historicamente e condição de inadimplemento de perda
de crédito. Especificamente, a provisão para redução ao valor de realização das contas a receber
foi constituída de acordo com o julgamento da Administração da Empresa, considerando o
histórico de perdas dos últimos três anos ajustados para refletir as condições econômicas atuais
e esperadas, bem como outros fatores de determinação de risco de crédito para cálculo de perdas
esperadas, incluindo análise individual das duplicatas em aberto.
O percentual utilizado para o cálculo das perdas esperadas em 2019 foi de 0,66% para clientes
públicos, que corresponde a proporção dos da média dos títulos em aberto em relação ao perdas
ocorridas nos últimos 3 anos, sendo o percentual de 0.48% para o caso dos clientes privados.
Demais valores informados são referentes as análises individuais das duplicatas.
A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2019.

31 de dezembro de 2019
Em milhares de Reais
Clientes públicos
Clientes privados
Total
31 de dezembro de 2018
Em milhares de Reais
Clientes públicos
Clientes privados
Total

(iii)

Taxa média
ponderada de
perda
estimada
0,66%
0,48%
0,51%
Taxa média
ponderada de
perda
estimada
0,1%
0,4%
0,4%

Vendas
brutas
311.862
1.718.193
2.030.055

Provisão de
perda estimada
2.058
8.247
10.305

Vendas
brutas
283.124
1.460.322
1.743.446

Provisão de
perda estimada
283
5.841
6.124

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha “Caixa e equivalentes de caixa” de R$ 120.560 em 31 de dezembro de
2019 (2018: R$ 154.039). “Caixa e equivalentes de caixa” são mantidos com bancos e
instituições financeiras que possuem rating entre AA- e AA+, baseado nas principais agências
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de rating e, portanto, consideradas com baixo risco de crédito.

(iv)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco relacionado ao cumprimento das obrigações associadas com passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa e/ou com outro ativo financeiro. A
abordagem na Administração da liquidez é garantir, que sempre haverá liquidez suficiente para
cumprir com as obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A Companhia busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros investimentos
com mercado ativo em montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos
financeiros (exceto “Fornecedores”) para os próximos 60 dias e também monitora o nível
esperado de entradas de caixa proveniente do “Contas a receber de clientes e outros recebíveis”
em conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas a “Fornecedores e outras contas a
pagar”.

Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração
financeira. Esses valores são brutos e não descontados e incluem pagamentos de juros contratuais
e excluem o impacto dos acordos de compensação.
31 de dezembro de 2019
Valor
contábil
Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar pela aquisição de
investimentos

319.928
523
380.269
11.123
18.886
665

Total

323.959
523 380.269
11.123
18.886
665

1-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

Mais
que 5
anos

209.093
377.388
11.123
16.780
665

64.574
523
2.106
-

51.292
-

-

80.255

80.255

16.176

24.254

39.047

778

811.649

815.680

631.225

91.457

90.339

778
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31 de dezembro de 2018
Valor
contábil
Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Outras obrigações

137.542
101.056
294.090
4.735
11.247
452
32.683
581.805

Total

139.811
103.061
294.090
4.735
11.247
452
32.683
586.079

1-12
meses

1-2
anos

2-5
anos

Mais
que 5
anos

62.742
15.661
294.090
4.735
9.102
452
18.289
405.071

77.069
87.400
2.145
14.394
181.008

-

-

-

-

O Grupo tem um empréstimo bancário com garantia que contém uma cláusula contratual restritiva
(covenant). O Grupo cumpriu todas as cláusulas na data base. O não cumprimento futuro desta
cláusula contratual restritiva pode exigir que o Grupo pague o empréstimo antes das datas
indicadas na tabela acima.
A cláusula contratual restritiva e o equivalente a dúvida financeira líquida pelo EBITDA
(LAJIDA), calculado com base nos últimos doze meses das demonstrações contábeis
consolidadas considerando o proforma de 12 meses de empresas adquiridas, independente da data
de obtenção de controle. Este indicador é monitorado regularmente pela tesouraria e reportada
periodicamente para a Administração para garantir que o contrato esteja sendo cumprido.

(v)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado — tais como taxas de câmbio e
taxas de juros — afetarem os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros.
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos
de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

(vi)

Risco cambial
A Companhia não está exposto materialmente ao risco cambial, visto que mantém poucas
operações em moeda estrangeira. Desta forma, optou por não apresentar o quadro de análise de
sensibilidade da taxa de câmbio.

(vi)

Risco de taxa de juros
Exposição ao risco de taxa de juros
O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Companhia remunerados por juros,
conforme reportado à Administração, está apresentado abaixo:
Instrumentos com taxa de juros pós-fixada
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Exposição líquida

2019
120.560
(319.928)
(199.368)
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Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros
A Companhia não possui nenhum ativo ou passivo financeiro pelo valor justo por meio do
resultado, e a Companhia não designa derivativos (swaps de taxa de juros) como instrumentos de
hedge usando o modelo de contabilidade de hedge de valor justo.
31 de dezembro de 2019

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

+25%

302.455
302.455

323.959
323.959

404.949
404.949

Valor
contábil

Total

+25%

+50%

-25%

-50%

137.542
101.056
238.598

139.811
103.061
242.872

174.764
128.826
303.590

209.716
154.592
364.308

104.858
77.296
182.154

69.905
51.531
121.436

27

-25%

485.939
242.969
485.939
242.969
Consolidado
Fluxos de caixa contratuais

31 de dezembro de 2018

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários
Debentures

+50%

-50%

161.980
161.980

Pagamento baseado em ações
Ver política contábil na nota explicativa 8(d)(ii).

a. Descrição dos acordos de pagamento baseado em ações
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui incentivos de longo prazo que outorgam aos
empregados opções de compra de ações, liquidáveis em ações.
De acordo com este incentivo, as opções podem ser exercidas por preços pré-estabelecidos na
data da outorga quando as condições para exercício sejam atendidas. São condições para o
exercício: (i) evento de liquidez para o acionista controlador; (ii) retorno mínimo esperado do
acionista controlador e (iii) tempo de serviço mínimo. Estes critérios não foram atingidos
cumulativamente, portanto nenhuma opção foi exercida até a data. Caso o empregado decida sair
da Companhia antes que as três condições acima sejam cumpridas, ele tem suas opções canceladas
Número de
opções (em Total em R$
milhares) mil*
Vida contratual da opção
Data da outorga
Incentivo 2014 1 de dezembro
6.928
12.612
48 meses após a outorga
Incentivo 2015 1 de dezembro
3.139
1.106
48 meses após a outorga
Incentivo 2017 24 de agosto
616
48 meses após a outorga
409
Incentivo 2018 9 de fevereiro
5.234
48 meses após a outorga
604
Incentivo 2019 9 de janeiro
2.392
48 meses após a outorga
1.423
23.993
Total de opções de ações
10.470
*Reconhecido no resultado do exercício de acordo com os respectivos vesting período em contra-partida a reserva de capital.
Plano

b. Mensuração de valor justo
O valor justo dos planos de opções que possui pagamento baseado em ações, liquidável em
ações foi avaliado com base na fórmula de Black-Scholes.
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Condições de serviço e de desempenho não-mercado não foram consideradas na mensuração de
valor justo.
As informações utilizadas na avaliação dos valores justos na data da outorga dos planos de
pagamento baseado em ações são:
Planos de incentivo de longo prazo
Valor justo na data de outorga
Preço da ação na data de outorga
Preço de exercício
Volatilidade esperada (média ponderada)
Vida da opção (em anos)
Taxa de juros livre de risco (CDI)

2014
1,78
2,61
1,46
23%
4
14,1%

2015
2,85
4,09
2,29
26%
4
13,6%

2017
2,52
4,37
2,44
19%
4
6,9%

2018
6,54
8,79
4,91
22%
4
6,4%

2019
7,15
10,37
5,80
18%
4
4,4%

A volatilidade esperada foi estimada considerando a métrica de mercado volatilidade histórica
do preço da ação do indicador Bovespa em período proporcional ao prazo esperado. O prazo
esperado dos instrumentos foi baseado na experiência histórica e no comportamento geral do
detentor da opção.

b.

Despesas reconhecidas no resultado
Em relação aos planos mencionados acima, a Companhia reconheceu na rubrica de resultado
como de despesas com salários e encargos, o montante total em contrapartida a despesas
registradas em despesas com pagamento baseado em ações conforme quadro abaixo:
Plano
Incentivo 2014
Incentivo 2015
Incentivo 2017
Incentivo 2018
Incentivo 2019
Total despesa reconhecida no exercício

31/12/2019
684
262
2.234
2.392
5.572
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Informações por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Elfa para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos,
sendo a Margem bruta a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
Conforme mencionado na Nota 1, a Companhia possui dois segmentos reportáveis:
Especialidades e Genéricos, Similares e Materiais respectivamente. Todas as operações da
Companhia são realizadas no Brasil não existem clientes que representem um 10% o mais da
receita de cada segmento.
31/12/2019
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %
Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição %
/Receita Operacional líquida

Especialidades

Genéricos

Corporativo
não alocado

Consolidado

1.573.495
(1.417.215)
156.280
9,9%

257.967
(218.378)
39.589
15,3%

-

1.831.462
(1.635.593)
195.869
10,7%

(51.580)
104.700

(11.997)
27.592

-

(63.577)
132.292

6,7%

10,7%

7,2%

-

Perdas (reversão) por redução ao
valor recuperável de contas a
receber

-

Despesas gerais e administrativas

-

-

Outras receitas
Outras despesas
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos

-

-

(91.387)
30.896
(10.002)

(91.387)
30.896
(10.002)

27.592

(70.493)

58.190

31/12/2018

(3.609)

-

104.700

Especialidades

Genéricos

Corporativo
não alocado

Consolidado

Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %

1.385.125
(1.229.334)
155.791
11,2%

175.302
(149.723)
25.579
14,6%

-

1.560.427
(1.379.057)
181.370
11,6%

Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição %
/Receita Operacional líquida
Perdas (reversão) por redução ao
valor recuperável de contas a
receber

(51.249)
104.542

(8.784)
16.795

-

(60.033)
121.337

7,5%

9,6%

-

Despesas gerais e administrativas

-

-

Outras receitas
Outras despesas
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos

104.700

-

72

463

-
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(7.404)

(7.404)

-

(68.925)
5.696
(4.760)

(68.925)
5.696
(4.760)

27.592

(75.393)

45.944
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Cobertura de seguros
A Companhia mantém política de contratar cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos
para as suas instalações e os bens relacionados (por exemplo: estoque de mercadorias), em
montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas com
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.

30

Eventos subsequentes
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020 - Aprovação da
abertura de Capital
Em 07 de agosto de 2020, em assembleia geral extraordinária foi aprovado:
o
o
o
o
o

a abertura de capital da Companhia;
a submissão de pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de
2009;
a submissão de pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão S.A. (“B3”);
a celebração, com a B3, do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa – Novo Mercado; e
a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente), no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo observado
o disposto na Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrução CVM 400"), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de
colocação das Ações no exterior. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM
400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas
mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a
até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei
das S.A., não haverá direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital
decorrente da Oferta.

Aquisição Medcom
Em 09 de abril de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo Medcom, através
de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de acordo com cronograma
estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou descontados por alguns eventos e
contingências anteriores à data da aquisição.
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O Grupo Medcom trouxe uma maior penetração do Grupo na região centro-oeste, e a
possibilidade de expandir o canal de delivery para esta região.
O valor total da aquisição foi de R$ 346.380. Sendo uma parcela à vista no total de R$ 299.523,
paga em caixa e em ações da Companhia avaliadas ao valor justo na data. Foi retido o valor R$
64.858 para fazer frente a eventuais contingências oriundas do período que antecedeu a data do
fechamento da aquisição conforme determinado em cláusula do contrato de compra e venda.

Aquisição Grupo Atrial
Em 30 de junho de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Salus Latam Holding
S.A controladora do Grupo Atrial, através da emissão de 78.166.378 novas ações em favor dos
acionistas da Atrial, equivalentes na data da transação ao valor total de R$ 623.375 considerando
o valor justo das ações recebidas.
Nenhuma outra contraprestação foi paga na aquisição e não há previsão para ocorrência de
pagamentos em datas futuras.
A aquisição da Atrial tem o objetivo de possibilitar ao grupo oferecer uma solução mais completa
para o setor de saúde, ampliando o portfólio de produtos do grupo Elfa através do know-how da
Atrial em materiais médicos e hospitalares.

Aquisição Mostaert
Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da
totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Comercial Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de
medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

Aquisição Fenergy
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda
(“Nacional”) assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da
Fenergy Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda (“Fenergy”). A aquisição está sujeita
a condições precedentes usuais a esse tipo de transação.
A Fenergy atua na distribuição de materiais médico hospitalares primordialmente na região Sul,
concentrando seu portfólio em consumíveis para cirurgias de alta complexidade.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas
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Aquisição Surya Dental
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, [Nacional Comercial Hospitalar]
assinou contrato de compra e venda para a aquisição do controle acionário da Surya Dental
Comércio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE e está aguardando
sua aprovação.
A Surya Dental atua na distribuição de produtos voltados para clínicas odontológicas
primordialmente na região Sul, embora tenha acesso e capilaridade em todas as regiões do Brasil.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

COVID-19 – Surto pandêmico Global
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto
pandêmico.
Durante os meses de março e de abril de 2020, as autoridades governamentais de várias
jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas
suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados
financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo.
A Elfa está avaliando o impacto da COVID-19 em seus negócios. Abaixo segue um resumo dos
principais impactos nos negócios:
Cumprimento das determinações do Ministério da Saúde tais como liberação de funcionários
acima de 60 anos, grávidas e pessoas do grupo de risco, além dos protocolos de convivência,
comportamentos e demais orientações ligadas a prevenção e higienização;
Instauração de um Comitê de Crise para deliberações sobre as ações de contenção da doença
tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas operacionais;
Cancelamento de Viagens e o cancelamento de Reuniões, Eventos, Treinamentos na sua forma
presencial; o Fortalecimento do papel da liderança frente à demanda de produtividade e trabalho
à distância, mantendo o foco no resultado e engajamento; o
Intensiva campanha interna sobre o Covid-19, envolvendo todos os colaboradores que estiverem
em Home Office ou nas Unidades (Ex. Utilização de transporte Fretado, Regras de
distanciamento nos refeitórios, vestiários, áreas comuns e produção); o
Reforço nos procedimentos de segurança e uso de EPI´s, disponibilização de Álcool Gel,
antecipação da campanha de vacinação, informações sobre saúde física e equilíbrio emocional
A Elfa está monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o momento
não sofreu qualquer impacto material financeiro. O segmento de atuação da Companhia é
considerado essencial e, assim, não teve suas operações interrompidas e está seguindo as
determinações das autoridades nas regiões em que atua.
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Como empresa do setor de medicamentos, a Elfa deve garantir à população acesso aos
medicamentos, sem perder de vista a segurança e saúde de seus colaboradores e das comunidades
com que se relaciona. Desta forma, a Companhia elaborou e colocou em prática um plano de
contingência abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para garantir a continuidade
de seus negócios e a segurança de seus colaboradores e clientes.
Frente às dificuldades apresentadas, seguimos as orientações dos Ministérios da Saúde e
entidades governamentais de cada país, adaptamos a nossa rotina protegendo e promovendo
ações educativas para os colaboradores relativamente as ameaças da doença. Dentre as principais
medidas destacamos: criação de um Comitê de Crise para a gestão diária da evolução do COVID19 e dos possíveis impactos e medidas necessárias para garantir a segurança de nossos
colaboradores, além de monitorar todas as determinações das autoridades competentes nas
regiões em que tem operação, realização de intensa comunicação, fóruns de discussão e
orientação sobre prevenção ao vírus, afastamento de colaboradores do grupo risco, intensificação
de técnicas de higiene pessoal e reforço do uso de barreira sanitárias nas unidades operacionais
Adicionalmente reforçamos a gestão do nível de estoque de matérias-primas, insumos e produtos
acabados e reorganização da produção, ações para garantir o distanciamento seguro entre
colaboradores evitando aglomerações, substituímos a participação de todos em eventos
corporativos, reuniões presenciais e viagens por comunicação entre unidades de forma remota
por meio eletrônico, assim como adotamos o trabalho remoto no escritório corporativo.
A Elfa entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia.
Embora as operações industriais, vendas ou situação financeira da Companhia não tenham sido
afetadas de forma relevante até o momento, a Administração não tem como estimar ou prever a
ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue avaliando
constantemente os impactos sobre as suas operações e se compromete a informar possíveis novos
cenários e medidas necessárias a serem adotadas.
Captação de novos endividamentos bancários

No dia 13 de julho de 2020, a Companhia captou um novo empréstimo de R$50.000.000,00 com
o Banco Santander. O empréstimo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia
e foi captado para alongar o perfil do endividamento da Companhia, sendo usado para quitar
outros empréstimos com vencimento no segundo semestre de 2020. Esse empréstimo será
remunerado a um custo de CDI + 2,70% a.a. e terá um prazo de vencimento de três anos (29 de
junho de 2023), com um ano de carência, com cessão fiduciária de certificados de depósitos
bancários, direitos creditórios e títulos no montante de 100% do valor da operação como garantia.
Esse empréstimo terá 50% do seu valor garantido em duplicatas.
Em 26 de junho de 2020, a Companhia abriu uma linha de crédito por meio de Contrato de
Câmbio firmado com o Banco Citibank S.A., no valor de R$100.000.000,00, remunerada com
juros equivalentes 2,70% a.a. somado a 100% da Taxa CDI, com vencimento previsto para o dia
26 de junho de 2023, com cessão fiduciária de duplicatas e direitos creditórios como garanti
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Senhores Acionistas,
A Administração da Elfa Medicamentos S.A. (“Elfa” ou a “Companhia”) submete à sua
apreciação o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras,
acompanhadas dos relatórios dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018. As informações do Relatório da Administração estão
apresentadas em base consolidada, exceto quando especificado em contrário, e de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2018, a Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Elfa”) continuou seu processo
acelerado de crescimento, aumentando vendas em diversos Estados do Brasil, fortalecendo
o relacionamento com seus principais fornecedores e clientes. Em dezembro de 2017 a Elfa
adquiriu a Majela Medicamentos o qual chegou para somar à Elfa um portfólio de produtos
diversificados e soluções diferenciadas de prestação de serviços.
Continuamos com a captura de sinergias das aquisições e seguimos evoluindo e fortalecendo
nossa cultura e DNA para melhor refletirem tudo que praticamos, acreditamos e prezamos.
Também realizamos contratações relevantes em 2018, para fortalecer ainda mais a gestão
da nossa Companhia, trazendo pessoas com experiência no setor e no desenvolvimento de
negócios.
Expandindo sua abrangência nacional, a Elfa está organizada em dois segmentos, trazendo
aos clientes e fornecedores oportunidades de evolução em gestão e soluções logísticas para
a área da saúde:
• Especialidades: Segmento composto por clientes Institucionais privados e públicos,
hospitais e clínicas, possui portfólio diversificado de medicamentos de alto valor agregado em
diversas especialidades, tais como, oncologia, imunossupressores e antibióticos. O segmento
de Especialidades pode ser dividido em três canais, distribuição, delivery e acesso:
•
Distribuição: canal que atende a clientes institucionais, públicos e privados, por meio
da distribuição de medicamentos conforme descrito no parágrafo anterior e que não se
enquadram nos canais de Delivery e Acesso.
•
Delivery: canal que atende diretamente ao consumidor final (pessoa física) seja por
meio de lojas físicas com seis unidades no Brasil, seja pelo e-commerce que atente a todo o
território nacional. Dentre os principais produtos do portfólio estão: medicamentos para
fertilidade, hormônios de crescimento, produtos estéticos e medicamentos especiais.
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•
Acesso: canal que atende os planos de saúde, busca disponibilizar para seus clientes
opções de forma a otimizar o atendimento dos pacientes. Neste segmento a Companhia
realiza a entrega direta ao paciente final ou ao plano de saúde, que distribui posteriormente
aos seus conveniados. Este canal possui assistência farmacêutica e time dedicado para o
acompanhamento de performance.
• Distribuição de Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): O segmento de Genéricos é,
assim como a divisão de Especialidades, composto por clientes Institucionais privados e
públicos, hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em medicamentos genéricos e
similares que possuem um valor final mais baixo para hospitais, clínicas e médicos.
Essa divisão também possui em seu portfólio materiais médicos e hospitalares com objetivo
de fornecer cada vez mais uma solução completa para nossos clientes.
Para fortalecimento do modelo de negócio, implementamos importantes ferramentas de
suporte à Gestão, como:




Portal Elfa: para relacionamento online com clientes de forma a agilizar e automatizar
os processos na cadeia de fornecimento e vendas da empresa.
Rastreabilidade de pedidos: possibilitou maior visibilidade e previsibilidade de
recebimento dos produtos aos clientes.
Área de Qualidade: consolidação da Área com mapeamento de macrofluxos, com
fluxogramas relevantes descritos e mais de 250 procedimentos definidos.

Para os próximos anos, acreditamos no crescimento sustentável do mercado de saúde
pautado no maior acesso da população brasileira à saúde, envelhecimento da população,
desenvolvimento de novas drogas, investimentos de longo prazo na cadeia de saúde e
inovações próprias do setor, sendo a Elfa um dos players mais relevantes na distribuição de
medicamentos de alto valor agregado e adjacentes no Brasil.
INOVAÇÃO
A Elfa e o laboratório farmacêutico Sanofi resolveram investir em um modal de transporte que
vem revolucionando o mercado de logística brasileiro: entregas com o uso de drones. Em
parceria com a SMX, empresa especialista em desenvolver sistemas aéreos não tripulados,
o serviço esteve em fase de testes no curso de 2018 e promete ser uma grande revolução no
mercado de saúde.
Ainda de maneira pioneira, com o objetivo de maximizar a eficiência da gestão logística
hospitalar e garantir que o hospital aplique esforços apenas em seu core business, o Grupo
Elfa e o Hospital Sírio Libanês (“HSL”), firmaram parceria por meio de sua recém inaugurada
unidade hospitalar no Distrito Federal (“DF”). Em sua primeira fase, o projeto desenvolverá
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um estoque avançado do HSL dentro do armazém Elfa no DF, ficando a empresa responsável
pela gestão, movimentação e abastecimento automatizado de produtos, gerando otimização
de processos e redução de custos. Os benefícios do projeto são garantir a disponibilidade de
produtos e reduzir o capital de giro do hospital, melhorar a qualidade da informação e reduzir
valores com perdas e ineficiências.
GENTE E GESTÃO
Gestão de Pessoas
A Elfa tem sua gente como seu maior patrimônio. Nosso time é formado por uma equipe
experiente tanto no setor de saúde quanto em outros ramos de atividade.
A seleção, avaliação e remuneração dos nossos colaboradores são pautadas no exercício
contínuo dos nossos valores e cultura, que devem ser percebidos nas nossas atitudes diárias
e no relacionamento com clientes, fornecedores, investidores e comunidade.
A Elfa acredita no modelo de meritocracia para reconhecimento da contribuição e valorização
de seus colaboradores. Para posições-chaves, definimos metas e objetivos anuais claros
que impactam remuneração variável de curto prazo.
A Elfa conta com mais de 300 colaboradores (base dez/18), incluindo estagiários.
Uma das principais portas de entrada da Elfa é pelo Programa Jovem Talento (programa de
estágio), que contou com 850 inscrições em 2018. Os candidatos passaram por 8 etapas
eliminatórias entre testes de raciocínio lógico e psicológicos, dinâmicas, painel e entrevistas
pessoais, sendo a última etapa uma entrevista com o CEO da Companhia.
Acreditamos que a educação será sempre o melhor caminho para atingirmos um melhor nível
de eficiência. No ano de 2018, 35 colaboradores foram contemplados com o Auxílio Educação
para graduação, pós-graduação e MBA. Foram 15 novas bolsas de estudo concedidas,
segundo os critérios de nossa política interna. Já somamos mais de 15% de colaboradores
contemplados com Auxílio Educação desde o início do programa. Contamos também com
mais de 2.800 treinamentos online concluídos e quase 1.000 horas de treinamentos
presenciais realizados ao longo do ano.
Modelo de Gestão dos Resultados
Com o crescimento acelerado da Elfa nos últimos anos, mostrou-se necessária uma mudança
de postura e a adesão aos conceitos de gestão utilizados no mercado.
A área de Qualidade da Elfa foi criada em 2017 com a função de gerir os processos e projetos
necessários e suficientes para suportar os objetivos e metas dos investidores. Ainda naquele
ano, iniciamos um trabalho de reestruturação de processos através do Sistema de Gestão
Elfa (“SGE”) e definição de metas estratégicas alinhadas com a liderança e desdobradas para
todo o time por meio de indicadores.
Já, através da Governança de Projetos e Gestão, fundamentamos as bases para a
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elaboração e a descrição das políticas necessárias para a construção estratégica de nossos
processos.
De forma a suportar o crescimento dos resultados, a Gestão da Elfa busca estabelecer
critérios de controle e padronização de procedimentos com o desenho de macroprocessos e
fluxogramas, e padronização das tarefas críticas, de forma a minimizar potenciais erros.
Os resultados mensais são discutidos em reunião de Resultados e Liderança, que envolve
todos os colaborados da Companhia. Cada Diretoria também realiza sua própria reunião
mensal, com a participação de todo time, de forma a monitorar a previsibilidade dos
resultados e definir eventuais ações corretivas.
A área de Gestão da Elfa também realiza monitoramento e melhoria de processos no escopo
de gestão dos projetos, apresentando eventuais desvios de resultados em relação às metas
contratadas, realizando diagnóstico detalhado das causas e definição de planos de ação para
correção.

Em 2019, com processos padronizados, integrados, mais eficazes e transparentes, a Elfa se
prepara e se fortalece para um novo ciclo de crescimento sustentável e planejado.
AÇÕES SOCIAIS
Na Elfa, acreditamos que o papel de construir uma sociedade melhor é função de todos.
Como Companhia responsável e ciente de seus deveres com a comunidade, destinamos o
máximo de nosso potencial em Leis de Incentivo para Instituições responsáveis, idôneas e
cujos trabalhos convergem com nossa cultura. Sempre buscamos mais do que simplesmente
realizar doações: desejamos parceiros a longo prazo, estreitando laços entre nossos
colaboradores e o trabalho desempenhado pelas entidades.
O processo para a escolha e a validação das instituições passa por uma criteriosa análise de
organizações que possuem atuação em localidades nas quais o Grupo opera, sempre
respeitando nossas políticas de compliance para patrocínios e projetos culturais.
A Elfa acredita que ações simples, organizadas e assertivas contribuem para a formação de
uma sociedade mais justa.
A seguir são destacadas nossas principais iniciativas:
Canto Cidadão: o projeto Canto Cidadão leva artistas voluntários para ações em hospitais
públicos e filantrópicos na cidade de São Paulo desde 2002, tendo beneficiado mais de 3
milhões de pessoas ao longo do tempo. Através da arte, os atores trazem aos locais como
salas de espera e quartos, alegria e leveza, mudando a energia do ambiente com músicas,
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teatro e histórias. Outra frente de atuação dá-se junto aos alunos de escolas públicas, onde
crianças e adolescentes tem a oportunidade de assistir peças de teatro na sede do Canto
Cidadão.
O Canto Cidadão funciona de forma independente, e o Grupo Elfa é um patrocinador, via Leis
de Incentivo, que visa contribuir para que esse projeto se perpetue.
Associação Desportiva para Deficientes (ADD): a ADD desenvolve projetos que facilitam
o processo de integração e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, por meio de
práticas esportivas adaptadas e apoio educacional no município de São Paulo.
A Elfa patrocina, vias Leis de Incentivo, o Programa de Iniciação ao Esporte Adaptado, um
projeto aprovado junto ao Ministério do Esporte que visa proporcionar o desenvolvimento
físico motor de crianças com deficiência física e intelectual. O projeto possui como público
alvo 100 crianças e adolescentes de 6 a 21 anos de idade, majoritariamente carentes,
residentes da Grande São Paulo e ABCD.
Fundo Municipal da Criança de João Pessoa: o Fundo Municipal da Criança e Adolescente
de João Pessoa (PB) capta recursos através de doações de pessoas físicas e jurídicas. O
Grupo Elfa colabora com o Fundo, cujos recursos são repassados para entidades sem fins
lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
devidamente cadastradas e aprovadas pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescentes.
Em 2018, 24 entidades foram beneficiadas com mais de R$1 milhão, ajudando diretamente
cerca de 3 mil crianças e adolescentes.
Lar Torres de Melo: localizado no município de Fortaleza (CE), o Lar Torres de Melo, com
mais de 100 anos de existência, é a maior Instituição de Longa Permanência para Idosos do
Nordeste do Brasil. Atualmente atende integralmente às necessidades de 220 idosos
residentes, oferecendo assistência integral, disponibilizando alimentação, assistência social,
moradia e atenção à saúde.
A Elfa ajuda a patrocinar, vias Leis de Incentivo, o projeto “Longevidade com Dignidade:
Cuidar, Proteger e Promover”, que já levou 3 mil atendimentos médicos por meio de consultas
e exames, 55 mil procedimentos de enfermagem pelos cuidadores e técnicos em
enfermagem, 21 mil atendimentos nutricionais, de fisioterapia e psicologia e 100 atividades
recreativas.
Instituto Constelação: o Grupo Elfa contribui desde 2014 com o Instituto Constelação,
localizado na cidade do Recife (PE), que atua com crianças em situação de extrema pobreza,
residentes do bairro do Bode, uma das comunidades mais carentes e violentas do estado do
Pernambuco. O Instituto visa resgatar a cidadania destas crianças, proporcionando uma
perspectiva de futuro, onde as mesmas, desde a entrada no Instituto, são acompanhadas até
completarem 18 anos de idade.
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McDia Feliz: para o ano de 2018, foi firmada uma parceria muito especial: os recursos da
campanha do McDia Feliz passaram a ser destinados também ao Instituto Ayrton Senna,
organização não-governamental que há mais de 20 anos trabalha para desenvolver o
potencial das novas gerações por meio da educação integral em todas as regiões do País.
O Grupo Elfa distribuiu vouchers para seus colaboradores participarem da companha. Foi
realizada também a doação de tickets para crianças da Casa Pequeno Davi, instituição que
lida com jovens carentes do bairro do Roger, comunidade próxima a sede do Grupo em João
Pessoa. Ao todo foram distribuídos 1.000 vouchers, cujo valor foi integralmente repassado
para o Instituto Ayrton Senna, contribuindo para a ampliação das oportunidades de vida e
criação de novos agentes de transformação por todo o Brasil.
Premiações 2018
1. As 1000 Maiores Empresas. Valor 1000. Edição 2018.
2. Melhores Empresas Para Trabalhar 2018, Setor Saúde, Brasil. GPTW.
3. Melhores Empresas Para Trabalhar 2018 Paraíba. GPTW.

COMPLIANCE
Seguindo o compromisso inegociável de ser uma empresa ética e transparente em todas as
suas atividades, possuímos um programa de Compliance estruturado e com uma estrutura
hierárquica independente da presidência da Companhia.
Caso o funcionário presencie ou tome conhecimento de qualquer atitude que confronte as
leis, o código de conduta da companhia, as políticas internas e/ou as diretrizes de Compliance
da Elfa, existem 3 canais de contato direto com a ouvidoria. As informações prestadas
possuem anonimato garantido e permanecem com o Comitê de Ética, que toma todas as
medidas necessárias para proteger o denunciante.
Em 2018 foram realizados, com a coordenação da área de Compliance, treinamentos de
Prevenção à Corrupção, Regras de Interação com Agentes Públicos e Parâmetros da Lei de
Licitações. Compliance é um processo de melhoria contínua e, sem dúvida, os resultados são
infinitamente melhores se compartilhamos nossas boas práticas com nossos stakeholders.
Por isso realizamos, em São Paulo, em outubro de 2018, a Mesa Redonda de Compliance
da Elfa que contou com a participação de importantes players do mercado farmacêutico e
com renomados escritórios de advocacia. O resultado foi excepcional e, sem sombra de
dúvidas, eleva ainda mais a confiabilidade do nosso Programa de Compliance, passando a
fazer parte da agenda anual da Companhia.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO
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As demonstrações financeiras consolidadas (“demonstrações financeiras”) foram
preparadas e estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e,
também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na
gestão da Administração da Elfa.
As informações contidas e analisadas neste relatório são derivadas das demonstrações
financeiras consolidadas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
expressas em R$ milhões, exceto quando mencionado diversamente.
R$mm
ReceitaOperacionalLíquida
Custodasmercadoriasvendidas
LucroBruto
%MargemBruta
Perdasporreduçãoaovalorrecuperáveldecontasa
receber
PDD/ROL(%)
Despesascomvendas
Despesascomvendas/ROL(%)
DespesasGeraiseAdministrativas
DespesasG&A/ROL(%)
OutrosResultados
EBITDAcontábil
%MargemEBITDA
Despesasnãorecorrentes
EBITDAajustado
Depreciaçãoeamortização
DespesaFinanceira,líquida
Impostoderendaecontribuiçãosocialdiferido,líquido
LucroLíquido
%MargemLíquida
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2018
1.560,4
1.379,1
181,4
11,6%

2017
1.075,7
958,0
117,8
10,9%

(7,4)
Ͳ0,5%
(60,0)
Ͳ3,8%
(55,8)
Ͳ3,6%
0,9
59,1
3,8%
19,5
78,6
(13,1)
(9,7)
24,2
60,5
3,9%

(0,1)
0,0%
(45,2)
Ͳ4,2%
(47,7)
Ͳ4,6%
7,0
32,0
3,0%
22,4
54,5
(1,0)
(10,9)
Ͳ5,9
14,2
1,3%

ȴ
45%
44%
54%


n.a.

33%

41%

Ͳ87%
85%

-13%
44%
1.210%
Ͳ11%
Ͳ510%
327%


Receita Operacional Líquida (ROL): A ROL atingiu R$ 1.560,4 milhões em 2018, um
crescimento de 45% comparado ao ano anterior. O incremento da receita se deu tanto pelo
crescimento orgânico das vendas que somaram R$ 213,4 milhões quanto pelo incremento
devido a aquisição da Majela desde a data de aquisição. que somou ao resultado da Elfa R$
271,3 milhões.
Custo das mercadorias vendidas (CMV): o CMV atingiu R$ 1.379,1 milhões em 2018, um
crescimento de 44% comparado a 2017. Esse incremento foi totalmente explicado pelo
crescimento orgânico da ROL da Elfa e pelo impacto da consolidação da Majela desde a data
de aquisição.
Lucro Bruto: o lucro bruto de 2018 foi R$ 181,4 milhões, um crescimento de 54% quando
comparado ao ano anterior. Esse crescimento foi um resultado do crescimento das vendas
de 45% de 2018 e a expansão da margem do ano de 70pps.
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber (PDD): A PDD negativa em
R$ (7,4) milhões em 2018 comparado com R$ 0,1 milhões em 2017. Esse aumento decorreu
de reversões feitas em 2017 que impactaram positivamente a PDD daquele exercício.
Despesas com vendas: totalizaram R$ 60,0 milhões em 2018, um crescimento de 33%
quando comparado ao exercício de 2017, abaixo do crescimento da nossa ROL de 45% no
período, resultando em uma redução destas despesas como percentual da ROL de 0,4 pps
no período, chegando a 3,9% da ROL.
Despesas Gerais e Administrativas: totalizaram R$ 55,8 milhões o que indica um
crescimento de 41% em 2018 quando comparado com 2018 de R$ 47,7 milhões. Esse
crescimento deu-se principalmente pelo impacto da aquisição da Majela desde a data de
aquisição dela.
Outros Resultados: totalizaram R$ 0,9 milhões em 2018, com uma queda de 86,7% quando
comparado ao exercício de 2017, justificado principalmente por créditos fiscais
extemporâneos contabilizados durante o ano de 2017.
EBITDA Contábil: totalizou R$ 59,1 milhões em 2018 comparado a R$ 32,0, milhões do
exercício de 2017 devido ao crescimento da ROL e expansão da margem bruta percentual,
parcialmente compensado pelo crescimento das despesas de vendas e gerais e
administrativas.
EBITDA Ajustado: totalizou R$ 78,6 milhões no exercício de 2018 devido ao desconto de R$
19,5 milhões de despesas não recorrentes relacionadas as combinações de empresas no
período. Ao comparar o mesmo período de 2017, o EBITDA Ajustado da Elfa totalizou R$
54,5 milhões com um total de despesas não recorrentes de R$ 22,4 milhões.
Depreciação e Amortização: totalizaram R$ 13,1 milhões no exercício de 2018, comparado
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a R$ 1 milhão em 2017, decorrente principalmente do aumento de referentes ao valor justo
dos contratos de distribuição adquiridos em 2017 (Majela).
Despesa Financeira, líquida: totalizaram R$ 9,7 milhões no exercício de 2018, comparado
a R$ 10,9 milhões em 2017, uma melhora de 12% decorrente de um menores taxas de juros
no período.
Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS), líquidos: totalizaram um resultado
positivo em R$ 24,2 milhões no exercício de 2018, comparado a um resultado negativo de R$
5,9 milhões em 2018 devido, principalmente ao reconhecimento de prejuízos fiscais a
compensar de R$ 28,9 milhões.
Lucro líquido: totalizou R$ 60,5 milhões no exercício de 2018, comparado a R$ 14,2 milhões
para o exercício de 2017, um crescimento de 327,4%. Os principais fatores para este
crescimento foram o crescimento da ROL, expansão da margem bruta percentual, redução
da despesa financeira liquida e resultado positivo de IR/CS, parcialmente compensado pelo
crescimento das despesas com vendas e gerais e administrativas e menor resultado de outras
operacionais.
Disponibilidades e Endividamento
R$milhões
DívidaBruta
CurtoPrazo
LongoPrazo
Disponibilidades
CaixaeEquivalentesdeCaixa
AplicaçõesFinanceiras
DívidaLíquida

2018
238,6
152,9
81,7
154,0
154,0
0,0
84,6

2017
61,7
61,7

86,7
86,6
0,1
(25,0)

ȴ
286,7%
147,8%

77,6%
77,8%
n.a.
136,4%

A dívida bruta consolidada da Companhia corresponde ao somatório das posições ajustadas
das dívidas com Bancos de curto e longo prazo e das debêntures emitidas de curto e longo
prazo. A dívida Bruta atingiu R$ 238,6 milhões ao final do exercício de 2018, representando
um aumento de R$ 176,9 milhões (286,7%) em relação a dezembro de 2017, devido a
principalmente a emissão de debêntures de que totalizavam R$ 101,1 milhões no
encerramento do exercício de 2018.
A Elfa encerrou o ano de 2018 com o saldo de caixa e aplicações financeiras no total de R$
154 milhões, um aumento de 77,6% ou R$ 69,3 milhões em relação a dezembro de 2017. Os
EBITDA contábeis dos exercícios totalizaram R$ 59,1 milhões e R$ 32 milhões,
respectivamente. Sendo assim, a Elfa terminou o exercício de 2018 com uma dívida
liquida/EBITDA de 1,4x, enquanto encerrou o exercício de 2017 com -0,78x.
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FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
A demonstração consolidada do fluxo de caixa da Elfa para os períodos findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 é parte integrante das demonstrações financeiras e resumida
abaixo:
EmmilhõesdeReais,excetoquandoindicadodeoutraforma
Fluxodecaixalíquidoprovenientedas(utilizadonas)atividades
operacionais
Fluxodecaixalíquidoutilizadonasatividadesdeinvestimento
Fluxodecaixalíquidoprovenientedasatividadesdefinanciamento
Redução/Aumentolíquidoemcaixaeequivalentesdecaixa

dez/18
Ͳ108,7

Ͳ14,4

Ͳ5,8
181,9
67,4

64,6
Ͳ17,2
33,0

 
Saldoinicialdecaixaeequivalentesdecaixa
SaldoFinaldecaixaeequivalentesdecaixa

dez/17


86,6
154,0

53,6
86,6

O Fluxo de Caixa Operacional foi negativo em R$ (108,7) milhões em dezembro de 2018
comparado com um com um caixa operacional negativo em 2017 em R$ (14,4) milhões.
O fluxo de caixa de investimento foi negativo em R$ (5,8) em 2018 devido principalmente a
aplicações no imobilizado e intangível.
O Fluxo de caixa de Financiamento foi positivo em R$ 181,9 milhões principalmente devido a
emissão de debentures e a captação de novas dívidas no valor de R$ 288,8 milhões e
parcialmente compensados pelo pagamento de R$ 111,5 milhões de empréstimos.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conselho da Administração
O Conselho de Administração é responsável pela orientação dos negócios do Grupo Elfa e
subsidiárias. Além disso, o Conselho também nomeia os diretores executivos e supervisiona
suas atividades.
As decisões do Conselho de Administração ocorrem por meio do voto majoritário de seus
membros.
O Conselho é formado por sete membros, eleitos e destituíveis em Assembleia Geral dos
Acionistas, conforme estabelecido no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da
Companhia. O mandato dos membros é de um ano, sendo permitida a reeleição.
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Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é o órgão da Companhia responsável pela administração dos negócios
sociais em geral e pela prática de todos os atos necessários para sua condução.
A Diretoria Executiva da Elfa é composta por no mínimo quatro membros, sendo o Diretor
Presidente, o Diretor Financeiro, o Diretor de Planejamento Estratégico, o Diretor Comercial
e os demais, Diretores sem Designação Específica, eleitos e destituíveis pelo Conselho de
Administração para um mandato de um ano, passível de reeleição. No atual mandato, nove
membros compõem a Diretoria.
Relacionamento com Auditores Independentes
Em conformidade com a Instrução CMV nº 381/2003, a Elfa informa que os auditores
independentes – KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) – não prestaram durante o ano
de 2018 serviços que não os relacionados à auditoria externa.
Declaração da Diretoria
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, a
Diretoria da Elfa declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no
parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Agradecimentos
A administração da Elfa agradece aos seus clientes, acionistas, fornecedores, sociedade,
parceiros e instituições financeiras pela confiança depositada, e aos seus colaboradores pela
dedicação e empenho, responsáveis, em grande parte, pelos resultados alcançados.

Brasília, 13 de agosto de 2020
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos acionistas e aos Administradores da Elfa Medicamentos S.A.
Brasília - DF
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Elfa Medicamentos S.A.
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Elfa
Medicamentos S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da
Elfa Medicamentos S.A em 31 de dezembro de 2018, o desempenho consolidado de suas operações e
os seus fluxos de caixa 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).

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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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 dos auditores 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.

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.

Avaliação do valor recuperável de ágios por expectativa de rentabilidade futura originados em
combinações de negócios
Veja a Nota explicativa n° 14 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Por que é um PAA

Como auditoria conduziu esse assunto

Em 31 de dezembro de 2018, , a Companhia
possuía registrado em seus ativos investimento no
balanço patrimonial individual e intangíveis no
balanço patrimonial consolidado, ágio pago por
expectativa de rentabilidade futura originado na
aquisição de negócios.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, a avaliação, com auxílio de nossos
especialistas em finanças corporativas, das
principais premissas utilizadas (WACC,
crescimento na perpetuidade e LAJIDA estimado)
para estimar, com base nos fluxos de caixa
futuros descontados a valor presente, o valor da
unidade geradora de caixa.

Anualmente, a Companhia realiza o teste de
redução ao valor recuperável (´Impairment´) desse
ativo. A determinação do valor em uso da unidade
geradora de caixa envolve o uso de premissas, tais
como taxa de desconto (WACC), crescimento na
perpetuidade e crescimento estimado do LAJIDA
(média para os próximos 5 anos).
Esse assunto foi considerado significativo para a
nossa auditoria devido à relevância dos valores
registrados de ágio e às incertezas relacionadas as
premissas e estimativa que possuem risco
significativo de resultar em um ajuste material nos
saldos das demonstrações financeiras no próximo
exercício fiscal.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

Avaliamos ainda se as divulgações feitas nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram as informações
relevantes.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados, consideramos
que é aceitável o saldo de ativo intangível
relacionado ao ágio gerado em combinação de
negócios, no contexto das demonstrações
financeiras consolidadas tomadas em conjunto,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2018.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
Os balanços patrimoniais, individual e consolidado, em 31 de dezembro de 2017 e as demonstrações
individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresentados
como valores correspondentes nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício
corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório
datado em 12 de agosto de 2020, sem modificação. Os valores correspondentes relativos às
demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2017, foram submetidos aos mesmos procedimentos de auditoria por aqueles
auditores independentes e, com base em seu exame, aqueles auditores emitiram relatório sem
modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o
relatório dos auditores
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 pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações
financeiras 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
– Obtemos 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.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também a administração 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 a administração, 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, 13 de agosto de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Alexandre Yoiti Fujimoto
Contador CRC 1SP209444/O-7

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Notas

Consolidado

2018

2017

2018

2017

102.684
206.560
112.099
13.447
12.277
18.102

54.949
172.265
83.603
6.969
9.099
9.931

154.039
379.357
176.829
22.317
17.706
24.615

86.623
122
342.294
173.636
14.083
11.837
14.639

465.169

336.816

774.863

643.234

96
4
11.690
50.126
61.916

198
3.302
30.247
33.747

127
1.940
66.597
68.664

227
3.664
34.791
38.682

10.575
403.065
1.915

6.072
297.275
2.530

13.954
153.175

8.633
162.825

Total do ativo não circulante

477.471

339.624

235.793

210.140

Total do ativo

942.640

676.440

1.010.656

853.374

182.690
137.542
15.356
3.424
5.807
452
11.252

157.063
53.945
5.925
5.720
680
41.527

275.436
137.542
15.356
4.735
9.100
452
18.289

312.332
61.723
8.979
11.468
680
52.469

356.523

264.860

460.910

447.651

47.745
85.700
1.481
30.222
541
-

17.468
1.634
41.550
-

18.654
85.700
2.145
22.819
-

15.432
2.778
35.548

165.689

60.652

129.318

54.795

312.016
44.415
2.700
61.297
420.428

306.620
37.695
2.700
3.913
350.928

312.016
44.415
2.700
61.297
420.428

306.620
37.695
2.700
3.913
350.928

942.640

676.440

1.010.656

853.374

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Outros créditos

9
10
11
12

Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Outros créditos
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do realizável a longo prazo
Imobilizado
Investimentos
Intangível

15
25

13
14

Passivo
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar pela aquisição de investimentos

16
17
18

19

Total do passivo circulante

Fornecedores e outras contas a pagar
Debentures
Tributos a recolher
Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Provisão para passivo a descoberto
Provisão para contingências

16
18
19
13
20

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Recursos para aumento de capital
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido

1.037

21

Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação, em reais)
Consolidado

Controladora
Notas

2018

2017

2018

2017

Receita operacional líquida

22

903.775

708.985

1.560.427

1.075.744

Custo das mercadorias vendidas

23

(801.573)

(627.897)

(1.379.057)

(957.990)

102.202

81.088

181.370

117.754

23

(34.244)

(27.363)

(60.033)

(45.169)

10
23
13
23

(4.203)
(48.864)
35.031
392

3.195
(48.216)
9.502
8.297

(7.404)
(68.924)
936

132
(48.750)
7.013

(51.888)

(54.585)

(135.425)

(86.774)

50.314

26.503

45.945

30.980

3.293
(14.182)

2.929
(12.860)

4.552
(14.224)

4.335
(15.280)

(10.889)

(9.931)

(9.672)

(10.945)

39.425

16.572

36.273

20.035

21.093

(5.158)
2.743

(4.666)
28.911

(11.515)
5.637

21.093

(2.415)

24.245

(5.878)

60.518

14.157

60.518

14.157

0,25
0,24

0,06
0,06

Lucro bruto

Despesas comerciais
Perdas (reversão) por redução ao valor recuperável de
contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais, líquidas

Lucro operacional antes do resultado financeiro e
impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras

24

Despesas financeiras, líquidas
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

25

Lucro líquido do exercício
Lucro por ação - básico - R$
Lucro por ação - diluído - R$

26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2018

2017

Consolidado
2018

2017

Lucro líquido do exercício

60.518

14.157

60.518

14.157

Resultado abrangente do exercício

60.518

14.157

60.518

14.157

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

21
491

492

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Adiantamento para futuro aumento de capital
Distribuição dos lucros de exercícios anteriores
14
Aumento de capital social:
Mediante acervo líquido incorporado
14
Em moeda
14
Lucro líquido do exercício
Destinação dos lucros:
Reserva legal
14
Dividendos propostos
14
Retenções de lucros
Opções outorgadas reconhecidas
Outros
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Ajuste na aplicação inicial do CPC 48/IFRS 9, líquido de
impostos
Aumento de capital social:
Em moeda
21
Lucro líquido do exercício
Reversão adiantamento para futuro aumento de capital para reserva de lucros
Opções outorgadas reconhecidas
Destinação dos lucros:
Reserva legal
21
Dividendos propostos
21
Reserva de incentivos fiscais
21
Reserva de Lucros

Nota

(Valores expressos em milhares de reais)

5.396
-

-

5.396
-

-

-

312.016

-

(5.396)

312.016

312.016

-

306.620

194.619
-

(5.396)
-

194.619
5.396
-

112.001
-

Total

-

A
integralizar

Capital social

112.001
-

Subscrito

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Elfa Medicamentos S.A.

22

25.994

-

-

-

(144)
25.994

26.138
-

-

Reserva
de capital

18.421

-

6.719

7.623
4.079
11.702

Opções
outorgadas

Reserva de capital

3.734

3.026
-

-

-

708
708

-

-

Reserva
legal

9.286

8.763

-

(2.682)

13.228
3.205

-

11.407
(21.430)

Retenção
de lucros

Reserva de lucros

48.277

48.277

-

-

-

-

-

Reserva
de
incentivos
fiscais

-

(3.026)
(452)
(48.277)
(8.763)

60.518
-

-

(708)
(221)
(13.228)
-

14.157

-

Lucros
acumulados

2.700

-

-

-

2.700

-

2.700
-

Recursos
para
aumento
de
capital

420.428

5.396
60.518
6.719
(452)
-

(2.682)

131.031
2.700
(21.430)
230.880
9.126
(221)
4.079
(144)
350.929

Total

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2018
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa:
Depreciação e amortização
Impostos de renda e contribuição social
Provisão para perdas no valor recuperável
Outros
Provisão para contingências
Provisão para perda com estoques
Juros– empréstimos
Juros– debêntures
Remuneração baseada em ações
Equivalência patrimonial
(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros
Acréscimo (decréscimo) de passivos:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Outras obrigações

Caixa aplicado (gerado) nas atividades operacionais
Dividendos recebidos
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais
Atividades de investimento:
Aplicações financeiras
Aplicações no imobilizado e intangível
Caixa líquido adquirido sobre aquisição e incorporação
Aporte de capital social nas controladas
Recurso para futuro aumento de capital
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimento
Atividades de financiamento:
Aumentos de capital
Emissão de debentures
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa

23
493

2017

Consolidado
2018

2017

60.518

14.157

60.518

14.157

3.075
(21.093)
4.203
(1.338)
446
11.298
2.580
6.719
(35.031)
31.377

710
(2.415)
(3.195)
3.030
9.000
4.079
(9.502)
15.864

13.132
(24.245)
7.404
(604)
529
11.145
2.580
6.719
77.175

1.034
5.878
(132)
1.270
1.037
6.087
9.641
4.079
43.051

(45.850)
(28.943)
(11.095)
(13.236)
(99.124)

(52.378)
(24.662)
(2.993)
(5.143)
(85.176)

(50.540)
(3.724)
(14.103)
(13.236)
(81.603)

(160.282)
(77.044)
(6.409)
(12.103)
(255.838)

14.657
(2.501)
(66)
(5.451)
6.639

66.171
3.132
7.737
(20.781)
56.259

(36.896)
(4.242)
(7.665)
(38.653)
(87.456)

157.201
5.231
6.362
53.366
222.160

(61.108)
3.302
(13.864)
(71.671)

(13.053)
7.070
(9.964)
(6.161)
(22.108)

(91.882)

9.373

(12.544)
(4.320)
(108.746)

(12.108)
(11.630)
(14.365)

102
(4.672)
(55.248)
(11.690)
(71.507)

5.673
(2.548)
40.542
(8.329)
19.220
54.558

222
(5.994)
(5.772)

5.553
(2.982)
40.542
21.439
64.552

5.396
100.000
186.102
(99.939)
(646)
190.913
47.735

25.250
52.169
(74.087)
(21.430)
(18.098)
14.352

5.396
100.000
188.752
(111.534)
(680)
181.934
67.416

25.250
62.405
(83.449)
(21.430)
(17.224)
32.963

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2018
Demonstração do acréscimo no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No final do exercício
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2017

Consolidado
2018

2017

54.949
102.684

40.597
54.949

86.623
154.039

53.660
86.623

47.735

14.352

67.416

32.963

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos Valores Adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2018
Receitas
Vendas de mercadorias e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Consolidado
2018

2017

776.360
773.165
3.195

1.691.455
1.698.859
(7.404)

(889.698)

(663.577)

(1.505.491)

(992.926)

(849.850)

(627.897)

(1.448.794)

(957.990)

(33.957)
(5.891)

(29.590)
(6.090)

(44.917)
(11.780)

(25.503)
(9.433)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

83.564
(3.075)

112.783
(710)

185.964
(13.132)

179.952
(1.034)

Valor adicionado líquido produzido pela
entidade

80.489

112.073

172.832

178.918

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Equivalência patrimonial
Outras

50.508
14.676
35.031
801

19.730
2.807
9.502
7.421

20.673
16.938
3.735

12.521
3.806
8.715

130.997

131.803

193.505

191.439

(130.997)

(131.803)

(193.505)

(191.439)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Plano de pagamentos baseados em ações

(34.940)
(22.668)
(4.315)
(1.238)
(6.719)

(30.141)
(21.755)
(3.270)
(1.037)
(4.079)

(50.602)
(35.314)
(6.691)
(1.878)
(6.719)

(42.620)
(32.295)
(4.702)
(1.544)
(4.079)

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

(9.467)
16.067
(25.417)
(117)

(72.591)
(8.308)
(64.180)
(103)

(52.018)
16.844
(68.694)
(168)

(115.903)
(16.327)
(99.441)
(135)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Multas
Outros

(26.072)
(23.882)
(1.017)
(526)
(647)

(14.914)
(11.109)
(1.124)
(478)
(2.203)

(30.367)
(25.542)
(1.986)
(894)
(1.945)

(18.759)
(13.767)
(1.740)
(538)
(2.714)

Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Constituição de reservas de lucros

(60.518)
(60.518)

(14.157)
(4.992)
(9.165)

(60.518)
(60.518)

(14.157)
(4.992)
(9.165)

Insumos adquiridos de terceiros
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços
prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Fretes

Valor total adicionado a distribuir
Distribuição do valor adicionado

973.262
977.465
(4.203)

2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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1.172.878
1.175.179
(2.301)

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
(Em milhares de reais)

1

Contexto operacional
A Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia” ou “Controladora’) é uma sociedade por ações de
capital fechado, concentrando-se no comércio atacadista de medicamentos de uso humano, com
sede em Brasília, no Distrito Federal. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a
Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Elfa” ou “Grupo”).
Somos uma empresa de abrangência nacional de soluções de saúde, que distribui e vende
medicamentos de alta complexidade e produtos médico-hospitalares para os setores privado
(hospitais, clínicas e planos de saúde) e público (federal, estadual e municipal).
A Elfa está organizada dentro de dois segmentos de negócio, trazendo aos clientes e fornecedores
oportunidades de evolução em gestão e soluções logísticas para a área da saúde, sendo estes dois
segmentos:
Distribuição de Especialidades (“Especialidades”): Segmento composto por clientes
Institucionais privados e públicos, hospitais e clínicas, possui portfólio diversificado de
medicamentos de alto valor agregado em diversas especialidades, tais como, oncologia,
imunossupressores e antibióticos.
No segmento de Especialidades temos também os canais de delivery e o canal acesso, que possui
atendentes treinados, lojas para compra física, operações com laboratórios (Operações Logísticas
– “OLs”), e-commerce e representantes externos.
Especificamente, o canal Acesso é a unidade que atende os planos de saúde e o paciente final.
Este canal possui assistência farmacêutica e time dedicado para o acompanhamento de pacientes
além de análise de consumo para o plano.
Distribuição de Genéricos, similares e materiais (“Genéricos”): Segmento composto por clientes
Institucionais privados e públicos, hospitais e clínicas, possui portfólio baseado em
medicamentos genéricos e similares para hospitais, clínicas e médicos.

2

Relação de entidades controladas
Segue abaixo lista das controladas relevantes da Companhia.
Controlada diretas:
Prescrita Medicamentos Ltda.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.

26
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2018

2017

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

Os percentuais acima consideram o total detido pelo grupo, por questões societárias é necessário
que uma controlada tenha uma participação minoritária de outra controlada para compor a
Sociedade, entretanto a totalidade das participações pertence ao grupo. Neste contexto, a
participação de outras controladas nas investidas é menor que 0,01%.
x

Prescrita Medicamentos Ltda. (“Prescrita”)
A Prescrita é uma delivery que atua com hormônios de crescimento, fertilidade e medicamentos
especiais.
Além da venda de medicamentos, a Prescrita oferece assistência farmacêutica e uma sala de
aplicação de medicamentos injetáveis em todas as unidades. Com sede em João Pessoa, a
Prescrita possui duas filiais operacionais na Paraíba e uma em São Paulo e Minhas Gerais.

x

San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“San Log”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujos objetivos sociais são: (i) o comércio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; (ii) transporte rodoviário de
carga (iii) representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria; e (v) importação e exportação de medicamentos por conta própria ou por
ordem de terceiros; (vi) participação em outras sociedades, como sócia ou acionista.
A San Log possui sede em Cabedelo, Paraíba.

x

Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (“Cirúrgica JAW”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na cidade de Palhoça, Santa Catarina
e que se dedica há mais de três décadas à distribuição de medicamentos e materiais hospitalares
atendendo aos mercados público e privado na região sul.

x

Cristal Pharma Ltda. (“Cristal”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Contagem, Minas Gerais, A
empresa tem mais 10 anos de atuação no mercado mineiro, com o objetivo de comercializar e
distribuir medicamentos de referência e genéricos para todo o estado de Minas Gerais e sul da
Bahia atendendo hospitais, clínicas, prefeituras e órgãos públicos.

x

Majela Medicamentos Ltda. (“Majela”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede em Cabedelo, Paraíba, A empresa
na data da aquisição era uma distribuidora de referência para o mercado farmacêutico brasileiro
na região nordeste.

3
3.1

Aquisição de controlada
Aquisição da Majela
Em 1º de dezembro de 2017, a ex-controladora da Companhia, San Felice Participações S.A.,
adquiriu o controle acionário da Majela.
Em 27 de dezembro de 2017, a San Felice Participações S.A. foi incorporada pela Companhia,
fazendo com que a Majela se tornasse controlada direta da Companhia, conforme descrito na
nota 2.
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O valor justo dos ativos e passivos identificáveis de maneira preliminar da Majela na data da
aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo
reconhecido na
data de aquisição
Ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível - Contratos de distribuição
Outros ativos

76.199
23.151
47.682
646
147.678

Passivos
Fornecedores
Partes relacionadas
Outros passivos

(41.959)
(48.717)
(22.849)
(113.525)
34.153

Total dos ativos identificáveis líquidos

87.235
121,388

Ágio na aquisição
Total da contraprestação

Ativos adquiridos e passivos assumidos
O ágio pago de R$ 78.812 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
oriundos das sinergias decorrentes da aquisição.
O valor de intangível de R$47.682 refere-se, principalmente, a avaliação a valor justo dos
contratos de distribuição da empresa adquirida. Esses contratos é que dão acesso a adquirente
aos produtos (medicamentos) comercializados, ao mercado e, consequentemente, aos clientes
da região em que a adquirida tem atuação.
O método utilizado para valoração e vida útil destes ativos são as divulgadas abaixo:
Ativo
Contratos de distribuição

Vida útil em anos
10

Licenças de operação

4

indefinida

Técnicas de avaliação
Multi period excess earnings
method (MPEEM)
Custo

Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras consolidadas (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e
estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e, também de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 13 de agosto de 2020.
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras.
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Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na nota explicativa 8.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC
47/IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
foram aplicados.
Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na nota explicativa 7.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

5

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais, que é a moeda
funcional da Companhia e de suas controladas. Todos os saldos foram arredondados para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

6

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

— - Nota explicativa n° 10 – Mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber:
principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda;

— - Nota explicativa n° 25 - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de
lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais
possam ser utilizados;

— - Nota Explicativa n° 28 – Valor justo das opções que fazem parte do pagamento baseado
em ações.

b.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro
de 2018 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
— Nota explicativa 11 – Mensuração de perda de estoques;

— Nota explicativa 14 - Teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas em relação aos valores recuperáveis
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— Notas explicativas 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências:
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

c.

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor
justo para ativos financeiros e não financeiros.
A Administração revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de
avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é
utilizada para mensurar valor justo, a Administração analisa as evidências obtidas de terceiros
para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos das IFRS e dos CPCs,
incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.

— Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.
— Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

— Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

— Nota explicativa 3 - aquisição de controlada.
— Nota explicativa 27 - instrumentos financeiros

7

Mudanças nas principais políticas contábeis
A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro
de 2018.
Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018,
mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia.
Devido aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas normas, as
informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para
refletir os requerimentos das novas normas. O efeito da aplicação inicial dessas normas é
atribuído principalmente a:

— classificação de instrumentos financeiros.

30
500

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

— definição de perda estimada de crédito.
a.

CPC 47/IFRS15 - Receita de contrato com cliente
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma
receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 Receitas, o CPC 17/IAS 11- Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo
com o CPC 47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou
serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no
tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento.
A Companhia não identificou impactos materiais sobre a adoção inicial do CPC 47/IFRS 15.
Desta forma nenhum ajuste foi realizado com efeitos comparativos.

b.

CPC 48/IFRS 9 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros,
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma
substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
A Companhia adotou as alterações consequentes ao CPC 26/IAS 1 - Apresentação de
Demonstrações Financeiras, como resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9 que exige que a
redução ao valor recuperável dos ativos financeiros seja apresentada em linha separada na
demonstração do resultado.
O CPC 48/IFRS 9 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros.
A adoção do CPC 48/IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da
Companhia relacionadas a passivos financeiros.
A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as categorias de mensuração originais
no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de
ativos e passivos financeiros da Companhia em 1º de janeiro de 2018.
Consolidado
1/1/2018 - CPC 38/IAS 39
Empréstimos e
recebíveis
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

86.623
351.352
14.639
-

Custo
amortizado

1/1/2018 - CPC
48/IFRS 9
Custo amortizado

-

86.623
351.352
14.639

61.723
312.332

61.723
312.332

-

Impairment de ativos financeiros
O CPC 48 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ do CPC 38 por um modelo de ‘perdas de
crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos

31
501

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2018

financeiros mensurados ao custo amortizado e instrumentos de dívida mensurados ao Valor
Justo através de outros resultados abrangentes (VJORA,) mas não a investimentos em
instrumentos patrimoniais.
Nos termos do CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC
38/IAS 39. Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos no
escopo do modelo de redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 aumentem e tornem-se
mais voláteis. A aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 em
1º de janeiro de 2018 trouxe um aumento da provisão para perdas por redução a seu valor
recuperável de R$ 2.682 para a Companhia. Este valor foi registado em contrapartida à conta de
retenção de lucros.

Transição
As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48/IFRS 9 foram aplicadas a
partir do 1 de janeiro de 2018. A Companhia optou por não reapresentar informações
comparativas dos períodos anteriores com relação aos requisitos de classificação e mensuração.
Sobre a adoção do CPC 48/IFRS 9 com base em sua posição em 31 de dezembro de 2018 a
Companhia estimou que:

— Os novos requerimentos de classificação de ativos financeiros não trouxeram impacto
significativo em relação às classificações anteriormente adotadas de acordo com o CPC 38/
IAS 39;

— A Companhia não designou ou pretende designar passivos financeiros como valor justo por
meio do resultado, sendo assim, não há qualquer impacto esperado na classificação de
passivos financeiros de acordo com os requerimentos do CPC 48/IFRS 9.
Os instrumentos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo e
classificados numa das três categorias:
Instrumentos financeiros ao custo amortizado;
Instrumentos financeiros ao valor justo por meio dos resultados abrangentes; e
Instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Mensuração subsequente
Ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de
classificação de ativos e passivos financeiros.

Ativos financeiros são classificados entre as categorias abaixo de acordo com o
propósito para os quais foram adquiridos ou emitidos
Ativos financeiros ao custo amortizado: são mensurados num modelo de negócio cujo objetivo é
receber fluxos de caixa contratuais onde seus termos contratuais deem origem a fluxos de caixa
que sejam, exclusivamente, pagamentos e juros do valor principal.
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Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: são mensurados
num modelo de negócio cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: quaisquer ativos financeiros que não
sejam classificados numa das duas categorias acima mencionadas devem ser mensurados e
reconhecidos ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros que são detidos para
negociação e gerenciados com base no justo valor, também estão incluídos nesta categoria.

Passivos financeiros
A entidade deve classificar todos os passivos financeiros como mensurados ao custo
amortizado, exceto por: (a) passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, (b)
passivos financeiros que surjam quando a transferência do ativo financeiro não se qualificar para
desreconhecimento ou quando a abordagem do envolvimento contínuo for aplicável, (c)
contrato de garantia financeira, (d) compromissos de conceder empréstimo com taxa de juros
abaixo do mercado, (e) a contraprestação contingente reconhecida por adquirente em
combinação de negócios à qual deve ser aplicado o CPC 15/IFRS 3.

8

Base de mensuração e principais políticas contábeis
Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando
indicado de outra forma.

Principais políticas contábeis
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário.

8.1
(i)

Base de consolidação
Combinação de negócios
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é
transferido para a Companhia. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor
justo, assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na
transação é testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor recuperável.
Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos da
transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à
emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio.
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações préexistentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de
aquisição. As contraprestações contingentes da Companhia são remensuradas ao valor justo em
cada data de relatório e as alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado do
exercício.
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(ii)

Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia
obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.

(iii)

Perda de controle
Quando a Controladora perde o controle sobre uma controlada, a Companhia desreconhece os
ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados
no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda
de controle é reconhecido no resultado.
Se a Companhia retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada
pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle.

(iv)

Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de
transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na
proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da
mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.

8.2

Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das
entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do
balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas
estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.

8.3

Receita de contrato com cliente
A Companhia adotou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018. O efeito
da aplicação inicial do CPC 47/IFRS 15 está descrito na nota explicativa 7.
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A
Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente
sendo reconhecidas quando as obrigações de performance são atendidas e seus respectivos riscos
são transferidos ao comprador, que geralmente ocorre na sua entrega. A receita é mensurada com
base na contraprestação especificada no contrato com o cliente.
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8.4

Benefício a empregados

i. Benefícios a empregados de curto prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante
do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de
pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa
ser estimada de maneira confiável.

ii. Benefícios a empregado de longo prazo - acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos aos
empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem o direito aos prêmios.
O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para o qual existe
a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão atendidas, de tal forma que
o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de prêmios que efetivamente
atendam às condições de serviço e de desempenho na data de aquisição (vesting date).

8.5

Subvenção governamental
A Companhia e suas controladas se beneficiam do regime especial de tributação de redução de
base de imposto nos estados da Paraíba, Goiás e no Distrito Federal.
Os regimes de tributação foram reconhecidos como benefício fiscal pelos respectivos Estados e
reinstituído nos termos da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 190/2017, de 15.12.2017.
De acordo com a legislação tributária brasileira aplicável, os benefícios fiscais de ICMS validados
e depositados pela Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz),
são excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que registrado em reserva de lucros,
que somente poderá ser utilizada para:
(i)

Absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as
demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal ou;
Aumento do capital social. Caso essa destinação não seja observada, a Companhia poderá
ficar sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL.

(ii)

A Companhia e suas controladas reconhecem estes benefícios como resultados, para os quais é
posteriormente constituída reserva especial de incentivo fiscal de acordo com o registro nas suas
apurações e regras relativas ao Imposto de Renda e Contribuição Social vigentes na data.

8.6

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem:
x

receita de juros;

x

despesa de juros;

x

Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros.
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A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
A 'taxa de juros efetiva' é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em
caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:

— valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
— ao custo amortizado do passivo financeiro.
No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil
bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo
amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa
de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação
depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação,
o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.

8.7

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são 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 do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças
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temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido,
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias
individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas,
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza
relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e
passivos.
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.

8.8

Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, ou pelo valor realizável
líquido, dos dois o menor. O custo dos estoques é atribuído pelo uso do critério do custo médio
ponderado e inclui todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer
os estoques à sua condição e localização atuais.
Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido
dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar
a venda. As perdas estimadas com estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas
quando consideradas necessárias pela Administração.

8.9

Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.
Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia.
Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
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As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
- Benfeitorias em imóveis de terceiros – De acordo com o prazo contratual
- Máquinas e equipamentos 3-12 anos
- Móveis e utensílios 5-10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

8.10
(i)

Ativos intangíveis e ágio
Reconhecimento e Mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável.

Contrato de distribuição
Contratos de distribuição são registrados inicialmente ao valor justo e são amortizados ao longo
do período do contrato.

Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis definidas são
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

(ii)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.

(iii)

Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no
resultado. O ágio não é amortizado.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Direitos de uso de software
Contratos de distribuição
Autorização especiais
Marcas e patentes

5 anos
5 anos
1 ano
Indefinida

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

8.11
(i)

Instrumentos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
Os valores a receber são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os
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outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se
tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço
da operação.

(ii)

Classificação e mensuração subsequente
Instrumentos Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros
para receber fluxos de caixa contratuais; e

x

seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:

x
x

é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio: política aplicável a partir de 1º
de janeiro de 2018
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:

— as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de
juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos
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relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da
venda de ativos, como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da
Companhia;

— os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;

— a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.

— As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam
para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia.

— Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado
com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um
determinado período e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco
de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa
avaliação, a Companhia considera:

— eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;
— termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;
— o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e
— os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por
exemplo, baseados na performance de um ativo).

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável a
partir de 1º de janeiro de 2018
Ativos financeiros a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
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Ativos financeiros - Política aplicável antes de 1 de janeiro de 2018
A Companhia classificou os ativos financeiros na seguinte categoria:

— empréstimos e recebíveis;
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento
também é reconhecido no resultado.

(iii)

Desreconhecimento
Ativos financeiros
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo
financeiro.

Passivos financeiros
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado.

(iv)

Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

8.12
(i)

Redução ao valor recuperável (impairment)
Ativos financeiros não-derivativos
Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018
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Instrumentos financeiros
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:

— ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;
As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor igual à
perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na
experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações
prospectivas (forward-looking).

— A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando é pouco provável
que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer a
ações como a realização da garantia (se houver alguma).
Uma taxa de perda de crédito esperada é calculada para cada tipo de cliente (público ou privado)
com base nas características observadas historicamente e condição de inadimplemento de perda
de crédito nos últimos três anos, conforme demonstrado na nota 27.
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito.
Mensuração das perdas de crédito esperada
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de
crédito. As perdas de crédito são mensuradas com base em todas as insuficiências de caixa (ou
seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os
fluxos de caixa que a Companhia espera receber).
Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui” problemas de
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro.
No monitoramento dos ativos, os clientes são agrupados de acordo com suas características de
crédito, incluindo se são clientes públicos ou privados e são levados em conta histórico de
negociação com a Companhia, e existência de dificuldades financeiras no passado.
A Companhia não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis.
A Companhia não tem contas a receber de clientes e ativos de contrato para os quais nenhuma
provisão de perda é reconhecida por causa da garantia.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os
seguintes dados observáveis:
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— dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;
— quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 180 dias;
— reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em
condições normais;

— a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de
reorganização financeira; ou

— o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do
valor contábil bruto dos ativos.
Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação
a clientes individuais, a Companhia adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o
ativo financeiro está vencido há 360 dias com base na experiência histórica de recuperação de
ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz uma avaliação individual
sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de
recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No
entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o
cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos.

(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos fiscais
diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso
do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.
Para testes de valor recuperável do ágio, a Companhia monitora os ágios advindos de
combinações de negócios no nível de sus segmentos reportáveis e portanto este nível foi
utilizado para fins dos testes de valor recuperável dos ágios.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou
da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
referentes à UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC,
e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC de forma pro rata.
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Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado,
líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

8.13

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
passivos relacionados a causas judiciais são provisionados por valores julgados suficientes pelos
administradores e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis.

8.14

Lucro por ação básico e diluído.
A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação básico utilizando o número das ações
ordinárias em circulação, durante o período correspondente ao resultado e considera o impacto
da diluição das opções outorgadas na data de cada Demonstração financeira.

8.15

Arrendamentos

(iii)

Determinando quando um contrato contém um arrendamento
No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou contém um arrendamento.
No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrendamento, a Companhia separa
os pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrendamento
daqueles referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo relativo de cada
elemento.

(iv)

Ativos arrendados
Arrendamentos de ativo imobilizado que transferem para a Companhia substancialmente todos
os riscos e benefícios de propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No
reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado por montante igual ao menor entre o seu
valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Após o
reconhecimento inicial, o ativo é contabilizado de acordo com a política contábil aplicável ao
ativo.
Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos
operacionais e não são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia.

(v)

Pagamentos de arrendamentos
Os pagamentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhecidos como parte
integrante das despesas totais de arrendamento, ao longo da vigência do arrendamento.
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são
alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são
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alocadas em cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa periódica
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo.

8.16

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019.
A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras.
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2) / IFRS 16 tenha
um impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia no período de aplicação
inicial.

a.

CPC 06 (R2) /IFRS16 - Arrendamentos
A Companhia deverá adotar o CPC 06(R2) /IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro
de 2019.
O CPC 06 (R2) /IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais.
O CPC 06 (R2)/ IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/
IAS 17 e o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil/
IFRIC 4.
A Companhia reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais das
instalações das lojas e escritório. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos
mudará porque a Companhia reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e
despesas de juros sobre obrigações de arrendamento.
A Companhia atualmente reconhece uma despesa linear de arrendamento operacional durante o
prazo de arrendamento, e reconhece ativos e passivos na medida em que havia uma diferença
temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas.
A Companhia avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) /IFRS 16 terá
sobre as demonstrações financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo:
Controladora
01/01/2019
Adoção inicial
12.305
2.156
10.149
12.305

Ativos de Direito de Uso
Arrendamentos a pagar - circulante
Arrendamentos a pagar- não circulante
Arrendamentos a pagar

Consolidado
01/01/2019
Adoção inicial
20.316
8.622
11.694
20.316

A Companhia pretende aplicar o CPC 06(R2) /IFRS 16 inicialmente em 1º janeiro de 2019,
utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do
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CPC 06(R2) /IFRS 16 será reconhecido com um ajuste no saldo de abertura dos lucros
acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.
A Companhia planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de
arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) /IFRS 16 a todos os
contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como arrendamentos
de acordo com o CPC 06(R1) /IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.

b.

Outras normas
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas:

— ICPC 22/IFRIC 23 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro.
— Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto
(Alterações no CPC 18(R2) /IAS 28).

9

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2018
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras de liquidez imediata

11
17.816
84.857
102.684

2017
6
7.506
47.437
54.949

Consolidado
2018
17
30.196
123.826
154.039

2017
16
23.520
63.087
86.623

Em 31 de dezembro de 2018, as aplicações financeiras correspondem a operações realizadas
com instituições financeiras, que operam no mercado financeiro nacional, e foram contratadas
em condições e taxas de mercado tendo baixo risco de crédito.
Estas aplicações são realizadas substancialmente em Certificados de Depósitos Bancários
(CDB), compromissadas e fundos com rendimentos que variam até 101% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), progressivamente de acordo com o período que o valor fica nesta
conta de investimento.
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Contas a receber de clientes
Controladora
2018
Clientes privados
Clientes públicos
(-) Perdas estimadas por redução ao valor recuperável do
contas a receber

2017

Consolidado
2018

2017

165.190
65.072
230.262

138.931
48.143
187.074

262.552
161.101
423.653

281.917
93.205
375.122

(23.702)
206.560

(14.809)
172.265

(44.296)
379.357

(32.828)
342.294
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A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:
Controladora
2018
A vencer
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos há mais de 181 dias

149.050
20.426
17.029
12.225
31.532
230.262
(23.702)
206.560

(-) Provisão para redução ao valor recuperável

a.

2017

143.251
12.194
12.055
6.327
13.247
187.074
(14.809)
172.265

Consolidado
2018
219.077
36.702
39.660
43.095
85.119
423.653
(44.296)
379.357

2017

269.830
31.121
29.076
17.389
27.706
375.122
(32.828)
342.294

Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
A Companhia avaliou a perda estimada de crédito conforme requer o CPC 48/IFRS 9. Vide
nota explicativa 27 para detalhes sobre a mensuração da provisão.
As movimentações na provisão para perda por redução ao valor recuperável dos montantes a
receber estão demonstradas a seguir:
Controladora
2018
Saldo inicial
Impacto decorrente do CPC 48/ IFRS 9
Constituição
Reversão
Saldo final

11

(14.809)
(4.690)
(11.903)
7.700
(23.702)

2017

(18.004)
(10.204)
13.399
(14.809)

Consolidado
2018
(32.828)
(4.064)
(29.987)
22.583
(44.296)

2017

(21.906)
(22.544)
22.676
(21.774)

Estoques
Controladora
2018
2017
110.697
82.033
1.402
1.570
112.099
83.603

Mercadorias para revenda
Mercadorias em consignação

Consolidado
2018
2017
174.542
171.228
2.408
2.287
176.829
173.636

A movimentação da provisão para perdas com estoque está demonstrada a seguir:
Controladora
2018
Saldo inicial
Aquisição de controladas
Constituição
Saldo final

(552)
(446)
(998)

2017
(96)
(456)
(552)

Consolidado
2018
(1.291)
(529)
(1.820)

2017
(909)
(150)
(232)
(1.291)

Em 2018, as mercadorias adquiridas para revenda incluídos no ‘Custo das vendas’ totalizaram
R$ 801.573 (2018: R$ 627.897).
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Tributos a recuperar
Controladora
2018
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS
Programa de Integração Social - PIS
Contribuição para financiamento da seguridade social
- COFINS
Outros

13
a.

2017

Consolidado
2018

2017

4.410
816

5.076
330

9.390
1.435

9.937
728

8.221
13.447

1.427
136
6.969

11.492
22.317

3.284
134
14.083

Investimentos (Controladora)
Composição do saldo de investimentos:

Investimentos em controladas:
Participação no valor contábil do patrimônio
líquido das investidas
Ágio por rentabilidade futura (goodwill)

Prescrita

San Log

100%

100%

Ágio por rentabilidade futura (goodwill) (Nota 3)

100%

2018
Cirúrgica
JAW
100%

Cristal
Pharma
100%

Total
investimento

Total passivo
a descoberto

24.315

(541)

132.267

93.195

51.776

301.012

(541)

24.315

(541)

87.756
220.023

5.207
98.402

8.569
60.345

101.532
402.544

(541)

San Log

Majela

Prescrita
Investimentos em controladas:
Participação no valor contábil do
patrimônio líquido das investidas

Majela

2017
Cirúrgica
JAW (*)

Cristal
Pharma

Total
investimento

Total passivo
a descoberto

100%

100%

100%

100%

100%

10.775

(352)

93.406

60.718

31.716

196.616

(352)

10.775
10.775

(352)
(352)

93.410
87.235
180.645

60.718
5.207
65.925

31.716
8.569
40.286

196.616
101.011
297.627

(352)
(352)

(*) Em 2017 a Controlada Jaw Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda antecipou dividendos no montante de R$ 7.070,
registrado no passivo não circulante conforme demonstrado na nota explicativa 15.

b.

Movimentação dos investimentos

Saldo inicial
Aumento do capital social
Equivalência patrimonial
Impacto IFRS 9 em investidas
Saldo Final

 Prescrita   San Log   Majela  
 10.775   (352)   180.641  
12.681
448
411
24.315

116
(306)
1
(541)

15.321
24.482
(421)
220.023
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2018
Cirúrgica JAW
65.925
22.154
10.196
127
98.402

 
 

Cristal Pharma
40.286
19.532
211
317
60.345

  Total, líquido
297.275
 

69.804
35.031
434
402.544
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c.

Informações financeiras resumidas
2018
Controlada
MAJELA
JAW
CRISTAL
PRESCRITA
SANLOG

Participação
acionária
100%
100%
100%
100%
100%

Ativo
circulante
127.147
92.271
47.676
47.480
716
315.290

Ativo não
circulante
63.759
32.577
12.081
7.647
109
116.173

Passivo
circulante
49.538
31.609
6.749
27.372
170
115.438

Passivo não
circulante
9.122
44
1.232
3.440
1.196
15.034

Patrimônio
Líquido
132.267
93.195
51.776
24.315
(541)
301.012

Lucro
Líquido
24.482
10.196
211
448
(306)
35.031

Participação
acionária
100%
100%
100%
100%
100%

Ativo
circulante
124.218
106.935
55.729
26.663
423
313.968

Ativo não
circulante
815
10.111
2.259
6.183
24
19.392

Passivo
circulante
62.651
58.962
31.252
21.023
197
174.085

Passivo não
circulante
2.622
1.191
1.700
1.048
602
7.163

Patrimônio
Líquido
59.760
57.138
24.790
10.775
(352)
152.111

Lucro
Líquido
(422)
9.982
757
(728)
(87)
9.502

2017
Controlada
MAJELA
JAW
CRISTAL
PRESCRITA
SANLOG

14

Intangível

Custo
Vida útil definida:
Direito a uso de software
Outros

2.794
25
2.819

Custo
Vida útil definida:
Direito a uso de software
Outros
Contratos de distribuição
Vida útil indefinida:
Marcas e patentes
Ágio

49
519

Controladora
Amortização
Líquido
Acumulada
2018
(881)
(25)
(904)

Líquido
2017

1.915
1.915

2.530
2.530

Consolidado
Amortização
Líquido
Acumulada

Líquido

2018

2017

4.000
25
57.768

(361)
(25)
(9.562)

3.639
48.206

2.848
9
58.662

61.793

(9.946)

51.847

61.519

22
101.306

-

22
101.306

101.306

163.121

(9.946)

153.175

162.825
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A movimentação do ativo intangível encontra-se demonstrada a seguir:

Saldo inicial
Adições:
Softwares
Amortizações:
Softwares e outros
Saldo final

Saldo inicial
Adições:
Softwares
Saldo adquirido mediante aquisições e incorporações:
Softwares
Licenças sanitárias
Contratos de distribuição (a)
Ágio (b)
Outros
Amortizações:
Softwares
Contratos de distribuição
Saldo final

Controladora
2018

2017

2.530

2.094

-

564

(615)
1.915

(128)
2.530

Consolidado
2018

2017

162.825

27.610

-

170

-

104
572
48.208
87.530
41

(88)
(9.562)
153.175

(140)
(1.270)
162.825

(a)

O valor é composto pelo saldo adquirido mediante incorporação reversa da Elfa Administração e Participações S.A.
no montante de R$28.498 e pelo saldo adquirido pela aquisição da Majela Medicamentos Ltda., no montante de
R$47.682

(b)

Em 31 de dezembro de 2017 o valor é composto pelo saldo adquirido pela aquisição da Majela Medicamentos Ltda.,
no montante de R$78.812 (conforme demonstrado na nota 3.1).

Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis
c.

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e somam R$ 101.306 em 31 de
dezembro de 2018 (R$ 101.306 em 31 de dezembro de 2017).
A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos de vida útil indefinida, que
se constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros, advindos de processos
de combinação de negócios, utilizando o valor em uso, através de modelos de fluxo de caixa
descontado que analisam as condições de mercado, características de cada segmento e elabora
cenários econômicos que preveem as condições de realização dos ativos avaliados.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo médio
ponderado de capital (“WACC”). De forma consistente com as técnicas de avaliação
econômica, a avaliação do valor em uso é efetuada para um período de 5 (cinco) anos, e a partir
de então, considerando-se a perpetuidade das premissas após este período, com crescimento,
tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por tempo indeterminado.
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A taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada com base na estimativa da taxa anual
composta de crescimento de longo prazo do EBITDA (Earnings before interests, taxes,
depreciation and amortization), a qual a Administração entende que está consistente com a
premissa que um participante de mercado utilizaria.
O EBITDA foi projetado levando em consideração a experiência passada, ajustado pelos seguintes
fatores:
x
x
x

Crescimento da receita foi projetado levando em consideração os níveis de crescimento médio
experimentados ao longo dos últimos cinco anos,
O volume de vendas e o aumento dos preços estimados para os próximos cinco anos.
Os fluxos de caixa estimados relacionados ao orçamento e esperado para 2020 foi considerado nas
projeções.

O valor recuperável dos segmentos pelos quais o ágio foi alocado foi baseado no valor em uso,
determinado através dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo uso contínuo
de cada segmento, respectivamente. Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se se o
WACC de 15.80% a.a. depois dos impostos (em moeda local nominal, incluindo a inflação). As
principais premissas utilizadas para estimar o valor recuperável estão definidas a seguir:
Consolidado
2018
2017
15,80
17,70
4,80
5,00
14,90
23,20

Em percentual
Taxa de desconto
Taxa de crescimento na perpetuidade
Taxa de crescimento estimado para o LAJIDA (média para os próximos cinco anos)
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Transações com partes relacionadas
Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Ativo circulante
Contas a receber de clientes
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV)
Ativo não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
Prescrita.
San Log
Cristal.
Majela
Passivo não circulante
Adiantamento de dividendos recebidos
Prescrita
Cristal.
Majela.
Cirúrgica Jaw
Outras contas a pagar com partes relacionadas
Egallo Participacoes Ltda – Epp
Total contas a pagar com partes relacionadas

51
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Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

483
2.765
4
3.252

-

483
2.765
4
3.252

-

2.009
917
8.764
11.690

1.000
602
1.700
3.302

-

-

2.841
1.990
18.364
24.550
47.745
27
47.772

7.070
7.070
7.070

-

-

-

-
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Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Resultado
Receita líquida de vendas
Cirúrgica Jaw
Cristal.
Prescrita.
Majela
Med Imagem S/C (subsidiária da Athena Saúde) (Fundo V)
Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves
Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. (Fundo V)
VJ Farma Ltda.(Fundo V)
Brazil Senior Living S.A. (Fundo IV)
Total receita líquida de vendas
Custo das mercadorias vendidas
Cirúrgica Jaw
Cristal
Prescrita.
Majela
Custo com locação de imóveis
Egallo Participacoes Ltda – Epp
Custo com prestação de serviços
Patria Investimentos Ltda
Total custos e despesas

642
1.218
88
403
3.676
3.599
9
1.124
37
10.796

5.045
30.571
35.616

(642)
(1.218)
(88)
(403)
(343)
(6.571)
(9.265)

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
3.676
3.599
9
1.124
37
8.445

-

(6.175)
(30.533)
-

-

-

-

(343)

(36.708)

(6.571)
(6.914)

-

Todos os saldos em aberto com estas partes relacionadas informados na controladora e no
consolidado, são precificados com base em condições de mercado e devem ser liquidados em
condições de prazo de mercado estabelecidas (2 a 3 meses). Nenhum dos saldos possui
garantias.
Nenhuma despesa foi reconhecida no ano ou no ano anterior para dívidas incobráveis ou de
recuperação duvidosa em relação aos valores devidos por partes relacionadas.

Recursos para aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia mantinha R$2.700 (2017: R$2.700) em recursos
recebidos de seus acionistas com o objetivo de futuro aumento de capital.

Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os diretores estatutários e não estatutários. A
remuneração para o pessoal chave durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi de
R$6.149 (2017: R$ 6.184), incluindo a parte reconhecida no período do plano de remuneração
baseado em ações.
.
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Fornecedores e outras contas a pagar
Controladora
2018
2017

17

Consolidado
2018
2017

Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de bens de consumo
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 15)
Adiantamentos recebidos e outras contas a pagar
Serviços prestados a pagar
Total

169.208
500
525
47.745
10.970
1.487
230.435

156.058
104
16
7.070
10.398
885
174.531

272.386
539
575
18.654
1.936
294.090

310.969
106
335
15.423
931
327.764

Circulante
Não circulante

182.690
47.745

157.063
17.468

275.436
18.654

312.332
15.432

Empréstimos e financiamentos
Os saldos de empréstimos e financiamentos estão compostos da seguinte forma:
Controladora
2018
2017
Em moeda nacional:
Capital de giro
Cheque especial

Consolidado
2018
2017

137.542
-

53.945
-

137.542
-

58.127
3.596

137.542

53.945

137.542

61.723

Os empréstimos e financiamentos acima relacionados estão garantidos por cessão fiduciária da
totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia decorrentes da emissão de
duplicatas e não possuem cláusulas restritivas.
Instituição Financeira
Banco Santander
Banco do Brasil
Citibank
Banco Safra
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Itaú

Moeda
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

Vencimento
20/02/2019
18/03/2019
08/04/2019
13/02/2019
29/01/2019
07/01/2019
21/02/2019

Encargos 2018
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.
CDI + 1,09% a 1,65% a.a.

Encargos 2017
135,5% CDI a.a
CDI + 1,90% a.a.
CDI + 1,93% a.a.
CDI + 1,90% a.a.
128,4 % CDI a.a
CDI + 1,99% a.a.
CDI + 1,99% a.a.

Face
10.000
35.302
17.861
10.000
40.000
10.000
10.000
133.163

Contábil
10.345
36.464
18.415
10.342
41.281
10.346
10.350
137.542

A movimentação dos empréstimos e financiamentos é demonstrada da seguinte forma:
Controladora
2018
2017
53.945
75.071
1.756
186.102
52.169
11.298
9.000
(99.939)
(74.087)
(9.964)
(13.864)
137.542
53.945

Saldo inicial
Saldo adquirido mediante aquisições e incorporações
Captações
Juros incorridos
Pagamento de principal
Pagamento de juros
Saldo final

Consolidado
2018
2017
61.723
83.478
1.756
188.752
62.405
11.145
9.641
(111.534) (83.449)
(12.544) (12.108)
137.542
61.723

a. Garantias
A Companhia tem R$166.999 em duplicatas de clientes dadas em garantias para os contratos de
empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2018.
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Debêntures
Taxa de juros
Em moeda nacional:
Debêntures
Custos a amortizar da dívida
Juros incorridos

Controladora e Consolidado
2018
2017

119,0% CDI

100.000
(1.524)
2.580
101.056
15.356
85.700

Circulante
Não circulante

-

A Companhia incorreu em despesas diretas na emissão das Debêntures, no montante de
R$1.524, reconhecidas como custos de captação a amortizar reduzindo o valor da dívida.
1ª. Emissão

Características da oferta - Debêntures
Tipo

Simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações

Série
Valor Nominal Unitário (R$)
Quantidade de títulos emitidos
Remuneração

Primeira (R$50.000)
1.000
50.000
119% CDI até 01/08/2019

Segunda (R$50.000)
5.000
10.000
130% CDI a partir de 01/08/2019

Emissão
Vencimento

01/08/2018
02/05/2022

01/08/2018
01/08/2022

A movimentação das debêntures é demonstrada da seguinte forma:
Controladora e Consolidado
2018
2017
100.000
(1.524)
2.580
-

Saldo inicial
Captações
Custos a amortizar da dívida
Juros incorridos
Saldo final

101.056

-

(*) As debêntures têm carência de pagamento de juros até fevereiro de 2019 e de principal até agosto de 2019.

a.

Termos e cronograma de amortização da dívida
As parcelas classificadas no passivo não circulante de empréstimos e financiamentos da
Controladora e Consolidado têm o seguinte cronograma de pagamento:
2018
Fevereiro de 2020 a Agosto de 2020
Fevereiro de 2021 a Agosto de 2021
Fevereiro de 2022 a Agosto de 2022

28.600
28.600
28.500
85.700
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b.

Termos e cláusulas contratuais
A Companhia está obrigada, devido à emissão de debêntures, a observar a asseguração de
índices financeiros obtido pela divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA. Vide nota 27 para
informações sobre essas cláusulas restritivas.
A Companhia cumpriu com tais cláusulas em 31 de dezembro de 2018.
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Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Controladora
2018
2017
Circulante
Não circulante

11.252
30.222
41.474

41.527
41.550
83.077

Consolidado
2018
2017
18.289
22.819
41.108

52.469
35.548
88.017

Refere-se aos valores remanescentes a pagar ao ex-sócios das suas controladas Cirúrgica Jaw, Cristal e
Majela, adquiridas durante os exercícios de 2017 e 2016.
Estes valores são corrigidos conforme definido em cada contrato e o pagamento ocorrerá no fluxo de até 6
anos após a data de cada aquisição. Estas parcelas também funcionam como retenção e garantia de
eventuais contingências do período pré-aquisição.

20

Provisão para contingências (Controladora e consolidado)
A Companhia está exposta a contingências de naturezas fiscais, cíveis e trabalhistas decorrentes
do curso normal de suas operações. A política de provisão adotada pela Companhia leva em
consideração as chances de perda nas ações. Quando o risco de perda é provável é feito
provisionamento de 100% do valor devido nessas ações, conforme avaliação da própria
Companhia, amparada na opinião de seus assessores legais.
A Companhia possui também processos de subsidiarias oriundos de períodos anteriores a
aquisição pela Elfa que são de responsabilidade dos antigos administradores e estão garantidos e
cobertos por parcelas diferidas do preço de aquisição e suportados pelos contratos de compra e
venda. Por este motivo, a Elfa não provisiona os valores de responsabilidade dos antigos sócios
nestes processos. Em 2018 as parcelas a pagar de aquisição de investidas (Nota 19) totalizavam
o montante de R$ 41.474.
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia e suas controladas possuíam processos com risco de
perda avaliados como provável no montante de R$ 7.476 (em 2017: R$ 1.037), cobertos por
parcelas diferidas do preço de aquisição.
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia e suas controladas possuíam processos com risco de
perda avaliados como possível no montante de R$ 4.216 (em 2017: R$ 7.954), cobertos por
parcelas diferidas do preço de aquisição
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Abaixo a composição desses processos:

Cível
Trabalhista
Tributário
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a.

Provável
2018
704
1.133
5.639
7.476

2017
1.037
1.037

Possível
2018
2017
1.313
500
2.903
3.269
4.185
4.216
7.954

Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de dezembro de 2018, o capital subscrito e integralizado era de R$ 312.016,
representado por 242.875.200 ações ordinárias e sem valor nominal (2017: 242.875.200 ações
com valor nominal de R$1,00 cada), com a seguinte composição:
Acionistas
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia
Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
JMV Participações e Gestão de Bens S.A.
Elmo Lopes Fernandes de Assis
Edalmo Leite Fernandes de Assis
Evelyn Leite Fernandes de Assis
Luis Renato Guimararães Liveri

2018
Ações

2017
Ações

214.511.429

214.511.429

4.735.739
13.793.887
4.682.282
4.323148
648.471
180.244
242.875.200

4.735.739
13.793.887
4.682.282
4.323.148
648.471
180.244
242.875.200

Durante o exercício de 2018 foram integralizadas ações pelo montante de R$ 5.396, as quais
estavam subscritas em 31 de dezembro de 2017.
Em 29 de dezembro de 2017, os acionistas aprovaram, por meio de Assembleia Geral
Extraordinária, a incorporação reversa de sua controladora, San Felice Participações S.A. Esta
incorporação resultou nas seguintes movimentações societárias:
(i)

As 112.000.999 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Elfa
Medicamentos S.A. foram extintas no momento de realização da incorporação, e foram
substituídas pelo mesmo número de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
atribuídas aos acionistas da Companhia proporcionalmente à participação por elas
detida no capital social da Companhia na data da incorporação; e

(ii)

Aumento de capital social da Companhia em 2017, no montante de R$194.619,
representado por 127.478.142 novas ações ordinárias, sem valor nominal, integralizadas
por meio da versão do patrimônio líquido da incorporada (San Felice Participações
S.A.).
Ainda nesta mesma data, os acionistas aprovaram o aumento do capital social no valor
de R$ 5.396, mediante a emissão de 3.396.058 novas ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas pelos acionistas no prazo de
12 meses contados a data da subscrição. Estas ações foram 100% integralizadas em
dezembro de 2018
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Reservas de lucros
(i)

Reserva legal
Conforme Estatuto Social, do lucro líquido do exercício serão destinados 5% para constituição
da reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei 6.404/76, até que esta atinja 20% do capital
social.

(ii)

Reserva de lucros
Representa a parcela destinada do lucro, após constituição da reserva legal e destinação das
reservas de incentivo fiscal e dividendo mínimo obrigatório que deverá ser deliberada de forma
definitiva através de ato societário durante a aprovação das Demonstrações Financeiras.

(iii)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia registrou como reserva de incentivo fiscal o montante de R$ 48.277 (2017:
0), relativo às subvenções recebidas. Os incentivos fiscais são destinados após o encerramento do
exercício para conta de reserva de incentivo fiscal se deu em conformidade com o art. 195-A da
Lei nº 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 11.638/2F007.

(iv)

Reserva de capital
A Companhia possui no final de 2018 a reserva de capital em decorrência da incorporação reversa
de sua controladora na data conforme previsto no art. 227 da Lei nº 6.404/76 no valor total de R$
48.626 (R$ 48.626 em 2017) e reserva de capital para as opções outorgadas em relação aos
pagamentos baseado que tinham o saldo de R$ 18.421(R$ 11.702 em 2017)

(v)

Distribuição de lucros
A destinação dos lucros da Companhia, conforme o seu Estatuto Social, será:

— A parcela de 5% será deduzida para constituição da reserva legal, que não excederá 20% do
capital social;

— A parcela correspondente a, no mínimo, 1% do lucro líquido ajustado será distribuída aos
acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório, não cumulativo;

— Constituição da reserva para subvenção para investimentos, referente a exclusão dos
incentivos fiscais da ICMS da base de apuração do imposto de renda e contribuição social

— O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores, terá a
destinação pela Assembleia Geral de Acionistas.

Lucro líquido do exercício
Constituição de reservas Legal - 5%
Sub-total
Dividendos propostos
Constituição de reserva de incentivos fiscais
Reserva de Lucros
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Receita operacional líquida
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2018

2017

60.518
3.026
57.492

14.157
708
13.449

(452)
(48.277)
(8.763)

(221)
-
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Controladora
2018
Receita bruta
Venda de mercadorias - clientes privados
Venda de mercadorias - clientes públicos

Consolidado
2018

2017

2017

876.336
125.235

697.453
93.236

1.460.322
283.124

1.051.456
151.585

1.001.571

790.689

1.743.446

1.203.041

Deduções da receita bruta
Devolução de vendas - clientes privados
Devolução de vendas - clientes públicos
Impostos sobre vendas
Ajuste a valor presente

(19.850)
(4.256)
(73.690)
-

(15.429)
(2.095)
(64.180)
-

(32.667)
(11.920)
(138.432)
-

(25.034)
(2.398)
(99.435)
(430)

Total de deduções da receita

(97.796)

(81.704)

(183.019)

(127.297)

Receita operacional líquida

903.775

708.985

1.560.427

1.075.744

Receita bruta total

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada na transação com o cliente. O
Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao
cliente.
As faturas emitidas devem ser pagas, normalmente, de acordo com prazo de vencimento 30 dias.
Não são oferecidos descontos adicionais ao valor da nota, e devoluções somente são aceitas quando
comprovado o defeito ou erro na entrega do produto.
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Custos e despesas por função e natureza
Controladora
2018
Por função:
Custo das mercadorias vendidas
Despesas comerciais
Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas
Por natureza:
Custo de revenda de mercadorias
Salários e encargos sociais
Comissões sobre vendas
Fretes e carretos
Amortização e Depreciação
Condomínios e outros gastos de ocupação
Remuneração baseada em ações
Serviços prestados - Pessoa jurídica
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a
receber
Outras despesas com vendas
Outras despesas, líquidas
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2017

Consolidado
2018

2017

(801.573)
(34.244)
(4.203)
(48.864)
392

(627.897)
(27.363)
3.195
(48.216)
8.297

(1.379.057)
(60.033)
(7.404)
(68.924)
936

(957.990)
(45.169)
132
(48.750)
7.013

(888.492)

(691.984)

(1.514.482)

(1.044.764)

(801.573)
(23.761)
(3.588)
(5.891)
(3.075)
(1.392)
(6.719)
(20.271)

(627.897)
(26.313)
(3.309)
(6.090)
(1.124)
(4.079)
(17.207)

(1.379.057)
(45.507)
(5.073)
(11.780)
(13.132)
(2.740)
(6.719)
(23.444)

(957.990)
(36.831)
(5.143)
(9.370)
(1.271)
(1.669)
(4.079)
(18.219)

(4.203)

1.608

(7.404)

(2.301)

(3.551)
(14.468)
(888.492)

(6.713)
(861)
(691.984)

(3.540)
(16.086)
(1.514.482)

(10.524)
2.633
(1.044.764)
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Resultado financeiro
Controladora
2018
Despesas financeiras
Juros passivos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Tarifas e taxas bancárias e descontos concedidos
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimento aplicação financeira
Outras receitas financeiras
Resultado financeiro
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2017

Consolidado
2018

2017

(304)
(13.878)
-.
(14.182)

(24)
(9.000)
(2.727)
(1.109)
(12.860)

(346)
(13.878)
(14.224)

(416)
(9.641)
(3.833)
(1.390)
(15.280)

1.089
1.039
1.165
3.293
(10.889)

1.996
811
122
2.929
(9.931)

1.089
1.537
1.926
4.552
(9.672)

2.495
1.015
825
4.335
(10.945)

Imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro está
demonstrada abaixo:
Controladora
2018
Corrente:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido
Diferido:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido

2017

Consolidado
2018

2017

-

(3.729)
(1.429)
(5.158)

(3.352)
(1.314)
(4.666)

(5.079)
(6.436)
(11.515)

15.510
5.583
21.093

2.054
689
2.743

21.258
7.653
28.911

4.197
1.440
5.637

Conciliação da despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro apresentados na demonstração do
resultado apresentam a seguinte reconciliação à alíquota nominal:
Controladora
2018
2017
Lucro contábil antes de imposto de renda e da contribuição
social
Alíquota combinada legal
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da
legislação
Ajustes ao lucro líquido que afetam o lucro fiscal:
Subvenção para investimentos
Equivalência patrimonial.
Outras adições e exclusões, liquidas

Resultado de imposto de renda e contribuição social, líquido

Consolidado
2018
2017

39.425

16.572

36.273

20.035

34%

34%

34%

34%

(13.405)

(5.635)

(12.333)

(6.812)

16.414
11.911
6.173
34.498

3.230
(10)
3.220

23.711
13.047
36.758

934
934

21.093

(2.415)

24.245

(5.878)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, reconheceram créditos tributários diferidos sobre diferenças temporárias e
saldo de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
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Os impostos diferidos ativos, líquidos, têm seguinte composição:
Controladora
2018
Provisões:
Provisão para perdas valor recuperável
Provisão de perdas com estoque
Provisões diversas
Ágio
Pagamento baseado em ações
Prejuízo fiscal e base negativa (b)
Tributos diferidos sobre regime de tributação para
Vendas para órgãos públicos - (a)

Consolidado
2018

2017

2017

6.504
339
6.458
13.193
6.263
17.369

4.471
188
5.609
16.001
3.978
-

15.457
619
10.236
13.193
6.623
20.469

7.883
439
5.944
16.001
3.978
1.631

50.126

30.247

66.597

35.876

50.126

30.247

66.597

(1.085)
34.791

(a)

Em 31 de dezembro de 2017, a sua controlada Majela reconheceu o montante de R$1.085 como imposto de renda e
contribuição social diferidos em decorrência da diferença temporária de tributação de suas receitas provenientes de
órgãos públicos, que são devidos no momento do recebimento em caixa das mercadorias vendidas.

(b)

Estudos técnicos de viabilidade elaborados pela Administração na data da aprovação destas demonstrações
financeiras indicam a plena capacidade de recuperação, nos exercícios subsequentes, dos valores de impostos
diferidos reconhecidos e correspondem às melhores estimativas da Administração sobre a evolução futura da
Companhia e de suas controladas e do mercado em que a mesma opera, cuja expectativa de realização de créditos
fiscais está apresentada a seguir:
Controladora

Consolidado

Ano

2018

2017

2018

2017

2019

-

-

-

-

2020

-

-

1.366

1.069

2021

1.088

-

2.226

562

2022

3.167

-

3.763

-

2023

5.305

-

5.305

-

>2024

7.809

-

7.809

-

Total

17.369

-

20.469

1.631
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Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o
período.
O cálculo do lucro líquido básico e diluído por ação para os períodos findos em 30 de junho de
2020 e 2019 está demonstrado a seguir:
2018
Lucro líquido do exercício
Quantidade de ações
Lucro por ação - básico - R$
Ajustes de opções de compra de ações (Média ponderada)
Quantidade de ações para o lucro diluído por ação
Lucro diluído por ação - R$

27

2017

60.518

14.157

242.875

242.875

0,25

0,06

7.513

8.180

250.388

251.055

0,24

0,06

Instrumentos financeiros
O efeito da aplicação inicial do CPC 48/IFRS 9 nos instrumentos financeiros da Companhia está
descrito na Nota explicativa 7. Devido ao método de transição escolhido, as informações
comparativas não foram reapresentadas para refletir os novos requerimentos.

a.

Classificação contábil e valores justos
A Companhia não apresenta a tabela de comparabilidade do valor justo com o valor contábil
visto que os valores contábeis se aproximam dos valores justos por conta das características dos
instrumentos financeiros.

b.

Gerenciamento dos riscos financeiros
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

(i)

x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Administração da Companhia tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e
analisar os riscos aos quais a Companhia está exposto, para definir limites de riscos e controles
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de
gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas
condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia através de suas normas e
procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e
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controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou
uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de
instrumentos financeiros da Companhia.
Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito.
As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros e de contrato reconhecidas
no resultado estão divulgadas na nota 10.

(iii)

Contas a receber
A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas
características individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os
fatores que podem influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco de não
pagamento da indústria o qual o cliente opera. Detalhes sobre a concentração de receita estão
nas notas explicativas 22.
A Administração estabeleceu uma política de crédito na qual cada novo cliente é analisado
individualmente quanto à sua condição financeira antes da Companhia apresentar uma proposta
de limite de crédito e termos de pagamento. A revisão efetuada pela Companhia inclui a
avaliação de ratings externos, quando disponíveis, demonstrações financeiras, informações de
agências de crédito, informações da indústria, e, em alguns casos, referências bancárias. Limites
de crédito são estabelecidos para cada cliente e são revisados anualmente.
A Companhia limita a sua exposição ao risco de crédito de contas a receber, estabelecendo um
prazo máximo de pagamento de 1 e 4 meses para clientes do setor público e privado,
respectivamente.
No monitoramento do risco de crédito, os clientes são agrupados de acordo com suas
características de crédito, incluindo se são clientes pessoas físicas ou jurídicas, se são
atacadistas, revendedores ou clientes finais, sua área geográfica, indústria, histórico de
negociação com a Companhia, e existência de dificuldades financeiras no passado.
A Companhia não exige garantias com relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis.
A Companhia não tem contas a receber de clientes para os quais nenhuma provisão de perda é
reconhecida por causa da garantia.
A Companhia não possui em 31 de dezembro de 2018 nenhum cliente representando mais de
5% (cinco por cento) do saldo do nosso Contas a receber.

Informações comparativas nos termos do CPC 38/IAS 39
O contas a receber de clientes reduzido ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2017 tinha
um valor contábil bruto de R$ 351.352. O valor da perda por redução ao valor recuperável em
31 de dezembro de 2017 é relacionado a vários clientes que indicaram que não devem conseguir
pagar seus saldos em aberto, principalmente devido às circunstâncias econômicas.
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Avaliação da perda esperada de crédito para clientes corporativos em 1º de janeiro e
em 31 de dezembro de 2018
Uma taxa de perda de crédito esperada é calculada para cada tipo de cliente (público ou privado)
com base nas características observadas historicamente e condição de inadimplemento de perda
de crédito. Especificamente, a provisão para redução ao valor de realização das contas a receber
foi constituída sobre o faturamento da Companhia de acordo com o julgamento da
Administração, considerando o histórico de perdas dos últimos três anos ajustados para refletir
as condições econômicas atuais e esperadas, bem como outros fatores de determinação de risco
de crédito para cálculo de perdas esperadas.
A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito
esperadas de contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2018, a qual faz parte da
provisão para perda por redução ao valor recuperável (Nota 10), a qual deve ser analisada no
conjunto.
31 de dezembro de 2018
Em milhares de reais
Clientes públicos
Clientes privados
Total

Taxa média
ponderada
de perda Faturamento
estimada
bruto

Provisão de perda
estimada

0,1%

283.124

283

0,4%

1.460.322

5.841

0,4%

1.743.446

6.124

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha ‘Caixa e equivalentes de caixa’ de R$ 154.039 em 31 de dezembro de
2018 (2017: R$ 86.623). O ‘Caixa e equivalentes de caixa’ são mantidos com bancos e
instituições financeiras que possuem rating entre AA- e AA+, baseado nas principais agências
de rating e, portanto, consideradas com baixo risco de crédito.

(iv)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco relacionado ao cumprimento das obrigações associadas com passivos
financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa e/ou com outro ativo financeiro. A
abordagem na Administração da liquidez é garantir que sempre haverá liquidez suficiente para
cumprir com as obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A Companhia busca manter o nível de seu ‘Caixa e equivalentes de caixa’ e outros
investimentos com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa para liquidação
de passivos financeiros (exceto ‘Fornecedores’) para os próximos 60 dias e também monitora o
nível esperado de entradas de caixa proveniente do ‘Contas a receber de clientes e outros
recebíveis’ em conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas à ‘Fornecedores e outras
contas a pagar’.

(v)

Exposição ao risco de liquidez
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstração
financeira. Esses valores são brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros
contratuais e excluem o impacto dos acordos de compensação.
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31 de dezembro de 2018
Valor
contábil


Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários
Debêntures



31 de dezembro de 2017



137.542
139.811
101.056
103.061
 238.598   242.872  
Valor
contábil


Em
 milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários

Total


Consolidado
Fluxos de caixa contratuais
2 meses ou
2-12
1-2
2-5
> 5
menos
meses
anos
anos
anos


 
 
 
 





Total
 
 

85.771
54.040
15.661
87.400
85.771   69.701  87.400  
-  
 
 
 
 
Consolidado
Fluxos de caixa contratuais
2 meses ou
2-12
1-2
2-5
>5
menos
meses
anos
anos
anos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61.723

62.742

34.806

27.936

-

-

-

61.723

62.742

34.806

27.936

-

-

-

Conforme divulgado nas notas explicativas 18, a Companhia emitiu debêntures que contém uma
cláusula contratual restritiva (covenant). O não cumprimento futuro desta cláusula contratual
restritiva pode exigir que a Companhia pague o empréstimo antes da data indicada na tabela
acima.
A cláusula contratual restritiva e o equivalente a dúvida financeira líquida pelo EBITDA
(LAJIDA), calculado com base nos últimos doze meses das demonstrações contábeis
consolidadas considerando o proforma de 12 meses de empresas adquiridas, independente da data
de obtenção de controle. Este indicador é monitorado regularmente pela tesouraria e reportada
periodicamente para a Administração para garantir que o contrato esteja sendo cumprido.
mudem. Exceto por esses passivos financeiros, não é esperado que os fluxos de caixa incluídos
na análise acima possam ocorrer significativamente mais cedo, ou em valores significativamente
diferentes.

(vi)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado - tais como taxas de
câmbio e taxas de juros - irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as
exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o
retorno.

Risco cambial
A Companhia não possui nenhum ativo ou passivo financeiro pelo valor justo por meio do
resultado, e a Companhia não designa derivativos (swaps de taxa de juros) como instrumentos de
hedge usando o modelo de contabilidade de hedge de valor justo.
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Risco de taxa de juros
O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Companhia remunerados por juros,
conforme reportado à Administração está apresentado abaixo:
Consolidado
Valor nominal
2018

Efeito em milhares de Reais
Instrumentos com taxa de juros pré-fixada
Ativos financeiros
Passivos financeiros
Exposição líquida
Instrumentos com taxa de juros pós-fixada
Passivos financeiros
Exposição líquida

2017

-

122
122

238.598
238.598

61.723
61.723

Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pré-fixada
A Companhia não possui nenhum ativo ou passivo financeiro pelo valor justo por meio do
resultado, e a Companhia não designa derivativos (swaps de taxa de juros) como instrumentos de
hedge usando o modelo de contabilidade de hedge de valor justo.
31 de dezembro de 2018

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários
Debentures

Total

137.542
101.056
238.598

139.811
103.061
242.872

31 de dezembro de 2017

+50%

-25%

-50%

174.764
128.826
303.590

209.716
154.592
364.308

104.858
77.296
182.154

34.953
25.765
60.718

Consolidado
Fluxos de caixa contratuais
Valor
contábil

Em milhares de Reais
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos bancários

28

+25%

Total

61.723
61.723

62.742
62.742

+25%

+50%

-25%

-50%

78.428
78.428

109.799
109.799

47.057
47.057

15.686
15.686

Pagamento baseado em ações
Vide política contábil nota 8.4 (ii)

a. Descrição dos acordos de pagamento baseado em ações
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui incentivos de longo prazo que outorgam aos
empregados opções de compra de ações, liquidáveis em ações.
De acordo com este incentivo, as opções podem ser exercidas por preços pré-estabelecidos na
data da outorga quando as condições para exercício sejam atendidas. São condições para o
exercício: (i) evento de liquidez para o acionista controlador; (ii) retorno mínimo esperado do
acionista controlador e (iii) tempo de serviço mínimo. Caso o empregado decida sair da
Companhia antes que as três condições acima sejam cumpridas, ele tem suas opções canceladas
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Plano
Data da outorga
Incentivo 2014
1 de dezembro
Incentivo 2015
1 de dezembro
Incentivo 2017
24 de agosto
Incentivo 2018
9 de fevereiro
Total de opções de ações

Número de opções
(em milhares)
6.928
1.106
409
606
9.049

Total em R$ mil*
12.612
2.454
354
3.001
18.421

Vida contratual da opção
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga

*Reconhecido no resultado do exercício de acordo com os respectivos vesting período em contrapartida a reserva de capital.

b. Mensuração de valor justo
O valor justo dos planos de opções que possui pagamento baseado em ações, liquidável em
ações foi avaliado com base na fórmula de Black-Scholes.
Condições de serviço e de desempenho não-mercado não foram consideradas na mensuração de
valor justo.
As informações utilizadas na avaliação dos valores justos na data da outorga dos planos de
pagamento baseado em ações são:
Planos de incentivo de longo prazo
Valor justo na data de outorga
Preço da ação na data de outorga
Preço de exercício
Volatilidade esperada (média ponderada)
Vida da opção (em anos)
Taxa de juros livre de risco (CDI)

2014
1,78
2,61
1,46
23%
4
14,1%

2015
2,85
4,09
2,29
26%
4
13,6%

2017
2,52
4,37
2,44
19%
4
6,9%

2018
6,54
8,79
4,91
22%
4
6,4%

A volatilidade esperada foi estimada considerando a volatilidade histórica do preço da ação da
Companhia em período proporcional ao prazo esperado. O prazo esperado dos instrumentos foi
baseado na experiência histórica e no comportamento geral do detentor da opção.

d.

Despesas reconhecidas no resultado
Em relação aos planos mencionados acima, a Companhia reconheceu na rubrica de resultado
como de despesas com salários e encargos, o montante total em contrapartida a despesas
conforme quadro abaixo:
Plano
Incentivo 2014
Incentivo 2015
Incentivo 2017
Incentivo 2018
Total despesa reconhecida no exercício

29

31/12/2018
2.750
706
262
3.002
6.719

31/12/2017
3.197
790
92
4.079

Informações por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Elfa para avaliar o
desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de recursos,
sendo a Margem bruta a medida utilizada no desempenho de seus segmentos operacionais.
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Conforme mencionado na Nota 1, a Companhia possui dois segmentos reportáveis:
Especialidades e Genéricos, Similares e Materiais respectivamente.
Todas as operações da Companhia são realizadas no Brasil. Não existem clientes que
representem 10% ou mais da receita de cada segmento. Especificações por segmento (em
milhares de reais):
2018
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %
Despesas comerciais
Margem Contribuição
Margem Contribuição %
Perdas por redução ao valor
recuperável de contas a receber
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais,
líquidas
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e impostos

2017
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias Vendidas

Especialidades
1.385.125
(1.229.334)
155.791
11,2%

Genéricos
175.302
(149.723)
25.579
14,6%

(51.249)
104.542
7,5%

-

Consolidado
1.560.427
(1.379.057)
181.370
11,6%

(8.784)
16.795
9,6%

-

(60.033)
121.337
7,8%

-

-

(7.404)
(68.924)

(7.404)
(68.924)

-

-

936

936

104.700

27.592

(75.393)

45.945

Especialidades

Genéricos

927.226

148.518

(827.145)

(130.845)

Lucro Bruto
Margem Bruta %

100.081
10,8%

17.673
11,9%

Despesas comerciais

(36.107)

(9.062)

63.974
6,9%

8.611
5,8%

Margem Contribuição
Margem Contribuição % ROL
Despesas gerais e Administrativas
Outras receitas operacionais,
líquidas
Resultado operacional antes do
resultado financeiro

Corporativo
não alocado

Corporativo
não alocado

Consolidado
-

1.075.744
(957.990)
117.754
10,9%
(45.169)

-

72.585
6,7%

-

(48.618)

(48.618)

-

7.013

7.013

(41.605)

30.980

63.974

8.611
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30

Cobertura de seguros
A Companhia mantém política de contratar cobertura de seguros contra incêndio e riscos
diversos para as suas instalações e os bens relacionados (ex: estoque de mercadorias), em
montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas com
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.

31

Eventos subsequentes
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020 - Aprovação da
abertura de Capital
Em 07 de agosto de 2020, em assembléia geral extraordinária foi aprovado:
a) a abertura de capital da Companhia;
b) a submissão de pedido de registro de companhia aberta na categoria “A” perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009;
c) a submissão de pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa,
Balcão S.A. (“B3”);
d) a celebração, com a B3, do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa – Novo Mercado; e
e) a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente), no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo observado o
disposto na Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução
CVM 400"), e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no
exterior. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas.
Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a
até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Nos termos do artigo 172, I, da Lei
das S.A., não haverá direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital
decorrente da Oferta.

Aquisição Medcom
Em 09 de abril de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo Medcom, através
de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de acordo com cronograma
estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou descontados por alguns eventos e
contingências anteriores à data da aquisição.
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O Grupo Medcom trouxe uma maior penetração do Grupo na região centro-oeste, e a
possibilidade de expandir o canal de delivery para esta região.
O valor total da aquisição foi de R$ 346.380. Sendo uma parcela à vista no total de R$ 299.523,
paga em caixa e em ações da Companhia avaliadas ao valor justo na data. Foi retido o valor R$
64.858 para fazer frente a eventuais contingências oriundas do período que antecedeu a data do
fechamento da aquisição conforme determinado em cláusula do contrato de compra e venda.

Aquisição Grupo Atrial
Em 30 de junho de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Salus Latam Holding
S.A controladora do Grupo Atrial, através da emissão de 78.166.378 novas ações em favor dos
acionistas da Atrial, equivalentes na data da transação ao valor total de R$ 623.375 considerando
o valor justo das ações recebidas.
Nenhuma outra contraprestação foi paga na aquisição e não há previsão para ocorrência de
pagamentos em datas futuras.
A aquisição da Atrial tem o objetivo de possibilitar ao grupo oferecer uma solução mais completa
para o setor de saúde, ampliando o portfólio de produtos do grupo Elfa através do know-how da
Atrial em materiais médicos e hospitalares.

Aquisição Mostaert
Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da
totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Comercial Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de
medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

Aquisição Fenergy
Em 28 de junho de 2020, a controlada Salus Latam Holding S.A., a assinou o contrato de compra
e venda para a aquisição da totalidade das ações da Fenergy Comércio de Produtos Médico
Hospitalares Ltda. A aquisição foi submetida à análise do CADE (Conselho Administrativo de
Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Fenergy atua na distribuição de materiais médico hospitalares primordialmente na região Sul,
concentrando seu portfólio em consumíveis para cirurgias de alta complexidade.
Os valores da negociação serão divulgados quando as condições precedentes e a transação for
concluída.

Aquisição Surya Dental
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada indireta da Companhia, Nacional Comercial
Hospitalar, assinou contrato de compra e venda para a aquisição do controle acionário da Surya
Dental Comércio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda. A aquisição está sujeita a
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condições precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE e está
aguardando sua aprovação.
A Surya Dental atua na distribuição de produtos voltados para clínicas odontológicas
primordialmente na região Sul, embora tenha acesso e capilaridade em todas as regiões do Brasil.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.

Captação de novos endividamentos bancários
No dia 13 de julho de 2020, a Companhia captou um novo empréstimo de R$50.000.000,00 com
o Banco Santander. O empréstimo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia
e foi captado para alongar o perfil do endividamento da Companhia, sendo usado para quitar
outros empréstimos com vencimento no segundo semestre de 2020. Esse empréstimo será
remunerado a um custo de CDI + 2,70% a.a. e terá um prazo de vencimento de três anos (29 de
junho de 2023), com um ano de carência, com cessão fiduciária de certificados de depósitos
bancários, direitos creditórios e títulos no montante de 100% do valor da operação como garantia.
Esse empréstimo terá 50% do seu valor garantido em duplicatas.

COVID-19 – Surto pandêmico Global
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto
pandêmico.
Durante os meses de março e de abril de 2020, as autoridades governamentais de várias
jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas empresas
suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos mercados
financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo.
A Elfa está avaliando o impacto da COVID-19 em seus negócios. Abaixo segue um resumo dos
principais impactos nos negócios:
Cumprimento das determinações do Ministério da Saúde tais como liberação de funcionários
acima de 60 anos, grávidas e pessoas do grupo de risco, além dos protocolos de convivência,
comportamentos e demais orientações ligadas a prevenção e higienização;
Instauração de um Comitê de Crise para deliberações sobre as ações de contenção da doença
tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas operacionais;
Cancelamento de Viagens e o cancelamento de Reuniões, Eventos, Treinamentos na sua forma
presencial; o Fortalecimento do papel da liderança frente à demanda de produtividade e trabalho
à distância, mantendo o foco no resultado e engajamento; o
Intensiva campanha interna sobre o Covid-19, envolvendo todos os colaboradores que estiverem
em Home Office ou nas Unidades (Ex. Utilização de transporte Fretado, Regras de
distanciamento nos refeitórios, vestiários, áreas comuns e produção); o
Reforço nos procedimentos de segurança e uso de EPI´s, disponibilização de Álcool Gel,
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antecipação da campanha de vacinação, informações sobre saúde física e equilíbrio emocional
A Elfa está monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o momento
não sofreu qualquer impacto material financeiro. O segmento de atuação da Companhia é
considerado essencial e, assim, não teve suas operações interrompidas e está seguindo as
determinações das autoridades nas regiões em que atua.
Como empresa do setor de medicamentos, a Elfa deve garantir à população acesso aos
medicamentos, sem perder de vista a segurança e saúde de seus colaboradores e das comunidades
com que se relaciona. Desta forma, a Companhia elaborou e colocou em prática um plano de
contingência abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para garantir a continuidade
de seus negócios e a segurança de seus colaboradores e clientes.
Frente às dificuldades apresentadas, seguimos as orientações dos Ministérios da Saúde e
entidades governamentais de cada país, adaptamos a nossa rotina protegendo e promovendo
ações educativas para os colaboradores relativamente as ameaças da doença. Dentre as principais
medidas destacamos: criação de um Comitê de Crise para a gestão diária da evolução do COVID19 e dos possíveis impactos e medidas necessárias para garantir a segurança de nossos
colaboradores, além de monitorar todas as determinações das autoridades competentes nas
regiões em que tem operação, realização de intensa comunicação, fóruns de discussão e
orientação sobre prevenção ao vírus, afastamento de colaboradores do grupo risco, intensificação
de técnicas de higiene pessoal e reforço do uso de barreira sanitárias nas unidades operacionais
Adicionalmente reforçamos a gestão do nível de estoque de matérias-primas, insumos e produtos
acabados e reorganização da produção, ações para garantir o distanciamento seguro entre
colaboradores evitando aglomerações, substituímos a participação de todos em eventos
corporativos, reuniões presenciais e viagens por comunicação entre unidades de forma remota
por meio eletrônico, assim como adotamos o trabalho remoto no escritório corporativo.
A Elfa entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação do COVID19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar a pandemia.
Embora as operações industriais, vendas ou situação financeira da Companhia não tenham sido
afetadas de forma relevante até o momento, a Administração não tem como estimar ou prever a
ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue avaliando
constantemente os impactos sobre as suas operações e se compromete a informar possíveis novos
cenários e medidas necessárias a serem adotadas.
*

* *

José Antônio Toledo Vieira
Presidente
Michael Gordon Findlay
Diretor Financeiro
Rodrigo Luiz Domingues
Controller/Contador
CRC RJ 125935/O-0
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da

Elfa Medicamentos S.A.
Brasília - DF
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Elfa Medicamentos S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Companhia em 31 de dezembro de 2017, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Ênfase
Reapresentação das demonstrações contábeis
Chamamos atenção à nota explicativa 2.1 às demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, que foram alteradas e estão sendo reapresentadas pela Companhia para
apresentar as demonstrações do valor adicionado; as informações por segmentos e lucro por ação;
aprimorar certas divulgações em notas explicativas e reapresentar saldos contábeis para refletir os efeitos
da contabilização dos pagamentos baseados em ações; o ajuste do ágio referente à combinação de
negócios da Majela Medicamentos Ltda.; o ajuste do benefício fiscal referente à incorporação reversa da
San Felice Participações S.A., conforme descrito na referida nota explicativa. Em 29 de março de 2019,
emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, que ora estão
sendo reapresentadas. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as
demonstrações contábeis e seus valores correspondentes ao período anterior foram ajustados de forma
retrospectiva.
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 contábeis individuais e consolidadas como um
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para
cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer
comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução
de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções
significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo
aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de
auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia.
Teste de recuperabilidade do ágio
Em decorrência das transações de combinação de negócios realizadas em exercícios corrente e
anteriores, a Companhia possui ágio no ativo consolidado no montante de R$ 101.306 mil em 31
de dezembro de 2017, os quais estão sujeitos a verificações anuais quanto a sua recuperabilidade
(impairment).
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Devido à alta subjetividade das estimativas necessárias à condução do referido teste de
impairment por parte da administração para dar respaldo às principais premissas (tais como taxa
de desconto, crescimento de receita, custos e despesas projetadas), o teste de recuperabilidade
foi identificado como um principal assunto de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) testes sobre os princípios e
integridade dos modelos de fluxo de caixa futuros descontados elaborados pelo especialista da
administração; (ii) comparação das projeções do ano anterior com os respectivos resultados
realizados no exercício corrente, como forma de avaliar a efetividade dos planos de negócio e o
nível de aderência das projeções realizadas anteriormente; (iii) teste das principais premissas
utilizadas pela Companhia durante o horizonte da projeção, tais como as variáveis
macroeconômicas, as taxas de crescimento esperadas para o período explícito e para a
perpetuidade, o nível de investimentos e o capital de giro necessários, assim como a taxa de
desconto, comparando as referidas premissas com dados obtidos externamente e nossas próprias
avaliações de dados relevantes, como o crescimento econômico projetado no período explícito e
na perpetuidade, inflação de custos e taxas de desconto; e (iv) envolvimento de nossos
especialistas em avaliação para nos auxiliar na revisão e avaliação das premissas e métodos
utilizados pela Companhia para testar as taxas de desconto e avaliar o modelo que calcula os
fluxos de caixa futuros. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações em notas
explicativas às demonstrações contábeis.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a recuperabilidade do
ágio, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e
premissas de determinação do valor recuperável do ágio adotados pela administração, assim
como as respectivas divulgações na nota explicativa 9, são aceitáveis, no contexto das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações contábeis 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 contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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 contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis 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 contábeis, 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 contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
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 contábeis
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
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x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas
controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis 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 contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações contábeis 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.
Recife, 12 de agosto de 2020
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Henrique Piereck de Sá
Contador CRC-PE023398/O-3
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Elfa Medicamentos S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros créditos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos a recolher
Outras obrigações
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
Recursos para aumento de capital
Total do patrimônio líquido e recursos para aumento de capital

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)

4
5
6
7

54.949
172.265
83.603
16.068
9.931
336.816

40.597
5.673
116.692
61.971
12.941
4.292
242.166

86.623
122
342.294
173.636
25.920
14.639
643.234

53.660
5.673
190.074
102.679
19.377
5.096
376.559

5
10

198
3.302
30.247
297.275
6.072
2.530
339.624

198
21.430
11.504
87.143
4.104
2.094
126.473

227
1.907
1.756
34.791
8.633
162.825
210.139

229
21.430
1.650
12.917
5.114
27.610
68.950

676.440

368.639

853.373

445.509

157.063
53.945
5.925
5.720
680
42.891
266.224

90.892
60.571
2.793
3.370
30.677
188.303

312.332
61.723
8.977
11.468
680
52.469
447.649

155.131
65.429
3.746
5.114
31.513
260.933

1.633
50.584
7.070
59.287

14.500
2.015
12.790
20.000
49.305

2.778
50.971
9
1.037
54.795

18.049
2.786
12.710
20.000
53.545

306.620
37.696
3.913
348.229
2.700
350.929

112.001
7.623
11.407
131.031
131.031

306.620
37.696
3.913
348.229
2.700
350.929

112.001
7.623
11.407
131.031
131.031

676.440

368.639

853.373

445.509

18
8
9

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Dividendos a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

Controladora
2017
2016
(reapresentado)

11
12

13

12
13
10

14

10

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação, em reais)

Notas

Controladora
2017
2016
(reapresentado)

Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais, líquidas

708.985
(627.897)
81.088

607.350
(531.434)
75.916

1.075.744
(957.990)
117.754

751.458
(656.856)
94.602

17
17
8
17

(27.363)
(45.021)
9.502
8.297
(54.585)

(17.692)
(38.125)
5.934
2.480
(47.403)

(45.169)
(48.618)
7.013
(86.774)

(27.817)
(38.722)
2.587
(63.952)

26.503

28.513

30.980

30.650

2.929
(12.860)
(9.931)

6.177
(18.215)
(12.038)

4.335
(15.280)
(10.945)

7.027
(20.396)
(13.369)

16.572

16.475

20.035

17.281

(5.158)
2.743
(2.415)

(4.323)
3.225
(1.098)

(11.515)
5.637
(5.878)

(6.542)
4.638
(1.904)

14.157

15.377

14.157

15.377

0,06
0,06

0,14
0,13

17

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

19

Lucro líquido do exercício
Lucro por ação básico - R$
Lucro por ação diluído – R$

(reapresentado)

16
17

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Consolidado
2017
2016

20
20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2017
2016

Consolidado
2017
2016

(reapresentado)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

14.157

(reapresentado)

15.377

-

14.157

-

14.157

15.377

14.157

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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15.377
15.377

556
15

15
15

15
15

15

-

14

312.016

-

-

-

194.619
5.396

-

-

112.001

60.000
-

52.001

Subscrito

14

Notas

(5.396)

-

-

-

(5.396)

-

-

-

-

-

-

A intregalizar

306.620

-

-

-

194.619
-

-

-

112.001

-

60.000
-

52.001

Total

25.994

(144)

-

-

26.138
-

-

-

-

-

-

Reserva
de capital

10

11.702

4.079
-

-

7.623

4.087

3.536

Opções
outorgadas

Reserva de capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Saldos em 31 de dezembro de 2017
(reapresentado)

Lucro líquido do exercício
Destinação dos lucros:
Reserva legal
Dividendos propostos
Retenções de lucros
Opções outorgadas reconhecidas
Outros

Adiantamento para futuro aumento de
capital
Distribuição dos lucros de exercícios
anteriores
Aumento de capital social:
Mediante acervo líquido incorporado
Em moeda

Saldos em 31 de dezembro de 2016
(reapresentado)

Aumento de capital social
Lucro líquido do exercício
Destinação dos lucros:
Distribuição de lucros
Opções outorgadas reconhecidas

Saldos em 1º de janeiro de 2016
(reapresentado)

Capital social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Elfa Medicamentos S.A.

708

708
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserva legal

3.205

3.205
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Retenção de
lucros

Reserva de lucros

-

(708)
(221)
(3.205)
-

14.157

-

(21.430)

-

11.407

(13.063)
-

15.377

9.093

Lucros
acumulados

348.229

(221)
4.079
(144)

14.157

220.757
-

(21.430)

-

131.031

(13.063)
4.087

60.000
15.377

64.630

Subtotal

2.700

-

-

-

-

2.700

-

-

(60.000)
-

60.000

Recursos para
aumento de
capital

350.929

(221)
4.079
(144)

14.157

220.757
-

(21.430)

2.700

131.031

(13.063)
4.087

15.377

124.630

Total

Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa:
Depreciação e amortização
Impostos diferidos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Ajuste a valor presente de contas a receber e a pagar
Provisão para contingências
Provisão para perda com estoques
Juros, variações monetárias, líquidas
Amortização e perda por redução ao valor recuperável
Remuneração baseada em ações
Equivalência patrimonial

Controladora
2017
2016
(reapresentado)
14.157
15.377

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
14.157
15.377

710
(2.743)
(3.195)
3.030
9.000
4.079
(9.502)
15.536

339
(3.225)
3.384
139
(180)
14.264
4.087
(5.934)
28.251

1.034
(5.637)
(132)
1.037
6.087
9.641
1.270
4.079
31.536

507
(4.638)
4.337
139
(13)
16.406
469
4.087
36.671

(52.378)
(24.662)
(2.993)
21.430
(510)
(5.143)
(64.256)

(3.687)
(3.932)
(3.702)
39
1.291
(9.991)

(160.282)
(77.044)
(6.409)
9
21.430
(257)
(11.846)
(234.399)

(37.795)
(13.201)
(6.244)
39
(2.141)
(59.342)

66.171
3.132
8.065
(20.781)
56.587
7.867
(6.161)
1.706

4.722
(259)
211
(434)
4.240
22.500
22.500

157.201
5.231
17.877
53.366
233.675
30.812
(11.630)
19.182

27.339
(112)
996
(4.051)
24.172
1.501
1.501

5.673
(2.548)

72.211
(3.584)

5.553
(2.982)

72.211
(4.084)

40.542
(8.329)
7.070
(1.700)
40.708

(6.548)
(33.759)
28.320

40.542
43.113

4.418
72.545

25.250
52.169
(74.087)
(9.964)
(21.430)
(28.062)
14.352

20.000
67.831
(76.193)
(13.643)
(13.063)
(15.068)
35.752

25.250
62.405
(83.449)
(12.108)
(21.430)
(29.332)
32.963

20.000
74.864
(91.127)
(15.905)
(13.063)
(25.231)
48.815

Demonstração do acréscimo no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No final do exercício

40.597
54.949

4.845
40.597

53.660
86.623

4.845
53.660

Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa

14.352

35.752

32.963

48.815

19
6

8

(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Adiantamento a sócios
Depósitos judiciais
Outros créditos
Acréscimo (decréscimo) de passivos:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher
Outras obrigações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Atividades de investimento:
Aplicações financeiras
Aplicações no imobilizado e intangível
Caixa líquido (dívida líquida) adquirido sobre incorporação e
incorporação
Aporte de capital social nas controladas
Dividendos antecipados recebidos
Recurso para futuro aumento de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento

8

Atividades de financiamento:
Recursos para aumento de capital
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Lucros distribuídos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa

15
12
12
12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Elfa Medicamentos S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
2017
2016
Receitas
Vendas de mercadorias e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Consolidado
2017
2016

712.180
708.985
3.195

603.966
607.350
(3.384)

1.073.443
1.075.744
(2.301)

747.121
751.458
(4.337)

(663.577)
(627.897)
(29.590)
(6.090)

(554.415)
(531.434)
(17.416)
(5.565)

(992.926)
(957.990)
(25.503)
(9.433)

(685.137)
(656.856)
(23.944)
(4.337)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

48.603
(710)

49.551
(339)

80.517
(1.034)

61.984
(507)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

47.893

49.212

79.483

61.477

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Equivalencia patrimonial
Outras

19.730
2.807
9.502
7.421

11.152
6.177
5.934
(959)

12.521
3.806
8.715

5.970
7.027
(1.057)

Valor total adicionado a distribuir

67.623

60.364

92.004

67.447

Distribuição do valor adicionado

(67.623)

(60.364)

(92.004)

(67.447)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Plano de pagamentos baseados em ações

(30.141)
(21.755)
(3.270)
(1.037)
(4.079)

(18.328)
(11.425)
(2.085)
(731)
(4.087)

(42.620)
(32.295)
(4.702)
(1.544)
(4.079)

(21.461)
(13.693)
(2.679)
(1.002)
(4.087)

(8.411)
(8.308)
(103)

(4.464)
(4.381)
(7)
(76)

(16.468)
(16.327)
(6)
(135)

(5.867)
(5.768)
(7)
(92)

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Multas
Outros

(14.914)
(11.109)
(1.124)
(478)
(2.203)

(22.195)
(18.215)
(3.503)
(477)

(18.759)
(13.767)
(1.740)
(538)
(2.714)

(24.742)
(20.396)
(3.530)
(816)

Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Constituição de reservas de lucros

(14.157)
(4.992)
(9.165)

(15.377)
(1.636)
(13.741)

(14.157)
(4.992)
(9.165)

(14.157)
(1.636)
(13.741)

Insumos adquiridos de terceiros
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Fretes

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional
a)

Informações sobre a Companhia
A Elfa Medicamentos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado,
concentrando-se no comércio atacadista e varejista de produtos farmacêuticos e
hospitalares, com sede em Brasília, no Distrito Federal e quatro filiais, sendo uma em
Cabedelo - Paraíba, uma em Salvador - Bahia, uma em Fortaleza - Ceará e uma em São
Paulo - São Paulo.
Em 22 de novembro de 2017, os sócios quotistas, em Assembleia Geral, resolveram
transformar nos termos dos artigos de nº 1.113 e de nº 1.114 da Lei 10.406/2002 e dos
artigos de nº 220 ao nº 222 da Lei n.º 6.404/76, a sociedade limitada em uma sociedade
anônima. Como consequência, sua denominação social foi alterada de Elfa Medicamentos
Ltda. para Elfa Medicamentos S.A..
A Companhia é controladora direta e indireta das seguintes empresas:
Controle direto
Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda. (“Cirúrgica JAW”)
Empresa de capital fechado com sede em Santa Catarina, especializada em comercio
atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios.
Cristal Pharma Ltda. (“Cristal”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujo objetivo social é a importação,
exportação e comercialização, por atacado, de drogas, medicamentos e correlatos, de
cosméticos e produtos de perfumaria, de produtos de higiene pessoal, de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, de produtos para nutrição clínica e
suplementos alimentares dietéticos e frascos para dietas.
Prescrita Medicamentos Ltda. (“Prescrita”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujo objetivo social é o comércio varejista
de produtos farmacêuticos de uso humano e comércio varejista de produtos dermatológicos,
com sede em João Pessoa, Paraíba e duas filiais, sendo uma em Natal, Rio Grande do
Norte, Salvador, Bahia e São Paulo, SP.
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Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional--Continuação
a) Informações sobre a Companhia--Continuação
Majela Medicamentos Ltda. (“Majela”)
Sociedade pro quotas de responsabilidade limita que tem por objetivo social o comércio
atacadista, distribuição e exportação de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos,
correlatos perfumaria, cosméticos, componentes e suprimentos médicos laboratoriais,
equipamentos médico-hospitalares, nutrição enteral e parental, saneantes e artigos de uso
médico cirúrgico.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda. (“San Log”)
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada cujo os objetivos sociais são: (i) o
comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (ii) Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; (iii)
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudança; (iv) representantes
comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e perfumaria; e (v)
Importação e exportação de medicamentos. A San log possui sede em Cabedelo, Paraíba.
Controle indireto
Ciência Medicamentos Especiais Ltda. (“Ciência Medicamentos”)
Sociedade limitada de capital fechado com sede em Minas Gerais, especializada em
importação, exportação, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas e correlatos, cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal.
As empresas fazem parte do “Grupo Elfa”, que atua na distribuição (atacado) de
medicamentos oncológicos e hospitalares, venda de medicamentos oncológicos, fertilidade e
dermatológicos (varejo).
b)

Combinações de negócios
Conforme demonstrado na Nota 3 a seguir, durantes os exercícios de 2017 e 2016, a
Companhia efetuou as seguintes combinações de negócios:
x

Em 1º de dezembro de 2017, a Empresa adquiriu o controle acionário da Majela
Medicamentos Ltda. (“Majela”).
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Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional--Continuação
b) Combinações de negócios--Continuação
x

c)

Em 13 de janeiro de 2016 e 21 de dezembro de 2016, a Companhia adquiriu os
controles acionários da Cirúrgica Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
(“Cirúrgica JAW”) e da Cristal Pharma Ltda. (“Cristal Pharma”), respectivamente.

Reestruturação societária
Em 29 de dezembro de 2017, os acionistas aprovaram, por meio de Assembleia Geral
Extraordinária, a incorporação de sua controladora, San Felice Participações S.A. conforme
demonstrado na Nota 3.4.

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia para o exercício findo em
31 de dezembro de 2017 foram autorizadas para emissão de acordo com a resolução dos
membros da Diretoria em 12 de agosto de 2020.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis
As demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e com as normas emitidas pela Comissão de Valores
Imobiliários (CVM), em conformidade com o International Accounting Standards Board (IASB).
A Administração avaliou a capacidade da Companhia e de suas controladas em continuar
operando normalmente e está convencida de que elas possuem recursos para dar continuidade
aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a
sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis da controladora e
do consolidado foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis da controladora e do
consolidado, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela
Companhia na sua gestão.
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Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das
demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas
demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação
dos ativos financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão
para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de
outras provisões, inclusive para contingências.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo
menos anualmente.
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a companhias abertas. As International Financial Reporting Standards (IFRS) não
requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das
demonstrações contábeis.
2.1 Reapresentação das demonstrações contábeis
A administração da Companhia está reapresentando as demonstrações contábeis de 31
de dezembro de 2017 e 2016, para apresentar as demonstrações do valor adicionado; as
informações por segmentos e lucro por ação; aprimorar certas divulgações em notas
explicativas e reapresentar saldos contábeis em função da correção de erros identificados
após o encerramento e emissão das referidas demonstrações contábeis. A
reapresentação está sendo efetuada em conformidade com o CPC 23 - Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (IAS 8 – Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das
Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements) e produziu os
seguintes impactos na demonstração do resultado e patrimônio líquido em relação às
demonstrações contábeis emitidas anteriormente:
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Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.1 Reapresentação das demonstrações contábeis--Continuação
Controladora e consolidado
31/12/2016
31/12/2017
Patrimônio
Patrimônio
Resultado
líquido
Resultado
líquido
Saldos originalmente apresentados
(i) Contabilização de pagamentos
baseados em ações
Efeitos de tributos diferidos
(ii) Ajuste do ágio referente à combinação
de negócios da Majela Medicamentos
Ltda.
(iii) Ajuste do ágio/benefício fiscal
referente à incorporação reversa da
San Felice Participações S.A.
Saldos reapresentados

01/01/2016
Patrimônio
líquido

16.849

369.582

18.074

128.439

123.428

(4.079)
1.387

3.979

(4.087)
1.390

2.592

1.202

-

-

-

-

-

(2.692)

(22.632)
(18.653)

(2.697)

2.592

1.202

14.157

350.929

15.377

131.031

124.630

Contabilização de pagamentos baseados em ações
A Companhia mantém planos de remuneração baseado em ações que têm o objetivo de propiciar a participação
dos administradores e empregados da Companhia no seu capital e nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos
resultados para os quais referidos administradores e empregados tenham contribuído, além de estimular a
consecução dos objetivos sociais da Companhia e alinhar os interesses dos administradores e empregados com
os dos acionistas da Companhia. A Companhia registrou retroativamente os efeitos contábeis do referido plano
em cada período de reporte.
Ajuste do ágio referente à combinação de negócios da Majela Medicamentos Ltda.
A Companhia ajustou os montantes da combinação de negócios com a controlada Majela Medicamentos Ltda.,
dentro do período de mensuração dessa combinação de negócios. Assim, a Companhia realizou ajustes na
alocação do preço de aquisição referente à: i) ajuste ao valor de mercado das contas a receber de R$ 9.058; (ii)
obrigação contratual com fornecedor no valor de R$ 4.978 liquidada durante o exercício de 2018; e (iii) reversão
do ajuste a valor presente calculado sobre a contrapestração a pagar no montante de R$ 8.424. Esses ajustes,
totalizando R$ 22.460 ajustaram o ágio na aquisição da Majela, resultando em um ágio de R$ 87.235 (Nota 3.1),
sem efeitos na demonstração do resultado ou no patrimônio líquido.
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Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.1 Reapresentação das demonstrações contábeis--Continuação
Ajuste do ágio/benefício fiscal referente à incorporação reversa da San Felice Participações S.A.
Conforme comentado na Nota 3.4, em 29 de dezembro de 2017, os acionistas aprovaram, por meio de
Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação da então controladora da Companhia, San Felice Participações
S.A., pela Elfa Medicamentos S.A.. Na ocasião, a administração optara pela manutenção integral do saldo de
ágio identificado na combinação de negócios, com o reconhecimento na incorporadora dos respectivos saldos da
incorporada. Contudo, essa opção é vedada pela Instrução da CVM 319/99, que requer a baixa integral do ágio,
incuindo os saldos de ágio e intangíveis identificados em combinação de negócios, com o reconhecimento, na
incorporadora, do benefício fiscal decorrente da incorporação. Assim, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
efetuou a baixa integral do ágio e ativos intangíveis identificados decorrentes dessa combinação de negócios, no
montante de R$ 18.953 e R$ 28.108, respectivamente, reconhecendo o benefício fiscal de imposto de renda e
contribuição social diferidos ativo no montante de R$ 16.001, sem efeitos na demonstração do resultado e com
efeito de R$ 22.632 no patrimônio líquido.

Exceto pela alteração do lucro líquido do exercício, a demonstração dos resultados
abrangentes do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 originalmente apresentada não
sofreu alterações em função dos ajustes realizados, bem como os totais das atividades
operacionais, de investimento e de financiamento na demonstração dos fluxos de caixa do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 também não sofreram alterações. Os ajustes no
balanço de abertura em 1º de janeiro de 2016 não foram relevantes.
Adicionalmente aos ajustes anteriormente demonstrados, a Companhia efetuou ainda as
seguintes alteraçõe às notas explicativas das suas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas com o objetivo de atender aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM):
a. Divulgação das análises de sensibilidade adicionais nos termos da Deliberação CVM nº
550/08;
b. Melhorias nas divulgações de outras notas explicativas tais como instrumentos
financeiros e análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis.
2.2 Base de consolidação
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as empresas
consolidadas e consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior com observâncias
às normas do CPC 36 e ICPC 09.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.2 Base de consolidação--Continuação
As demonstrações contábeis consolidadas são compostas pelas demonstrações contábeis
individuais da Companhia e de suas controladas em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
apresentadas abaixo:
Participação %
2016
2017
Controlada diretas:
Prescrita Medicamentos Ltda.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
Majela Medicamentos Ltda.
Controladas indiretas:
Ciência Medicamentos Especiais Ltda.

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%

99,99%
99,99%
-

99,99%

-

As controladas são consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a
Companhia obteve o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse
controle deixar de existir. As demonstrações contábeis das controladas foram preparadas no
mesmo período de divulgação que o da controladora, utilizando políticas contábeis
consistentes. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas não
realizados, oriundos de transações intragrupo, foram eliminados por completo.
2.3 Investimentos
O investimento da Companhia em suas controladas são reconhecidos com base no método
da equivalência patrimonial, através do qual a participação societária na controlada é
apresentada na demonstração do resultado do período como equivalência patrimonial,
representando o lucro ou prejuízo líquido atribuível aos acionistas da controlada. Uma
controlada é uma entidade sobre a qual a Companhia tem a maioria do capital votante e
exerce influência significativa.
Os ganhos e perdas não realizados, resultantes de transações entre a Companhia e a
controlada, são eliminados, quando aplicável, de acordo com a participação mantida na
controlada.
A Companhia determina, a cada término de exercício social, se há evidência objetiva de
que o investimento na controlada sofreu perdas por redução ao valor recuperável. Se
assim for constatado, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor
recuperável como a diferença entre o valor recuperável das controlada e o valor contábil
e reconhece o montante dessa perda na demonstração do resultado do período.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.4 Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos
serão gerados para a Companhia e suas controladas e quando possa ser mensurada de
forma confiável. A Companhia e suas controladas avaliam as transações de receita de
acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou
principal e, concluíram que estão atuando como principal em todos os seus contratos de
receita. Os critérios específicos, a seguir, também são satisfeitos antes de haver
reconhecimento de receita:
Venda de mercadorias
A receita de venda de mercadorias é reconhecida quando os riscos e benefícios
significativos da propriedade das mercadorias forem transferidos ao comprador, o que
geralmente ocorre na sua entrega. A receita de venda de mercadorias é mensurada ao valor
justo da contraprestação recebida ou a receber, líquida de retornos e subsídios, descontos
comerciais e descontos por volume.
Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros
que rendem juros classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa
financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva. A receita de juros é incluída
na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado.
2.5 Impostos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As
alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que
estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. Atualmente, as provisões
para imposto de renda e contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15%, mais
adicional de 10%, e 9%, respectivamente, sobre o lucro contábil, ajustado pelas adições e
exclusões admitidas.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.5 Impostos--Continuação
Impostos diferidos
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases
fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Os impostos diferidos da
Companhia e suas controladas se referem a diferenças temporárias, prejuízo fiscal e
base negativa de contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias
dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizados, somente na extensão em que seja
provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias
dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam
ser utilizados.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que são
esperadas a serem aplicáveis no ano em que o ativo será realizado ou o passivo
liquidado, baseado nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data
do balanço. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um
direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeita à mesma
autoridade tributária.
Imposto sobre vendas
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto:
x Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem
recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é
reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme
o caso; e
x Valores a receber e a pagar apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas.
O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como
componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.6 Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Companhia e suas controladas se tornam parte das disposições contratuais de um
instrumento financeiro. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na
categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados
no resultado do período. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de
acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos
financeiros em: (i) ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado; (ii) mantido até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e (iv) disponíveis
para venda.
Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros como empréstimos e recebíveis e ativos
financeiros ao valor justo por meio de resultado. A classificação depende da finalidade
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a
data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os
empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem "Caixa e equivalentes de caixa"
(Nota 4), "Contas a receber de clientes" (Nota 6) e “Partes relacionadas” (Nota 10).
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.6 Instrumentos financeiros--Continuação
Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de
negociação, data na qual a Companhia e suas controladas se comprometem a comprar
ou vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são,
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados na
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de
receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos.
Neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos
os riscos e os benefícios da propriedade. 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 apresentados na demonstração do
resultado no “resultado financeiro”.
A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (impairment)
em um ativo ou grupo de ativos financeiros. A análise para evidenciar se há impairment
das contas a receber de clientes está descrito a seguir.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores
reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e
liquidar o passivo simultaneamente. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia
não reportou ativos e passivos financeiros compensados em seu balanço patrimonial.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.6 Instrumentos financeiros--Continuação
Impairment de ativos financeiros
A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que
o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de
ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente
se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos
após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
São adotados os seguintes critérios para determinar se há evidência objetiva de uma
perda por impairment:
x Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
x Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou
principal;
x Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
x O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às
dificuldades financeiras; ou
x Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de
caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento
inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os
ativos financeiros individuais na carteira, incluindo:
x Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira;
e
x Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências
sobre os ativos na carteira.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.6 Instrumentos financeiros--Continuação
Impairment de ativos financeiros--Continuação
Inicialmente a Companhia realiza análise para verificar se existe evidência objetiva de
impairment, em caso positivo, o montante do prejuízo é mensurado como a diferença
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o
valor do prejuízo é reconhecido na demonstração consolidada do resultado. Se um
empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a
taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros
determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode
mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço
de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser
reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da
perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do
resultado consolidado.
2.7 Estoques
Os estoques são valorizados ao custo médio de aquisição ou valor líquido de realização,
dos dois, o menor. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso
normal dos negócios, menos os custos estimados necessários para a realização da
venda. As provisões para itens obsoletos são constituídas quando consideradas
necessárias pela Administração.
2.8 Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Os equivalentes de caixa da
Companhia referem-se, substancialmente, a recursos mantidos em contas correntes
bancárias e aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.9 Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação
de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento
inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e
perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente,
excluindo custos de desenvolvimento, não são capitalizados e o gasto é refletido na
demonstração do resultado no exercício em que forem incorridos.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis
com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em
relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo
intangível com vida útil definida são revisados no mínimo ao final de cada trimestre.
Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos
futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de
amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis.
A amortização de ativos intangíveis com vida útil definida é reconhecida na demonstração
do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
trimestralmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso
contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Ganhos ou perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
2.10 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Anualmente, a Companhia e suas controladas testam eventuais perdas (impairment) nos
ativos de longo prazo. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)
foram determinados com base em cálculos do valor em uso e do preço de venda líquido,
efetuados com base em estimativas. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são
agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa — UGCs).
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.11 Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas têm uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado,
é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia e suas
controladas esperam que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em
parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido
como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A
despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado,
líquida de qualquer reembolso.
2.12 Conversão de moeda estrangeira
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em reais
(R$), que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas. Em todas as
informações financeiras apresentadas em reais os valores foram arredondados para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
Transações e saldos
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da
moeda funcional em vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à
taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço.
2.13 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e,
portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e
passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado
relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de
registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em
consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos
casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.14 Benefícios a empregados
Participação nos lucros
A Companhia remunera seus colaboradores através do programa de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), onde são estabelecidas metas específicas do negócio, tendo como
variáveis metas coletivas e individuais estabelecidas para cada ano calendário.
Outros benefícios a empregados
Além da remuneração fixa concedida aos empregados e administradores (salários,
contribuições previdenciárias, FGTS, 13º salário e férias), são disponibilizados plano de
saúde privado, auxilio farmácia e auxilio creche, sendo registrados no resultado do exercício
com base em regime de competência, à medida que ocorreram.
Acordos de pagamento baseado em ações
O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos
aos empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um correspondente
aumento no patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adquirem
incondicionalmente o direito aos prêmios.
O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para o qual
existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho serão atendidas, de
tal forma que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no número de prêmios
que efetivamente atendam às condições de serviço e de desempenho na data de aquisição
(vesting date).
2.15 Apresentação de informação por segmentos
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o
relatório interno fornecido para os principais tomadores de decisões operacionais. O principal
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação
de desempenho dos segmentos operacionais, é o Conselho de Administração, sendo de
responsabilidade deste as principais decisões estratégicas da Companhia.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.16 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos
A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as
divulgações de passivos contingentes. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas
e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no
próximo período financeiro são discutidas a seguir:
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos
e o valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas
constituem provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências
de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que
opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de
auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos dependendo das
condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e de suas controladas.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço
patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas
de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses
métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível; contudo,
quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para
estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados,
como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos
instrumentos financeiros.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
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2.16 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos--Continuação
Provisão para perdas no estoque
A provisão para perdas no estoque é estimada baseada nos estoques das lojas e centros
de distribuição cujos prazos de vencimentos estejam próximos ao término da validade,
sendo considerado suficiente pela Administração frente ao risco da perda destes
estoques.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
As estimativas para a realização de provisão para créditos de liquidação duvidosa são
baseadas em controles por faixas de vencimentos, onde são considerados como risco de
inadimplência através da análise individualizada por cliente.
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia e suas controladas são partes de processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais
para os quais é provável que uma saída de recursos seja provável para liquidar a
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
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2.16 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos--Continuação
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Outras divulgações relacionadas a perda por redução ao valor recuperável de ativos não
financeiros estão disponíveis nas notas explicativas abaixo:
x Intangível - Nota 11
x Ágio - Nota 11
A Companhia revisa anualmente, se há uma indicação de perda por redução ao valor
recuperável de seus ativos. Se alguma indicação existir, ou quando for necessário um
teste de perda por redução ao valor recuperável para um ativo, a Companhia estima o
valor recuperável do ativo. A quantia recuperável de um ativo é o mais alto entre o valor
justo de um ativo menos custos de descarte e seu valor em uso. O valor recuperável é
determinado para um ativo individual, a menos que o ativo não gere entradas de caixa
que sejam em grande parte independentes daquelas de outros ativos ou grupos de
ativos. Tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados
para seu valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflete as
avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos para o
ativo. Na determinação do valor justo menos custos de descarte, as transações de
mercado recentes são levadas em conta. Se essas transações não puderem ser
identificadas, um modelo de avaliação apropriado será usado. Esses cálculos são
corroborados por múltiplos de avaliação, preços de ações cotados para empresas de
capital aberto ou outros indicadores de valor justo disponíveis.
A Companhia baseia seu cálculo de perda por redução ao valor recuperável em
orçamentos detalhados, que são preparados separadamente para cada um das unidades
geradoras de caixa aos quais os ativos individuais são alocados. Esses orçamentos
geralmente abrangem um período de cinco anos. Uma taxa de crescimento de longo
prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros do projeto após o quinto ano.
Quando aplicável, as perdas por redução ao valor recuperável das operações em
continuidade são reconhecidas na demonstração de resultados em categorias de
despesa consistentes com a função do ativo baixado.
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2.16 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos--Continuação
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Para os ativos, com exceção do ágio, é efetuada uma avaliação ao final de cada
exercício para determinar se existe uma indicação de que as perdas ao valor recuperável
de ativos anteriormente reconhecidas já não existem ou diminuíram. Se tal indicação
existir, a Companhia estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de
caixa. Uma perda por redução ao valor recuperável anteriormente reconhecida é
revertida somente se houve uma alteração nos pressupostos usados para determinar o
valor recuperável do ativo desde que a última perda por redução ao valor recuperável foi
reconhecida. A reversão é limitada para que a quantia escriturada do ativo não exceda
seu valor recuperável, nem exceda a quantia escriturada que teria sido determinada,
líquida de depreciação para o ativo em exercícios anteriores. Tal reversão é reconhecida
na demonstração de resultados.
O teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente em 31 de
dezembro ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor
contábil. Segmento é o nível mais baixo dentro da empresa em que o ágio é monitorado
para fins de gestão interna e, portanto, testes de perda por redução ao valor recuperável
de ágio foram realizados em cada nível de segmento. O prejuízo é determinado para o
ágio avaliando o valor recuperável de cada segmento ao qual o ágio se relaciona.
Quando o valor recuperável é menor do que seu valor contábil, uma perda por redução
ao valor recuperável é reconhecida. As perdas por redução ao valor recuperável relativas
ao ágio não podem ser revertidas em períodos futuros.
2.17 Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2017
A Companhia e suas controladas não identificaram impactos sobre sua posição
patrimonial e financeira e desempenho das operações, em decorrência da adoção de
alterações das normas que entraram em vigor pela primeira vez em 2017.
2.18 Normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
As normas e interpretações, emitidas pelo IASB, mas não estão em vigor para o exercício
de 2017 e não foram adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da
Companhia estão abaixo apresentadas. A adoção antecipada de normas, embora
encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento
Contábeis (CPC).
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2.18 Normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor--Continuação

x IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros: Tem o objetivo, em última instância, de

substituir o IAS 39/CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração e todas as versões anteriores do IFRS 9. As principais mudanças
previstas são: (i) todos os ativos financeiros devem ser, inicialmente, reconhecidos
pelo seu valor justo; (ii) a norma divide todos os ativos financeiros, que estão
atualmente no escopo do CPC 38, em duas classificações: custo amortizado e valor
justo; (iii) as categorias de disponíveis para venda e mantidos até o vencimento do IAS
39/CPC 38 foram eliminadas; e (iv) o conceito de derivativos embutidos do IAS
39/CPC 38 foi extinto pelos conceitos desta nova norma. A norma entrará em vigor em
1º de janeiro de 2018. Excluindo-se a contabilidade de hedge, é exigida aplicação
retrospectiva, não sendo obrigatória, no entanto, a apresentação de informações
comparativas. Para contabilidade de hedge, as exigências são geralmente aplicadas
prospectivamente, salvo poucas exceções. A Companhia e suas controladas
realizaram a avaliação preliminar dos impactos da norma e não esperam que a adoção
do IFRS 9/CPC 48 tenha impacto relevantes em suas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas.

x IFRS 15/CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente: A nova norma traz os princípios
que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela
deverá ser reconhecida. A norma é efetiva para exercícios iniciados a partir de 1º de
janeiro de 2018. A Companhia e suas controladas realizaram a avaliação preliminar
dos impactos da norma e não esperam que a adoção do IFRS 15/CPC 47 tenha
impactos relevantes em suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e sumário das práticas
contábeis--Continuação
2.18 Normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor--Continuação
x IFRS 16/CPC 06 (R2) - Arrendamentos: A IFRS 16 foi emitida em janeiro de 2016 e
substitui a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil, IFRIC 4 Como determinar se
um acordo contém um arrendamento, SIC-15 Arrendamentos operacionais - Incentivos
e SIC-27 Avaliação da substância de transações envolvendo a forma legal de
arrendamento. Estabelece que os arrendamentos sejam reconhecidos no balanço
patrimonial do arrendatário, sendo registrado um passivo para pagamentos futuros e
um ativo intangível para o direito de uso. A definição de arrendamento abrange todos
os contratos que dão direito ao uso e controle de um ativo identificável, incluindo
contratos de locação e, potencialmente, alguns componentes de contratos de
prestação de serviços. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019. A
Companhia e suas controladas estão avaliando o impacto da adoção dessa norma a
partir de 1º de janeiro de 2019 nas suas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas.
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3. Combinação de negócios
3.1. Aquisição da Majela Medicamentos Ltda.
Em 1º de dezembro de 2017, a sua ex-controladora, San Felice Participações S.A, adquiriu
o controle acionário da Majela Medicamentos Ltda., uma empresa de capital fechado com
sede situada na cidade de Cabedelo-PB, que tem por objetivo social o comércio atacadista,
distribuição e exportação de produtos farmacêuticos, hospitalares, odontológicos, correlatos
perfumaria, cosméticos, componentes e suprimentos médicos laboratoriais, equipamentos
médico-hospitalares, nutrição enteral e parental, saneantes e artigos de uso médico
cirúrgico.
Conforme descrito na Nota 3.4, em 27 de dezembro de 2017, a San Felice Participações
S.A. foi incorporada pela Companhia, fazendo com que a Majela se tornasse controlada
direta da Companhia.
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis de maneira preliminar da Majela
Medicamentos Ltda. na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo reconhecido na
data de aquisição
Ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível – Contratos de distribuição (Nota 8.c)
Outros ativos
Passivos
Fornecedores
Partes relacionadas
Outros passivos

76.199
23.151
47.682
647
147.679
(41.959)
(43.740)
(27.827)
(113.526)

Total dos ativos identificáveis líquidos

34.153

Ágio na aquisição (Nota 8)
Total da contraprestação

87.235
121.388

Ativos adquiridos e passivos assumidos
Não houve perda por redução ao valor recuperável de nenhuma conta a receber de clientes,
assim como o valor contratual foi recebido integralmente.

35

581

Elfa Medicamentos S.A.
Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

3. Combinação de negócios--Continuação
3.1. Aquisição da Majela Medicamentos Ltda.--Continuação
Ativos adquiridos e passivos assumidos--Continuação
O ágio pago de R$ 87.235 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros
oriundos das sinergias decorrentes da aquisição.
O valor de intangível de R$ 47.682 refere-se, principalmente, a avaliação a valor justo dos
contratos de distribuição da empresa adquirida. Esses contratos é que dão acesso a
adquirente aos produtos (medicamentos) comercializados, ao mercado e,
consequentemente, aos clientes da região em que a adquirida tem atuação.
Desde data de aquisição, a Majela contribuiu para a Elfa Medicamentos com receitas de
R$38.641 e lucro (prejuízo) antes dos impostos de (R$694). Se a combinação de
negócios tivesse ocorrido no início do exercício, a receita líquida da Elfa Medicamentos
totalizaria R$1.286.573 (não auditado), e o lucro das operações seria de R$33.167 (não
auditado).
Em R$ mil
Contraprestação da compra
Valor apurado de compra (a)
Ajuste de preço de endividamento líquido (b)
Total contraprestação assumida

200.000
(78.612)
121.388

(a)

Valor da contraprestação inclui 21.613 ações ordinárias emitidas pela San Felice Participações S.A. (recém
incorporada pela Elfa Medicamentos) à JMV Participações e Gestão de Bens S.A. (ex-sócios da Majela
Medicamentos Ltda.), pelo valor justo de R$ 32.018.

(b)

Em conformidade com o contrato de compra e venda da Majela Medicamentos Ltda. à San Felice
Participações S.A., o preço de compra foi ajustado pela: (i) redução decorrente do endividamento líquido da
adquirida no momento do fechamento da compra, no montante de R$ 18.937; e (ii) Valor de R$ 59.675
decorrente da dívida com os ex-acionistas e com empresas coligadas da Majela Medicamentos Ltda..
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3. Combinação de negócios--Continuação
3.2 Aquisição da Jaw Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Em 13 de janeiro de 2016, a Companhia adquiriu o controle acionário da Jaw Comércio de
Material Médico Hospitalar Ltda., uma Empresa de capital fechado com sede em Santa
Catarina, especializada em comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,
uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Jaw Comércio de Material Médico
Hospitalar Ltda. na data da aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo reconhecido na
data de aquisição
Ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Intangível – Licenças sanitárias
Intangível – Autorizações especiais
Intangível – Contratos de distribuição
Outros ativos

17.525
11.674
69
79
4.633
14.044
48.024

Passivos
Fornecedores
Outros passivos

(7.928)
(36.382)
(44.310)

Total dos ativos identificáveis líquidos

3.714

Ágio na aquisição (Nota 8)
Total da contraprestação

5.207
8.921

Ativos adquiridos e passivos assumidos
Não houve perda por redução ao valor recuperável de nenhuma conta a receber de
clientes, assim como o valor contratual foi recebido integralmente.
O ágio pago de R$5.207 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos
das sinergias decorrentes da aquisição.
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3. Combinação de negócios--Continuação
3.3 Aquisição da Cristal Pharma Ltda.
Em 21 de dezembro de 2016, a Companhia adquiriu o controle acionário da Cristal
Pharma Ltda., uma Empresa de capital fechado com sede em Minas Gerais,
especializada comercialização por atacado, de drogas, medicamentos e correlatos, de
cosméticos e produtos de perfumaria, de produtos de higiene pessoal, de instrumentos e
materiais para uso médicos, cirúrgicos e hospitalares.
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Cristal Pharma Ltda. na data da
aquisição é apresentado a seguir:
Valor justo reconhecido na
data de aquisição
Ativos
Contas a receber de clientes
Intangível – Contratos de distribuição
Outros ativos

21.426
7.414
21.770
50.610

Passivos
Fornecedores
Outros passivos

(18.694)
(1.956)
(20.650)
29.960

Total dos ativos identificáveis líquidos
Ágio na aquisição (Nota 8)
Total da contraprestação

8.569
38.529

Ativos adquiridos e passivos assumidos
Não houve perda por redução ao valor recuperável de nenhuma conta a receber de
clientes, e assim como o valor contratual foi recebido integralmente.
O ágio pago de R$8.569 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos
das sinergias decorrentes da aquisição.
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3. Combinação de negócios--Continuação
3.4 Incorporação reversa da San Felice Participações S.A.
Em função de processo de reestruturação, em 31 de outubro de 2017, a Elfa
Administração e Participações S.A. (então controladora direta da Elfa Medicamentos) foi
incorporada pela San Felice Participações S.A., passando esta a ser controladora direta
da Elfa Medicamentos. Adicionalmente, em 29 de dezembro de 2017, em Assembleia
Geral Extraordinária, foi aprovada a incorporação reversa da San Felice Participações
S.A. pela Elfa Medicamentos.
Esta incorporação resultou no aumento de capital social da Companhia, no montante de
R$211.371, correspondente ao valor do patrimônio líquido da incorporada, descontado o
valor do investimento da incorporadora. Os principais componentes do acervo líquido
incorporado estão sumariados a seguir:
R$ mil
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante

119.868
152
120.020

Não circulante
Investimentos

94.158

Total do ativo

214.178

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Total do passivo circulante

2.807

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital

194.619
16.752
211.371

Total do passivo e patrimônio líquido

214.178

As incorporações foram realizadas com o objetivo de otimizar operacionalmente a
Companhia, bem como dar maior sinergia, eficiência e integração administrativa e
financeira para o Grupo Elfa, com expressiva redução de custos operacionais.
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4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2017
2016
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras de liquidez imediata

6
7.506
47.437
54.949

8
2.376
38.213
40.597

Consolidado
2017
2016
16
23.520
63.087
86.623

18
3.640
50.002
53.660

As aplicações financeiras de curto prazo são mantidas em instituições financeiras de primeira
linha e possuem baixo risco de crédito. São remuneradas principalmente pela variação do CDI e
estão disponíveis para utilização imediata sem perda de rendimento. Estas operações possuem
vencimento inferior a três meses da data de contratação e por atenderem aos requisitos no CPC
03, foram classificadas como equivalentes de caixa.

5. Aplicações financeiras
Controladora
2017
2016
Aplicações financeiras

198
198
198

Circulante
Não circulante

5.871
5.871
(5.673)
198

Consolidado
2017
2016
349
349
(122)
227

5.902
5.902
(5.673)
229

Em 31 de dezembro de 2017, as aplicações financeiras correspondem a operações realizadas
com instituições financeiras, as quais a Administração entende que sejam de primeira linha, que
operam no mercado financeiro nacional, e foram contratadas em condições e taxas normais de
mercado tendo baixo risco de crédito. Os montantes classificados no não circulante referem-se a
títulos de capitalização com vencimentos superior a 12 meses após o período de divulgação.
Estas aplicações são realizadas em Certificados de Depósitos Bancários (CDB),
compromissadas e fundos com rendimentos que variam até 101% (2016: 101%) do Certificado
de Depósito Interbancário (CDI), progressivamente de acordo com o período que o valor fica
nesta conta de investimento.
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6. Contas a receber de clientes
Controladora
2017
2016
Clientes privados
Clientes públicos

138.931
48.143
187.074
(14.809)
172.265

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

93.155
41.541
134.696
(18.004)
116.692

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
272.859
164.365
93.205
47.615
366.064
211.980
(23.770)
(21.906)
342.294
190.074

A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento:
Controladora
2017
2016
A vencer
Vencidos
Vencidos
Vencidos
Vencidos

143.251
12.194
12.055
6.327
13.247
187.074
(14.809)
172.265

até 30 dias
de 31 a 90 dias
de 91 a 180 dias
há mais de 181 dias

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

95.424
6.307
6.052
7.449
19.464
134.696
(18.004)
116.692

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
269.830
148.185
31.121
15.275
29.076
13.034
17.389
10.952
18.648
24.534
366.064
211.980
(23.770)
(21.906)
342.294
190.074

Provisão para perdas por redução ao valor recuperável
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída, substancialmente, para os
recebíveis vencidos há mais de 360 dias em clientes públicos e em 90 dias em clientes privados,
excetuando as contas a receber de clientes em atraso com garantias reais.
As movimentações na provisão para perda por redução ao valor recuperável dos montantes a
receber estão demonstradas a seguir:
Controladora
2017
2016
Saldo inicial
Aquisição de controladas
Constituição
Reversão
Saldo final

(18.004)
(10.204)
13.399
(14.809)

(14.620)
(3.384)
(18.004)

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
(21.906)
(14.620)
(1.896)
(2.949)
(22.644)
(4.660)
22.676
323
(23.770)
(21.906)

Ajuste a valor presente
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Administração concluiu que não possui nenhuma
operação que gerasse efeito significativo de ajuste a valor presente.
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7. Estoques
Controladora
2017
2016
Mercadorias para revenda
Mercadorias em consignação

82.585
1.570
84.155
(552)
83.603

(-) Provisão de perdas com estoque

60.576
1.491
62.067
(96)
61.971

Consolidado
2017
2016
172.519
2.408
174.927
(1.291)
173.636

102.097
1.491
103.588
(909)
102.679

A movimentação da provisão perdas com estoque está demonstrada a seguir:
Controladora
2017
2016
(96)
(276)
(456)
180
(552)
(96)

Saldo inicial
Aquisição de controladas
Constituição (Reversão)
Saldo final

Consolidado
2017
2016
(909)
(276)
(150)
(646)
(232)
13
(1.291)
(909)

8. Investimentos (Controladora)
a) Composição do saldo de investimentos:
Prescrita
Investimentos em controladas:
Participação no valor contábil do
patrimônio líquido das investidas
Valor da mais valia dos ativos
líquidos adquiridos
Ágio por rentabilidade futura (goodwill)
(Nota 3)

San Log

Majela

2017
Cirúrgica
JAW

Cristal
Pharma

Total
(reapresentado)

10.775

(352)

59.760

57.138

24.790

152.111

10.775

(352)

33.646
93.406

3.580
60.718

6.927
31.716

44.153
196.264

10.775

(352)

87.235
180.641

5.207
65.925

8.569
40.286

101.011
297.275

Cirúrgica
JAW
Investimentos em controladas:
Participação no valor contábil do patrimônio líquido das investidas
Valor da mais valia dos ativos líquidos adquiridos

Ágio por rentabilidade futura (goodwill) (Nota 3)
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2016
Cristal
Pharma

Total

39.095
4.312
43.407

22.546
7.414
29.960

61.641
11.726
73.367

5.207
48.614

8.569
38.529

13.776
87.143

589

43

(728)

99,9999%

(728)

(87)

99,9999%

(87)

-

54
(141)

(352)

Majela (*)

(422)

100,0000%

(422)

-

9.982

99,9999%

9.982

(487)

205.914
(195.445)

60.473

93.406

38.641
(39.063)

56.893
3.580

99,9999%

106.935
10.111
(58.962)
(1.191)
56.893

59.760
33.646

100,0000%

(reapresentado)
124.218
815
(62.651)
(2.622)
59.760

Cirúrgica
JAW

2017

(*) Corresponde ao resultado do período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2017.

Resultado de equivalência patrimonial

% de participação

Lucro líquido do exercício

-

7.656
(8.384)

Demonstração dos resultados
Receita líquida
Custos e despesas

Reconhecimento da mais valia dos ativos líquidos
adquiridos

10.775

Valor do investimento

(352)
-

99,9999%

99,9999%
10.775
-

423
24
(197)
(602)
(352)

San Log (*)

26.663
6.183
(21.023)
(1.048)
10.775

Prescrita (*)

Valor contábil do investimento
Mais valia dos ativos líquidos adquiridos

Participação proporcional do Grupo

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

b) Investimento em controladas:

8. Investimentos (Controladora)--Continuação

Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Elfa Medicamentos S.A.

757

99,9999%

757

(733)

120.852
(119.362)

31.962

25.036
6.926

99,9999%

55.729
2.259
(31.252)
(1.700)
25.036

Cristal
Pharma

Total

9.502

9.502

(1.220)

373.117
(362.395)

196.264

152.112
44.152

(reapresentado)
313.968
19.392
(174.085)
(7.163)
152.112

5.934

5.934

(4.616)

259.187
(248.637)

73.367

61.641
11.726

134.393
4.118
(72.630)
(4.240)
61.641

Total

2016
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8. Investimentos (Controladora)--Continuação
c) Movimentação dos investimentos

Prescrita
Saldo inicial
Aquisição dos investimentos:
Mediante incorporação reversa (Nota 3.4)
Participação no valor contábil do patrimônio
líquido das investidas
Valor da mais valia dos ativos líquidos
adquiridos (Nota 3.1)

Aumento do capital social
Equivalência patrimonial
Agio por rentabilidade futura
Saldo final

San Log

2017
Cirúrgica
Majela
JAW

2016
Cristal
Pharma

Total

-

-

48.614

38.529

87.143

-

11.503

(265)

-

-

-

11.238

-

-

-

60.182

-

-

60.182

21.479

11.503

(265)

33.646
93.828

48.614

38.529

33.646
192.209

12.195
33.674

(728)
-

(87)
-

(422)
87.235

7.329
9.982
-

1.000
757
-

8.329
9.502
87.235

33.759
5.934
13.776

10.775

(352)

180.641

65.925

40.286

297.275

87.143

9. Intangível

Custo
Vida útil definida:
Direito a uso de software

Total

-

Controladora
2017
Amortização
acumulada
Líquido
(reapresentado)

2016
Líquido

2.798

(268)

2.530

2.094

2.798

(268)

2.530

2.094
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9. Intangível--Continuação

Custo
Vida útil definida:
Direito a uso de software
Contratos de distribuição
Outros
Vida útil indefinida
Ágio

3.119
60.479
9
63.607

Consolidada
2017
Amortização
acumulada
Líquido
(reapresentado)
(271)
2.848
(1.817)
58.662
9
(2.088)
61.519

2016
Líquido
2.110
11.724
13.834

101.306
101.306

-

101.306
101.306

13.776
13.776

164.913

(2.088)

162.825

27.610

A movimentação do ativo intangível encontra-se demonstrada a seguir:

Saldo inicial
Adições:
Softwares
Saldo adquirido mediante aquisições e incorporações:
Softwares
Licenças sanitárias
Contratos de distribuição (a)
Ágio (b)
Outros
Amortizações:
Softwares
Contratos de distribuição
Saldo final

Controladora
2017
2016
(reapresentado)
2.094
842

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
27.610
842

564

1.342

170

1.358

-

-

104
572
48.208
87.529
42

12.193
13.776
-

(128)
2.530

(90)
2.094

(140)
(1.270)
162.825

(90)
(469)
27.610

(a) O valor é composto, substancialmente saldo adquirido na aquisição da Majela Medicamentos Ltda., no montante de
R$ 47.682 (conforme demonstrado na Nota 3.1).
(b) O valor é composto, substancialmente, pelo saldo adquirido pela aquisição da Majela Medicamentos Ltda., no
montante de R$ 87.235 (conforme demonstrado na nota 3.1).
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9. Intangível--Continuação
Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis
a. Tangíveis e intangíveis de vida útil definida
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos tangíveis e intangíveis
com vida útil definida com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável.
Para o exercício findo em 2017, foi realizado teste de recuperabilidade dos ativos tangíveis e
intangíveis com vida útil definida por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de
projeções de caixa provenientes de orçamentos financeiros aprovados pela alta administração.
b. Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura das operações adquiridas e soma R$ 101.306 em 31 de
dezembro de 2017 (2016: R$ 13.776).
A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos intangíveis de vida útil
indefinida, que se constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros,
advindos de processos de combinação de negócios, utilizando o conceito do valor em uso,
através de modelos de fluxo de caixa descontado.
O ágio apurado na aquisição do investimento é testado anualmente em relação ao seu valor de
recuperação, no nível da unidade geradora de caixa.
c. Principais premissas utilizadas nos testes de perda do valor recuperável de ativos tangíveis e
intangíveis
A Companhia realizou teste de valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis em 2017,
por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa provenientes de
orçamentos financeiros aprovados pela alta administração.
Os fluxos de caixa futuros foram descontados com base na taxa representativa do custo médio
ponderado de capital (“WACC”). De forma consistente com as técnicas de avaliação
econômica, a avaliação do valor em uso é efetuada para um período de 5 (cinco) anos, e a
partir de então, considerando-se a perpetuidade das premissas, com crescimento igual a
inflação de longo prazo, tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por tempo
indeterminado.
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9. Intangível--Continuação
Análise de recuperabilidade de ativos tangíveis e intangíveis--Continuação
Para desconto dos fluxos de caixa futuros utilizou-se WACC de 14,91% a.a. (em moeda local
nominal, incluindo a inflação).

10. Transações com partes relacionadas
Controladora
2017
2016
Ativo
Não circulante
Empréstimos a sócios/ex-sócios:
Elmo Lopes Fernandes de Assis
Edalmo Leite Fernandes de Assis
Evelyn Assis Mendonça
Luis Renato Guimarães Liveri
Adiantamento para futuro aumento de capital em
controladas:
Prescrita Medicamentos Ltda.
Cristal Pharma Ltda.
San Log Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Passivo
Não circulante
Antecipação de dividendos de controlada
JAW Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outras obrigações
Outras partes relacionadas

Patrimônio líquido
Adiantamento para futuro aumento de capital
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Consolidado
2017
2016

-

13.416
5.347
2.469
198
21.430

-

13.416
5.347
2.469
198
21.430

1.000
1.700
602
3.302
3.302

21.430

-

21.430

7.070
7.070

-

-

-

-

20.000
20.000

-

20.000
20.000

7.070

20.000

9
9
9

20.000

2.700
2.700

-

2.700
2.700

-
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10. Transações com partes relacionadas--Continuação
Controladora
2017
2016
Demonstração do resultado
Receita de vendas
Prescrita Medicamentos Ltda.
JAW Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.
Custo das mercadorias vendidas
Prescrita Medicamentos Ltda.
JAW Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.

30.571
5.045
35.616

14.879
8.011
22.890

(30.533)
(6.175)
(36.708)

(14.681)
(7.106)
(21.787)

As naturezas das atividades das controladas estão descritas na Nota 1.
As transações com partes relacionadas são efetuadas de acordo com condições e prazos
pactuados entre as partes.
Empréstimos a sócios/ex-sócios
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia liquidou o saldo de empréstimos mantidos com seu
sócio e ex-sócios, no montante de R$21.430, mediante distribuição de lucros retidos, conforme
demonstrado na Nota 15(d).
Recursos para aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia mantinha R$2.700 (2016: R$20.000) em recursos
recebidos de seus acionistas com o objetivo de futuro aumento de capital.
Remuneração da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os diretores e não são garantidos outros benefícios
como pós-emprego, outros de longo prazo e de rescisão de contrato de trabalho. A remuneração
paga ou a pagar por serviços de empregados em 31 de dezembro de 2017 foi de R$7.294 (2016:
R$1.591).
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11. Fornecedores
Controladora
2017
2016
Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de bens de consumo
Serviços prestados a pagar

156.078
104
16
865
157.063

Consolidado
2017
2016

89.902
274
24
692
90.892

310.960
106
335
931
312.332

153.973
296
46
816
155.131

Ajuste a valor presente
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Administração concluiu que não possui nenhuma
operação que gerasse efeito significativo de ajuste a valor presente.

12. Empréstimos e financiamentos
Tipo
Em moeda nacional:
Capital de giro
Conta garantida
Cheque especial
Circulante
Não circulante

Juros (a.m.)
1,09% a 1,65%

Controladora
2017
2016
53.945
53.945
(53.945)
-

Consolidado
2017

75.071
75.071
(60.571)
14.500

2016

58.127
3.596
61.723
(61.723)
-

82.700
778
83.478
(65.429)
18.049

Garantias
Os empréstimos e financiamentos acima relacionados estão garantidos por cessão fiduciária da
totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Companhia decorrentes da emissão de
duplicatas.
A movimentação dos empréstimos e financiamentos é a seguinte:

Saldo inicial
Saldo adquirido mediante aquisições e Incorporações
Captações
Juros incorridos
Pagamento de principal
Pagamento de juros
Saldo final
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Controladora
2017
2016
75.071
79.926
1.756
52.169
67.831
9.000
17.150
(74.087)
(76.193)
(9.964)
(13.643)
53.945
75.071

Consolidado
2017
2016
83.478
95.527
1.756
827
62.405
74.864
9.641
19.292
(83.449)
(91.127)
(12.108)
(15.905)
61.723
83.478

Elfa Medicamentos S.A.
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31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

12. Empréstimos e financiamentos--Continuação
Covenants
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os contratos de empréstimos da Companhia e suas
controladas não possuía cláusulas restritivas (covenants).
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não havia diferença significativa entre os valores contábeis
e o valor justo para os empréstimos da Companhia e suas controladas.

13. Outras obrigações

Aquisições de controladas (a)
Ajuste a valor presente sobre as contas a pagar pela
aquisição de investimentos
Outras obrigações

Controladora
2016
2017
(reapresentado)
84.417
44.218
(1.340)
10.398
93.475
(42.891)
50.584

Circulante
Não circulante
(a)

(3.107)
2.356
43.467
(30.677)
12.790

Consolidado
2016
2017
(reapresentado)
89.444
41.111
(1.425)
15.421
103.440
(52.469)
50.971

3.112
44.223
(31.513)
12.710

Refere-se aos valores remanescentes a pagar ao ex-sócios das suas controladas Cirúrgica Jaw Comércio de Material
Médico Hospitalar Ltda., Cristal Pharma Ltda e Majela medicamentos Ltda., adquiridas durante os exercícios de 2017 e
2016.

14. Provisão para riscos (Controladora e consolidado)
A Companhia está exposta a contingências de naturezas fiscais, cíveis e trabalhistas decorrentes
do curso normal de suas operações. A política de provisão adotada pela Companhia leva em
consideração as chances de perda nas ações. Quando o risco de perda é provável é feito
provisionamento de 100% do valor devido nessas ações, conforme avaliação da própria
Companhia, amparada na opinião de seus assessores legais.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia e suas controladas possuíam processos com
risco de perda avaliados como provável, no montante de R$1.037 (2016: R$0). Os processos de
naturezas tributária, cível e trabalhista com probabilidade possível de perda eram de R$ 7.954
em 31 de dezembro de 2017 (2016: R$5.497).
Dentre as ações em que a Companhia é parte, uma envolve valor significativo, referente ao
processo civil referente a débitos fiscais, movido pelo Estado da Bahia contra Companhia, no
montante de aproximadamente R$4.175 (2016: 4.175).
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15. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2017, o capital subscrito de R$312.016, sendo R$5.396 a integralizar
(2016: R$112.001 subscritos e integralizados) e está representado por 242.875.200 ações
ordinárias e sem valor nominal (2016: 112.001.000 quotas com valor nominal de R$1,00
cada), com a seguinte composição:
2017
Ações

Acionista/Quotista
Elfa Participações e Administração S.A.
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia
Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
JMV Participações e Gestão de Bens S.A.
Elmo Lopes Fernandes de Assis
Edalmo Leite Fernandes de Assis
Evelyn Leite Fernandes de Assis
Luis Renato Guimararães Liveri

2016
Quotas
-

112.000.999

214.511.429

-

4.735.739
13.793.887
4.682.282
4.323148
648.471
180.244
242.875.200

1
112.001.000

A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de ações
representativas de até 5% (cinco por cento) do capital social total da Companhia,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de
Administração que fixará as condições da emissão, inclusive preço, prazo, forma de
subscrição e integralização (“Capital autorizado”).
Em 27 de janeiro de 2016, os sócios aprovaram, através da 14ª alteração e consolidação do
contrato social da Companhia, o aumento do capital social, no montante de R$60.000,
mediante emissão de 60.000.000 de novas quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma,
totalmente subscritas pela sócia Elfa Participações e Administração S.A. e integralizadas
mediante recursos para aumento de capital social.
Conforme descrito da Nota 3.4, em 29 de dezembro de 2017, os acionistas aprovaram, por
meio de Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação de sua controladora, San Felice
Participações S.A. Esta incorporação resultou nas seguintes movimentações societárias:
(i)

As 112.000.999 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Elfa
Medicamentos S.A. foram extintas no momento de realização da incorporação, e foram
substituídas pelo mesmo número de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
atribuídas aos acionistas da Companhia proporcionalmente à participação por elas
detida no capital social da Companhia na data da incorporação; e
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15. Patrimônio líquido--Continuação
a)

Capital social--Continuação
(ii) Aumento de capital social da Companhia, no montante de R$194.619, representado por
127.478.142 novas ações ordinárias, sem valor nominal, integralizadas por meio da
versão do patrimônio líquido da incorporada (San Felice Participações S.A.).
Adicionalmente registramos em reserva de capital o valor justo das acoes emitidas em
conjunto com a aquisição da Majela (Nota 3.1) totalizando R$32.018.
Ainda nesta mesma data, os acionistas aprovaram o aumento do capital social no
valor de R$ 5.396, mediante a emissão de 3.396.058 novas ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal, a serem integralizadas pelos acionistas no prazo de
12 meses contados a data da subscrição.

b)

Reservas de lucros
(i) Reserva legal
Conforme Estatuto Social, do lucro líquido do exercício serão destinados 5% para
constituição da reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei 6.404/76, até que esta
atinja 20% do capital social.
(ii) Retenção de lucros
Representa a parcela destinada do lucro, após constituição da reserva legal e
destinação do dividendo mínimo obrigatório que deverá ser deliberada de forma
definitiva através de ato societário.

c)

Reserva de capital
A Companhia constituiu reserva de capital, no montante de R$ 16.608, a qual foi realizada
como decorrência da incorporação reversa de sua controlada, conforme descrito na Nota 3.4,
conforme previsto no artigo 227 da lei 6.404/76.

d)

Distribuição de lucros
Até a transformação da Companhia em sociedade anônima, ocorrida em 22 de novembro de
2017 (vide Nota 1), os lucros da Companhia eram destinados após o término de cada
exercício social, proporcionalmente às quotas de cada sócio no capital social, de acordo com
deliberação dos sócios quotistas.
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15. Patrimônio líquido--Continuação
d)

Distribuição de lucros--Continuação
Após a Companhia transformar-se em sociedade anônima, os lucros passaram a ter a
seguintes destinação, conforme o seu Estatuto Social:
x A parcela de 5% será deduzida para constituição da reserva legal, que não
excederá 20% do capital social;
x A parcela correspondente a, no mínimo, 1% do lucro líquido será distribuída aos
acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório, não cumulativo; e
x O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens
anteriores, terá a destinação pela Assembleia Geral de Acionistas.
2017
(reapresentado)
14.157

Lucro líquido do exercício
Constituição de reservas
Legal – 5%

(708)

Dividendos propostos

221

Durante o exercício corrente, os quotistas deliberaram pela distribuição de lucros no
montante de R$21.430 (2016: R$13.063), os quais foram liquidados com saldos a receber
dos acionistas.
e)

Opções outorgadas
A Companhia mantém planos de remuneração baseado em ações que têm o objetivo de:
propiciar a participação dos administradores e empregados da Companhia no seu capital e
nos acréscimos patrimoniais decorrentes dos resultados para os quais referidos
administradores e empregados tenham contribuído; estimular a consecução dos objetivos
sociais da Companhia; e alinhar os interesses dos administradores e empregados com os
dos acionistas da Companhia.
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16. Receita operacional líquida
Controladora
2017
2016
Receita bruta
Venda de mercadorias - clientes privados
Venda de mercadorias - clientes públicos
Deduções da receita bruta
Devolução de vendas - clientes privados
Devolução de vendas - clientes públicos
Impostos sobre vendas
Ajuste a valor presente
Total de deduções da receita
Receita operacional líquida

Consolidado
2017
2016

697.453
93.236
790.689

580.724
80.901
661.625

1.051.456
151.585
1.203.041

735.234
87.195
822.429

(15.429)
(2.095)
(64.180)
(81.704)
708.985

(12.802)
(3.822)
(37.790)
139
(54.275)
607.350

(25.034)
(2.398)
(99.435)
(430)
(127.297)
1.075.744

(14.749)
(3.918)
(52.444)
140
(70.971)
751.458

17. Custos e despesas por função e natureza

Por função:
Custo das mercadorias vendidas
Comerciais
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas
Por natureza:
Custo de revenda de mercadorias
Salários e encargos sociais
Comissões sobre vendas
Fretes e carretos
Remuneração abseada em ações
Amortização de intangível
Alugueis de imóveis
Serviços prestados - Pessoa jurídica
Provisão para perdas com créditos de
liquidação duvidosa
IOF e IRRF sobre mútuo
Outras despesas com vendas
Outras receitas (despesas), líquidas

Controladora
2017
2016
(reapresentado)
(627.897)
(531.434)
(27.363)
(17.692)
(45.021)
(38.125)
8.297
2.480
(691.984)
(584.771)

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
(957.990)
(656.856)
(45.169)
(27.817)
(48.618)
(38.722)
7.013
2.587
(1.044.764)
(720.808)

(627.897)
(26.313)
(3.309)
(6.090)
(4.079)
(1.123)
(17.207)

(531.434)
(13.969)
(3.128)
(5.565)
(4.087)
(4.956)

(957.990)
(36.831)
(5.143)
(9.370)
(4.079)
(1.271)
(1.669)
(18.219)

(656.856)
(17.606)
(9.555)
(1.009)
(4.087)
(1.853)
(5.446)

1.608
(57)
(6.713)
(804)
(691.984)

(3.384)
(1.001)
(3.997)
(13.250)
(584.771)

(2.301)
(57)
(10.524)
2.690
(1.044.764)

(3.575)
(1.175)
(6.049)
(13.597)
(720.808)
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18. Resultado financeiro
Controladora
2017
2016
Despesas financeiras
Juros passivos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Tarifas de cartão de crédito
Tarifas e taxas bancárias
Descontos concedidos
IOF
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Juros ativos
Rendimento aplicação financeira
Descontos obtidos
Outras receitas financeiras
Resultado financeiro

Consolidado
2017
2016

(24)
(9.000)
(28)
(891)
(1.808)
(1.109)
(12.860)

(22)
(17.150)
(834)
(209)
(18.215)

(416)
(9.824)
(80)
(1.421)
(2.224)
(108)
(1.207)
(15.280)

(38)
(19.081)
(1.037)
(31)
(209)
(20.396)

1.996
811
122
2.929
(9.931)

1.869
4.157
148
3
6.177
(12.038)

2.495
1.015
286
539
4.335
(10.945)

2.015
4.594
261
157
7.027
(13.369)

19. Imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro está
demonstrada abaixo:
Controladora
2017
2016
Corrente:
Imposto de renda pessoa jurídica
Contribuição social sobre o lucro líquido
Diferido:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Contribuição social sobre o lucro líquido
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Consolidado
2017
2016

(3.729)
(1.429)
(5.158)

(3.172)
(1.151)
(4.323)

(5.079)
(6.436)
(11.515)

(4.796)
(1.746)
(6.542)

2.017
726
2.743
(2.415)

2.371
854
3.225
(1.098)

4.145
1.492
5.637
(5.878)

3.410
1.228
4.638
(1.904)
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19. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Conciliação da despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro apresentados na demonstração do
resultado apresentam a seguinte reconciliação à alíquota nominal:
Controladora
2017
2016
Lucro contábil antes de imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro (reapresentado)
Alíquota combinada legal
Imposto de renda e contribuição social às
alíquotas da legislação
Ajustes ao lucro líquido que afetam o lucro fiscal:
Adições e exclusões, líquidas
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Alíquota efetiva

Consolidado
2017
2016

16.572
34%

16.475
34%

20.035
34%

17.281
34%

(5.634)

(5.602)

(6.812)

(5.876)

476
2.743
(2.415)

1.279
3.225
(1.098)

(4.703)
5.637
(5.878)

(666)
4.638
(1.904)

15%

7%

29%

11%

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis
futuros, reconheceram créditos tributários diferidos sobre diferenças temporárias e saldo de
prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
As diferenças temporárias base de cálculo para imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos, líquidos, tem a seguinte composição:

Provisões:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão de perdas com estoque
Provisões diversas
Remuneração baseada em ações
Outras provisões
Ágio (a)
Prejuízo fiscal e base negativa
Alíquota aplicável

Controladora
2017
2016
(reapresentado)
13.151
18.004
552
96
12.161
2.377
11.702
7.623
4.336
5.735
47.061
88.963
33.835
34%
34%
30.247
11.504

Tributos diferidos sobre regime de tributação
para vendas para órgãos públicos – (b)

30.247
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11.504

Consolidado
2017
2016
(reapresentado)
23.184
21.345
1.291
909
9.487
2.377
11.702
7.623
7.998
5.737
47.061
4.797
105.520
37.991
34%
34%
35.876
12.917
(1.085)
34.791

12.917
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19. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias--Continuação
(a)

Refere-se ao ágio registrado na incorporação reversa da San Felice Participações S.A..

(b)

Em 31 de dezembro de 2017, a sua controlada Majela Medicamentos Ltda. reconheceu o montante de R$1.085
como imposto de renda e contribuição social diferidos em decorrência da diferença temporária de tributação de
suas receitas provenientes de órgãos públicos, que são devidos no momento do recebimento em caixa das
mercadorias vendidas.

Estudos técnicos de viabilidade elaborados pela Administração indicam a plena capacidade de
recuperação, nos exercícios subsequentes, dos valores de impostos diferidos reconhecidos e
correspondem às melhores estimativas da Administração sobre a evolução futura da Companhia
e de suas controladas e do mercado em que a mesma opera, cuja expectativa de realização dos
saldos constituídos sobre prejuízos fiscais e base negativa está apresentada a seguir:
Ano

Consolidado
2017

2018
2019

3.145
1.652
4.797

20. Lucro por ação (básico e diluído)
a) Lucro básico por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o
exercício.
O cálculo do lucro líquido por ação para o exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e
2016 está demonstrado a seguir:
2017
14.157
242.875.200
0,06

Lucro líquido do exercício (reapresentado)
Quantidade de ações (Nota 15)
Lucro por ação - básico - R$
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20. Lucro por ação (básico e diluído)--Continuação
b) Lucro diluído por ação
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de
ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais com efeitos diluidores. A Companhia tem as opções de compra de ações como
categoria de ações ordinárias com efeitos diluidores. Para esta categoria, é feito um
cálculo para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor
justo. A quantidade de ações assim calculadas conforme descrito anteriormente é
comparada com a quantidade de ações em circulação, pressupondo-se o exercício das
opções de compra das ações.
2017

2016

Lucro líquido do exercício (reapresentado)
Quantidade de ações (Nota 15)
Ajustes de opções de compra de ações

14.157
242.875.200
8.180.000

15.377
112.001.000
8.035.000

Quantidade de ações para o lucro diluído por ação
Lucro diluído por ação - básico - R$

251.055.200
0,06

120.036.000
0,13

21. Instrumentos financeiros
a)

Instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber de clientes, partes relacionadas, contas a pagar a fornecedores e
empréstimos e financiamentos.
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento
poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em
uma venda ou liquidação forçada. Os principais passivos financeiros da Companhia referemse a empréstimos e financiamentos e contas a pagar fornecedores. O principal propósito
desses passivos financeiros é captar recursos para as operações da Companhia. Em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, não havia diferença significativa entre os valores contábeis e os
de mercado para os instrumentos financeiros da Companhia.
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21. Instrumentos financeiros--Continuação
a)

Instrumentos financeiros--Continuação
Os valores constantes nas contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros,
encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2017 e
correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado. Esses valores estão
representados substancialmente por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras,
contas a receber de clientes, créditos com partes relacionadas, contas a pagar a
fornecedores, e débitos com partes relacionadas. Os valores registrados se equivalem aos
valores de mercado.
A Companhia não realiza operações de hedge, swap ou quaisquer outras operações que
envolvam instrumentos financeiros derivativos.

b)

Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro
A Administração da Companhia supervisiona a gestão desses riscos. As principais atividades
em que se assumem riscos financeiros são regidas por políticas e procedimentos
apropriados e os riscos financeiros são identificados, avaliados e gerenciados de acordo com
as políticas da Companhia e sua disposição para risco.
Risco de taxa de juros
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição
da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se,
principalmente, às obrigações sujeitas a taxas de juros variáveis.
A Companhia gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada de
empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis.
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21. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação
Sensibilidade a taxas de juros
A administração entende que o cenário provável é a manutenção na taxa atual de juros do
CDI. Os demais fatores de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de
instrumentos financeiros.
A Companhia conduziu análise de sensibilidade utilizando o cenário provável, baseado em
projeções e cenários com deteriorações de 25% e 50% em cada variável de risco
considerada, de forma a medir o impacto econômico destes cenários em relação aos
indexadores de juros vigente em 31 de dezembro de 2017, conforme quadro a seguir.
31 de dezembro de 2017

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Passivos financeiros
Empréstimos bancários

312
312

Total
349
349

25%
437
437

50%
524
524

-25%
(262)
(262)

-50%
(174)
(174)

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação
prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo
financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais.
Risco de liquidez
A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma ferramenta de
planejamento de liquidez recorrente.
Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro
O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela
Tesouraria da Companhia de acordo com a política por este estabelecida. Os recursos
excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite
estabelecido a cada uma evitando concentração em uma única instituição financeira. O limite
de crédito das contrapartes é revisado anualmente e pode ser atualizado ao longo do ano.
Esses limites são estabelecidos a fim de minimizar a concentração de riscos e, assim, mitigar
o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte.
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21. Instrumentos financeiros--Continuação
c) Hierarquia de valor justo
A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de
instrumentos financeiros pela técnica de avaliação:
x

Nível 1: preços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos;

x

Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo
sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente;

x

Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado
que não sejam baseados em dados observáveis no mercado.
Controladora:
Ativos e passivos financeiros
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos

2017

Consolidado:
Ativos e passivos financeiros
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos

2017

47.437
53.945

63.087
61.723
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Nível 1

Nível 2

47.437
53.945
Nível 1
63.087
61.723

Nível 3
-

Nível 2

Nível 3

-

-
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22. Pagamentos baseado em ações
a)

Descrição dos acordos de pagamento baseado em ações
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui incentivos de longo prazo que outorgam
aos empregados opções de compra de ações, liquidáveis em ações. De acordo com este
incentivo, as opções podem ser exercidas por preços pré-estabelecidos na data da outorga
quando as condições para exercício sejam atendidas. São condições para o exercício: (i)
evento de liquidez para o acionista controlador; (ii) retorno mínimo esperado do acionista
controlador e (iii) tempo de serviço mínimo. Caso o empregado decida sair da Companhia
antes que as três condições acima sejam cumpridas, ele tem suas opções canceladas

Plano

Data da outorga

Incentivo 2015
1 de dezembro
Incentivo 2016
1 de dezembro
Incentivo 2017
24 de agosto
Total de opções de ações

Número de
opções (em
milhares)
6.928
1.106
409
8.443

Total em R$
Vida contratual da opção
mil*
9.862
1.747
92
11.702

48 meses após a outorga
48 meses após a outorga
48 meses após a outorga

b) Mensuração de valor justo
O valor justo dos planos de opções que possui pagamento baseado em ações, liquidável em
ações foi avaliado com base na fórmula de Black-Scholes. Condições de serviço e de
desempenho não-mercado não foram consideradas na mensuração de valor justo.
As informações utilizadas na avaliação dos valores justos na data da outorga dos planos de
pagamento baseado em ações são:
Planos de incentivo de longo prazo

2015

Valor justo na data de outorga
Preço da ação na data de outorga
Preço de exercício
Volatilidade esperada (média ponderada)
Vida da opção (em anos)
Taxa de juros livre de risco (CDI)

1,78
2,61
1,46
23%
4
14,1%

2016
2,85
4,09
2,29
26%
4
13,6%

2017
2,52
4,37
2,44
19%
4
6,9%

A volatilidade esperada foi estimada considerando a volatilidade histórica do preço da ação
da Companhia em período proporcional ao prazo esperado. O prazo esperado dos
instrumentos foi baseado na experiência histórica e no comportamento geral do detentor da
opção.
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23. Informações por segmento
As informações por segmento a seguir são utilizadas pela administração da Companhia para
avaliar o desempenho dos segmentos operacionais e tomar decisões com relação à alocação de
recursos, sendo a receita líquida e margem bruta as medidas utilizadas no desempenho de seus
segmentos operacionais.

2017
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias
Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %

Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição % ROL

Despesas gerais e
Administrativas
Outras receitas operacionais,
líquidas
Resultado operacional antes do
resultado financeiro

2016
Receita Operacional Liquida
Custo das Mercadorias
Vendidas
Lucro Bruto
Margem Bruta %

Despesas com vendas
Margem Contribuição
Margem Contribuição % ROL

Despesas gerais e
Administrativas
Outras receitas operacionais,
líquidas
Resultado operacional antes do
resultado financeiro

Genericos,
Similares, e
Materiais

Especialidades

Resultado
corporativo

Consolidado

927.226

148.518

-

1.075.744

(827.145)

(130.845)

-

(957.990)

100.081

17.673

-

117.754

10,8%

11,9%

-

10,9%

(36.107)

(9.062)

-

(45.169)

63.974

8.611

-

72.585

6,9%

5,8%

-

6,7%

-

(48.618)

(48.618)

-

7.013

7.013

(41.605)

30.980

63.974

8.611

Especialidad
es

Genericos, Similares,
e Materiais

695.576

55.882

-

751.458

(611.812)

(45.044)

-

(656.856)

83.764

10.838

-

94.602

12,0%

19,4%

-

12,6%

(24.481)

(3.336)

-

(27.817)

59.283

7.502

-

66.785

8,5%

13,4%

-

Resultado
Corporativo

Consolidado

8,9%

(38.722)

-

-

2.587

59.283

7.502

(36.135)
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24. Cobertura de seguros
A Companhia mantém política de contratar cobertura de seguros contra incêndio e riscos
diversos para as suas instalações e os bens relacionados (ex: estoque de mercadorias), em
montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas com
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros. As coberturas dos contratos de seguro, vigentes até
dezembro de 2017 estão demonstradas abaixo:
Finalidade do seguro

Cobertura

Incêndio, queda de raio e explosão de bens do imobilizado (prédios/conteúdos)
Danos elétricos (prédios/conteúdos)
Roubo/furto qualificado (prédios/conteúdos)
Perda de aluguel
Despesas fixas
Outros (equipamentos eletrônicos, vendaval, operações, tumultos e etc.)

142.804
810
420
540
2.250
206

25. Eventos subsequentes
Aprovação da abertura de Capital
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020, foi aprovada a abertura
do capital da Companhia e submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários,
Categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da
CVM nº 480, de 7/12/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”).
Aquisição da Agilfarma
Em 2 de maio de 2019, a Companhia adquiriu o controle acionário da empresa Agilfarma Ltda
através da sua controlada Prescrita Medicamentos Ltda.
A aquisição tem o objetivo de complementar nosso portfólio de produtos, fortalecendo nossa
presença física na região Sul e posicionando a Elfa como um dos líderes de mercado em
Farmácias especializadas no Brasil.
O valor total da transação foi de R$ 12.037, considerando as condições contratuais na data de
fechamento do acordo. Estes valores serão liquidados em caixa com parcelas a vista e a prazo e
poderão sofrer variações futuras de acordo com as condições contratuais estabelecidas no
contrato de compra e venda.
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25. Eventos subsequentes--Continuação
Aquisição Dupatri
Em 22 de dezembro de 2017, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a
aquisição da totalidade das quotas da Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação
Ltda.
A Dupatri atua na distribuição de medicamentos e de produtos hospitalares primordialmente na
região Sudeste.
A operação foi aprovada pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), durante o
exercício de 2018, mas a aquisição ainda não foi consumada até a data de emissão dessas
demonstrações contábeis porque algumas condições prededentes previstas no referido contrato
de compra e venda ainda não foram cumpridas.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.
Aquisição do Grupo CDM
Em 4 de junho de 2019, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo CDM, a
aquisição foi feita através de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de
acordo com cronograma estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou
descontados por alguns eventos e contingências anteriores à data da aquisição.
O Grupo CDM é especializado na venda de Genéricos de alto valor, trouxe o know-how
necessário para acelerar a criação da nova unidade de negócios, além de fortalecer nossa
presença na Região Norte e Nordeste do país, região de concentração desta empresa.
O valor total da transação foi de R$ 136.479, considerando as condições contratuais na data de
fechamento do acordo. Estes valores serão liquidados em caixa com parcelas a vista e a prazo e
poderão sofrer variações futuras de acordo com as condições contratuais estabelecidas no
contrato de compra e venda.
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25. Eventos subsequentes--Continuação
Aquisição Medcom
Em 09 de abril de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações do Grupo Medcom,
através de pagamentos à vista e parcelas futuras que serão quitadas de acordo com cronograma
estabelecido na negociação e que poderão ser ajustados ou descontados por alguns eventos e
contingências anteriores à data da aquisição.
O Grupo Medcom trouxe uma maior penetração do Grupo na região centro-oeste, e a
possibilidade de expandir o canal de delivery para esta região.
O valor total da aquisição foi de R$ 346.380. Sendo uma parcela à vista no total de R$ 299.523,
paga em caixa e em ações da Companhia avaliadas ao valor justo na data. Foi retido o valor R$
64.858 para fazer frente a eventuais contingências oriundas do período que antecedeu a data do
fechamento da aquisição conforme determinado em cláusula do contrato de compra e venda.
Aquisição Grupo Atrial
Em 30 de junho de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Salus Latam Holding
S.A controladora do Grupo Atrial, através da emissão de 78.166.378 novas ações em favor dos
acionistas da Atrial, equivalentes na data da transação ao valor total de R$ 623.375
considerando o valor justo das ações recebidas.
Nenhuma outra contraprestação foi paga na aquisição e não há previsão para ocorrência de
pagamentos em datas futuras.
A aquisição da Atrial tem o objetivo de possibilitar ao grupo oferecer uma solução mais
completa para o setor de saúde, ampliando o portfólio de produtos do Grupo Elfa através do
know-how da Atrial em materiais médicos e hospitalares.
Aquisição Mostaert
Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição
da totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Comercial Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição
de medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.
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25. Eventos subsequentes--Continuação
Aquisição Fenergy
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da Fenergy
Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.
A Fenergy atua na distribuição de materiais médico hospitalares primordialmente na região Sul,
concentrando seu portfólio em consumíveis para cirurgias de alta complexidade.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.
Aquisição Surya Dental
Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
contrato de compra e venda para a aquisição do controle acionário da Surya Dental Comércio
de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda. A aquisição está sujeita a condições
precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE e está
aguardando sua aprovação.
A Surya Dental atua na distribuição de produtos voltados para clínicas odontológicas
primordialmente na região Sul, embora tenha acesso e capilaridade em todas as regiões do
Brasil.
Os valores da negociação estão sujeitos a obrigação de confidencialidade e serão divulgados
quando as condições precedentes e a transação forem concluídas.
Impactos do COVID 19 (Coronavirús) nos negócios da Companhia
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto
pandêmico.
Durante os meses de março e de abril de 2020, as autoridades governamentais de várias
jurisdições impuseram confinamentos ou outras restrições para conter o vírus e diversas
empresas suspenderam ou reduziram suas operações. O impacto final na economia global e nos
mercados financeiros ainda é incerto, mas espera-se que seja significativo.
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25. Eventos subsequentes--Continuação
Impactos do COVID 19 (Coronavirús) nos negócios da Companhia--Continuação
A Elfa continua avaliando os impactos da COVID-19 em seus negócios. Abaixo segue um
resumo dos principais impactos nos negócios, até a presente data:
x

Cumprimento das determinações do Ministério da Saúde tais como liberação de funcionários
acima de 60 anos, grávidas e pessoas do grupo de risco, além dos protocolos de
convivência, comportamentos e demais orientações ligadas a prevenção e higienização;

x

Instauração de um Comitê de Crise para deliberações sobre as ações de contenção da
doença tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas operacionais;

x

Cancelamento de Viagens e o cancelamento de Reuniões, Eventos, Treinamentos na sua
forma presencial; o Fortalecimento do papel da liderança frente à demanda de produtividade
e trabalho à distância, mantendo o foco no resultado e engajamento; e

x

Intensiva campanha interna sobre o Covid-19, envolvendo todos os colaboradores que
estiverem em Home Office ou nas Unidades (Ex. Utilização de transporte Fretado, Regras de
distanciamento nos refeitórios, vestiários, áreas comuns e produção); o

x

Reforço nos procedimentos de segurança e uso de EPI´s, disponibilização de Álcool Gel,
antecipação da campanha de vacinação, informações sobre saúde física e equilíbrio
emocional

A Companhia está monitorando os efeitos em decorrência da pandemia do COVID-19 e até o
momento não sofreu qualquer impacto material financeiro. O segmento de atuação da
Companhia é considerado essencial e, assim, não teve suas operações interrompidas e está
seguindo as determinações das autoridades nas regiões em que atua.
Como empresa do setor de medicamentos, a Companhia deve garantir à população acesso aos
medicamentos, sem perder de vista a segurança e saúde de seus colaboradores e das
comunidades com que se relaciona. Desta forma, a Companhia elaborou e colocou em prática
um plano de contingência abrangendo diversas medidas preventivas necessárias para garantir a
continuidade de seus negócios e a segurança de seus colaboradores e clientes.
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25. Eventos subsequentes--Continuação
Impactos do COVID 19 (Coronavirús) nos negócios da Companhia--Continuação
Frente às dificuldades apresentadas, seguimos as orientações dos Ministérios da Saúde e
entidades governamentais de cada país, adaptamos a nossa rotina protegendo e promovendo
ações educativas para os colaboradores relativamente as ameaças da doença. Dentre as
principais medidas destacamos: criação de um Comitê de Crise para a gestão diária da evolução
do COVID-19 e dos possíveis impactos e medidas necessárias para garantir a segurança de
nossos colaboradores, além de monitorar todas as determinações das autoridades competentes
nas regiões em que tem operação, realização de intensa comunicação, fóruns de discussão e
orientação sobre prevenção ao vírus, afastamento de colaboradores do grupo risco,
intensificação de técnicas de higiene pessoal e reforço do uso de barreira sanitárias nas
unidades operacionais
Adicionalmente reforçamos a gestão do nível de estoque de mercadorias e reorganização da
logística, ações para garantir o distanciamento seguro entre colaboradores evitando
aglomerações, substituímos a participação de todos em eventos corporativos, reuniões
presenciais e viagens por comunicação entre unidades de forma remota por meio eletrônico,
assim como adotamos o trabalho remoto no escritório corporativo.
A Companhia entende que está tomando as medidas adequadas para prevenir a disseminação
do COVID-19, bem como assegurar a continuidade dos negócios durante o período que perdurar
a pandemia. Embora as operações industriais, vendas ou situação financeira da Companhia não
tenham sido afetadas de forma relevante até o momento, a Administração não tem como estimar
ou prever a ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia, sendo certo de que segue
avaliando constantemente os impactos sobre as suas operações e se compromete a informar
possíveis novos cenários e medidas necessárias a serem adotadas.

Michael Gordon Findlay
Diretor Financeiro
Rodrigo Luiz Domingues
Controller/Contador
CRC RJ 125935/O-0
***
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Edifício Trade Tower
Av. José de Souza Campos, 900
1º e 3º andares - Nova Campinas
13092-123 - Campinas - SP - Brasil
Tel: +55 19 3322-0500
Fax:+55 19 3322-0559
ey.com.br

Relatório de revisão do auditor independente
Aos
Acionistas e Administradores da

Salus Latam Holding S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos os balanços patrimoniais individual e consolidado da Salus Latam Holding S.A.
(“Companhia”), em 30 de junho de 2020, e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o período de seis meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas
e demais notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas demonstrações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração
Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting Standards Board (IASB) . Nossa responsabilidade é a de expressar uma
conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 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
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas não apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e
consolidada da Salus Latam Holding S.A., em 30 de junho de 2020, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o período
de seis meses findo naquela data, de acordo com a NBC TG 21 e IAS 34.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Ênfase
Adoção inicial das práticas contábeis no Brasil e normas internacionais de relatórios
financeiros (IFRS)
Chamamos a atenção para nota explicativa nº 2.20 às demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas, que apresenta os efeitos da primeira adoção inicial das práticas contábeis
adotadas no Brasil e IFRS, de acordo com os pronunciamentos contábeis CPC 37 (R1) - Adoção
Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e com a norma internacional de contabilidade
IFRS 1 - First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, respectivamente, na
preparação destas demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas. Nossa
conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.
Campinas, 7 de agosto de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

José Antonio de A. Navarrete
Contador CRC-1SP198698/O-4
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Salus Latam Holding S.A.
Balanços patrimoniais em
(Em milhares de reais)

Controladora

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos (A)
Tributos a recuperar
Outros ativos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Partes relacionadas (A)
Tributos diferidos
Outros ativos

Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso

Total do ativo

Nota

30 de junho
de 2020

6
6
7
8

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

488
86
96
140

3.054
87
136
152

42.741
181.700
77.540
89.372
1.582
5.255
1.959

20.244
48.388
52.866
379
3.781
1.277

810

3.429

400.149

126.935

10
-

420
-

811
471
134

749
39
365
399
363

10
362.957
122
-

420
83.385
141
-

1.416
14.217
120.087
11.450

1.915
13.156
80.252
10.852

363.089

83.946

147.170

106.175

363.899

87.375

547.319

233.110

9

10
11
12
13

31 de dezembro
de 2019

Consolidado

3

623

Salus Latam Holding S.A.
Balanços patrimoniais em
(Em milhares de reais)
Controladora

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Imposto de renda e contribuição social
Tributos a recolher
Tributos parcelados
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Adiantamentos
Partes relacionadas
Arrendamentos a pagar
Outros passivos

Nota

31 de dezembro
de 2019

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

114
1.658
3.000
3.256
-

78
2.014
148
18.200
3.256
-

55.076
20.891
15.263
1.551
5.944
3.460
11.184
4.578
4.392
3.492
5.960

61.576
10.671
15.463
5.557
2.091
2.451
4.344
3.155
3.740

8.028

23.696

131.791

109.048

10.000
-

-

6.543
1.080
46.530
9.426
129
527
148

798
20.697
8.699
1.610
2.819

10.000

-

64.383

34.623

18.028

23.696

196.174

143.671

425.900
(41.967)
(38.062)

99.700
(2.810)
(33.211)

425.900
(41.967)
(38.062)

99.700
(2.810)
(33.211)

345.871

63.679

345.871

63.679

-

-

5.274

25.760

Total do patrimônio líquido

345.871

63.679

351.145

89.439

Total do passivo e do patrimônio líquido

363.899

87.375

547.319

233.110

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos parcelados
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Arrendamentos a pagar
Provisão para contingências
Tributos diferidos
Outros passivos

14
15
16
17

30 de junho
de 2020

Consolidado

18
9
13

15
18
13
19

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

20

Participação de não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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Salus Latam Holding S.A.
Demonstrações dos resultados
Período de seis meses findo em 30 de junho
(Em milhares de reais)
Controladora
Nota
Receita líquida
Custo das vendas

21
22

Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

22
22
10
22

Resultado operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

23
23

Resultado financeiro
Prejuízo antes do imposto de renda e
da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

2019

-

-

177.434
(122.923)

115.138
(86.625)

-

-

54.511

28.513

(27.333)
(26.777)
1.315

(18.801)
(15.051)
1.132

(4.891)

(4.869)

(52.795)

(32.720)

(4.891)

(4.869)

1.716

(4.207)

62
(22)

193
(5)

719
(4.532)

729
(1.441)

40

188

(3.813)

(712)

(2.097)

(4.919)

(1.272)
(1.312)

(787)
1.245

(4.681)

(4.461)

(4.851)
170

(4.681)
220

(4.681)

(4.461)

(4.851)

(4.681)
(4.681)

Atribuível a
Acionistas da Companhia
Participação dos acionistas não controladores

Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações - R$

24

2019

(4.764)
(71)
(34)

-

Prejuízo do período

2020

(3.118)
(1.773)
-

(4.851)
17
17

Consolidado

2020

(29,56)

(51,70)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias individuais e
consolidadas.
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Salus Latam Holding S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Período de seis meses findo em 30 de junho
(Em milhares de reais)

Controladora

Prejuízo do período

2019

2020

2019

(4.851)

(4.681)

(4.681)

(4.461)

-

-

-

-

(4.851)

(4.681)

(4.681)

(4.461)

(4.851)
170

(4.681)
220

(4.681)

(4.461)

Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente

Consolidado

2020

Atribuível a
Acionistas da Companhia
Participação dos acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediarias individuais e
consolidadas.
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627
10(f.ii)
10(f.iii)
10(h.1)
10(b.iii)

18(a)
10(f.i)

18(a)

425.900

-

99.700
326.200
-

99.700

59.500
40.200
-

Capital
social

(41.967)

(2.268)
(36.156)
(1.175)
-

(2.810)
442

(1.830)

(1.830)
-

Reservas
de capital

(38.062)

(4.851)

(33.211)
-

(24.325)

(19.644)
(4.681)

Prejuízos
acumulados

345.871

(2.268)
(36.156)
(1.175)
(4.851)

63.679
326.200
442

73.545

38.026
40.200
(4.681)

Total

Atribuível aos acionistas controladores

7

5.274

2.268
4.615
(26.844)
(253)
170

25.760
(442)

31.175

30.955
220

Participação de
acionistas não
controladores

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

Em 30 de junho de 2020

Em 1° de janeiro de 2020
Aumento de capital
Transferência de participação entre acionistas
Ganho (perda) decorrente do aumento de capital mediante
a subscrição de novas ações
Ágio pago na aquisição adicional de participação
Participação de não controladores na aquisição de investida
Aquisição de participação de não controladores
Outros
Prejuízo do período

Em 30 de junho de 2019

Em 1° de janeiro de 2019
Aumento de capital
Prejuízo do período

Nota

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos de seis meses findo em 30 junho de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

Salus Latam Holding S.A.

351.145

(36.156)
4.615
(26.844)
(1.428)
(4.681)

89.439
326.200
-

104.720

68.981
40.200
(4.461)

Total

Salus Latam Holding S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período de seis meses findo em 30 de junho
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações intermediarias financeiras individuais e
consolidadas.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
30 de junho de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1.

Informações sobre o Grupo
A Salus Latam Holding S.A. (“Companhia” ou “Controladora”), foi fundada em 8 fevereiro de 2017
e possui a forma jurídica de sociedade por ações, de capital fechado, e tem sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo.
A Companhia tem como objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades,
empresárias ou não, ou fundos de investimento, na qualidade de sócia, acionista, ou quotista, no
Brasil
A Companhia possui como controlador o Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimentos e
Participações até 30 de junho de 2020, data em que alienou sua participação em favor da Elfa
Medicamentos S.A., cujo controle é exercido pelo Patria Brazilian Private Equity Fund IV.
COVID-19
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde “OMS”, declarou pandemia pelo
SARS-COV-2 (“Novo Coronavírus” ou “COVID-19”). Com a disseminação dos casos no Brasil e
com políticas preventivas de saúde, alguns Estados, adotaram medida de quarentena,
determinando que os comércios e serviços não essenciais sejam fechados. Neste contexto, a
Administração da Companhia, vem adotando, em conjunto com suas controladas, medidas de
monitoramento e prevenção a fim de proteger seus colaboradores e as comunidades em que
atuam. Considerando a disseminação do vírus no Brasil e as implicações para a operação da
Companhia e suas controladas, o Grupo tomou providencias para garantir a segurança de seus
funcionários e prestadores de serviços e assegurar a continuidade das operações.
Neste sentido, o Grupo implementou as seguintes medidas:
x Restrições com relação à circulação e a aglomeração de pessoas em suas dependências, como
forma de evitar a disseminação do vírus;
x Suspensão de viagens, treinamentos presenciais e participação em eventos para todos os
colaboradores;
x Orientação de regime de home office para colaboradores cuja função possibilite esta
modalidade de trabalho e isolamento de todos os funcionários classificados como de maior
risco;
x Intensificação nos comunicados internos de medidas preventivas; e
x Otimização do uso de tecnologia para assegurar o atendimento virtual aos seus clientes,
impactando o mínimo possível suas atividades administrativas e operacionais.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de junho de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
O Grupo também está monitorando potenciais efeitos no capital de giro decorrentes de eventual
aumento de contas a receber e diminuição dos prazos de pagamentos, entretanto está tomando
medidas que visem a preservação e otimização do uso de recursos.
Considerando todas as análises realizadas sobre os aspectos relacionados aos possíveis impactos
do COVID-19 em seus negócios e nos de suas controladas, para o semestre findo em 30 de junho
de 2020, a Companhia concluiu que não há efeitos materiais em suas demonstrações financeiras
intermediárias. O efeito financeiro e econômico para Grupo ao longo do exercício de 2020
dependerá do desfecho da crise de saúde mundial e seus impactos macroeconômicos,
ocasionados pelo isolamento social. O Grupo continuará monitorando os efeitos da crise e os
impactos nas suas operações e nas demonstrações financeiras.

2.

Políticas contábeis

2.1

Base de preparação e apresentação
As demonstrações financeiras intermediarias, individuais e consolidadas, do período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB). Essas demonstrações financeiras intermediarias
estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21(R1) - Demonstração
Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting.
Até o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Grupo adotava as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas - PME (NBC TG 1000) (ou “PME’).
Portanto, as demonstrações financeiras intermediarias de 30 de junho de 2020 são as primeiras
preparadas pelo Grupo com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, pertinentes às
companhias de grande porte, e IFRS.
Os efeitos da adoção inicial em 1º de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2020 estão divulgados na
Nota 2.20.
As demonstrações financeiras intermediarias foram preparadas com base no custo histórico e
incluem as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras intermediárias do Grupo relativas ao período findo em 30 de junho
de 2020 foram autorizadas para emissão de acordo com a resolução dos membros do Conselho
de Administração em 7 de agosto de 2020.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de junho de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.2

Base de consolidação
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas compreendem as demonstrações
financeiras intermediárias da Companhia e suas controladas em 30 de junho de 2020. O controle
de uma subsidiaria é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos
variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes
retornos por meio do poder exercido em relação à investida.
Especificamente, o Grupo controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade
de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar
suporte a esta presunção e quando o Grupo tiver menos da maioria dos direitos de voto de uma
investida, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder
em relação a uma investida, inclusive:
x
x
x

O acordo contratual entre o investidor e outros titulares de direitos de voto;
Direitos decorrentes de outros acordos contratuais; e
Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto do Grupo (investidor).

O Grupo avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem
que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle anteriormente mencionados. A
consolidação de uma controlada tem início quando o Grupo obtiver controle em relação à
controlada e finaliza quando o Grupo deixar de exercer o mencionado controle. Ativo, passivo e
resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício/período são incluídos nas
demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver controle até a
data em que o Grupo deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras das controladas para
alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos e passivos,
resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações
entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de junho de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Se o Grupo perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer
componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença resultante
como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é reconhecido
pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos do Grupo em suas controladas são
contabilizados com base no método da equivalência patrimonial.
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas incluem as seguintes controladas:
Participação
Investida

Controle

Nacional Comercial Hospitalar S.A. ("NCH")
MCM Comercial Ltda. ("MCM")
Tino Participações S.A. ("Tino")
Makau Participações e Empreendimentos S.A. ("Makau")
Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda. ("Commed")
Kauman Produtos Hospitalares Ltda. ("Kauman")
Medical Alliance Produtos Médico Hospitalares Ltda. ("Medical")
Logicom Logística e Transporte Ltda. ("Logicom")
Art Médica Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda. ("Art Médica")
Procifar Distribuidora Ltda. ("Procifar")
Vital Materiais Especiais Eireli. ME. ("Vital")

Direto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto
Indireto

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
70,27%
70,27%

65,50%
65,50%
65,50%
65,50%
65,50%
65,50%
65,50%
65,50%

Durante o período findo em 30 de junho de 2020 a Companhia aumentou, via aquisição, sua participação na
NCH e consequentemente nas suas controladas indiretas MCM, Tino, Makau, Commed, Kauman, Madial e
Lgicom, conforme divulgado na Nota Explicativa 10(e).

Controlada direta - NCH
A NCH tem como objeto social o comércio atacadista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes domissanitários,
além de serviços logísticos destinados a atender as necessidades das operações principais acima.
Adicionalmente, a NCH possui investimentos societários e é a controladora direta ou indireta de
todas as demais controladas da Companhia.
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Controladas indiretas
As controladas Tino e Makau têm como objeto social participação no capital de outras sociedades.
A Logicom possui como objeto social a prestação de serviços de logística em geral. As demais
controladas possuem como objeto social o comércio atacadista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes domissanitários,
além de serviços logísticos destinados a atender as necessidades das operações de
comercialização.
O exercício social das controladas incluídas na consolidação é coincidente com o da Companhia.
A equivalência patrimonial é calculada na mesma data do balanço da Companhia.
Eliminações
As transações realizadas no período entre as empresas do Grupo, assim como os saldos dessas
na data do balanço, são eliminados na consolidação.
2.3

Combinações de negócios e ágio
Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de uma
aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no
valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na
adquirida. Na combinação de negócios mencionadas na nota 10(a) participação de não
controladores na adquirida foi mensurada aos valores justos. Custos diretamente atribuíveis à
aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, o Grupo avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo
de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e
as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte da adquirida,
de derivativos embutidos existentes em contratos hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida ao valor
justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente
considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 48 na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em
relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos
assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a
diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
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Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma
combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades
geradoras de caixa do Grupo que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação,
independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida ser atribuídos a estas unidades
2.4

Moeda funcional
A moeda funcional do Grupo é o real e todos os valores apresentados nas demonstrações
financeiras estão em milhares de reais.

2.5

Classificação corrente versus não corrente
O Grupo apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como
circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
x Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade;
x Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
x Espera-se que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço; e
x É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo
se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:
x Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade; está mantido
essencialmente para a finalidade de ser negociado;
x Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço; e
x A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos
12 meses após a data do balanço.
Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio
da emissão de instrumentos patrimoniais não afetam a sua classificação. O Grupo classifica todos
os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no
ativo e passivo não circulante.
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2.6

Mensuração do valor justo
O Grupo mensura instrumentos financeiros (como, por exemplo, derivativos) e ativos não
financeiros (como propriedades para investimento) ao valor justo em cada data de reporte.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A
mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou
transferir o passivo ocorrerá:
x No mercado principal para o ativo ou passivo; e
x Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o passivo. O
mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pelo Grupo.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os participantes
do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo que os participantes
do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do
participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso
possível ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso.
O Grupo utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja
dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados
observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a seguir,
com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo
como um todo:
x Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos
a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração;
x Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e
x Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa
para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma
recorrente, o Grupo determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando
a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do
valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
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Para fins de divulgações do valor justo, o Grupo determinou classes de ativos e passivos com
base na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da hierarquia do valor justo,
conforme acima explicado. As correspondentes divulgações ao valor justo de instrumentos
financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no momento da divulgação dos
valores justos são resumidas nas respectivas notas.
2.7

Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao
valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Grupo para a gestão
destes ativos financeiros. O Grupo inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo
por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente de
financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente prático são
mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC
47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta
avaliação é executada em nível de instrumento.
O modelo de negócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia
seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos
de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou
de ambos.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro
categorias:
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x Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida).
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação
de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida).
x Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem
reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento
(instrumentos patrimoniais).
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Em 30 de junho de 2020, o Grupo possuía apenas ativos financeiros classificados como ativos
financeiros ao custo amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os principais ativos financeiros do Grupo em 30 de junho de 2020, eram representados por caixa e
equivalente de caixa, títulos e valores mobiliários, contas e receber, depósitos judiciais e outros
ativos.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial
pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do
resultado.
Essa categoria contempla instrumentos derivativos e investimentos patrimoniais listados, os quais
o Grupo não tenha classificado de forma irrevogável pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.
Dividendos sobre investimentos patrimoniais listados são reconhecidos como outras receitas na
demonstração do resultado quando houver sido constituído o direito ao pagamento.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo
de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram
O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de
pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos
de um contrato de repasse e (a) o Grupo transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios
do ativo, ou (b) o Grupo nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios
do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
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Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um
acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade.
Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem
transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu
envolvimento continuado. Neste caso, o Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo
transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e as
obrigações retidos pelo Grupo.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo
menor valor entre (i) o valor do ativo e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a
entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de
dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas
baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e
todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva que
se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa
da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos
contratuais.
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito
para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial,
as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos
de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses).
Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco de crédito
desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de crédito esperadas
durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência.
Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de
caixa contratuais.
Para contas a receber de clientes, o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cálculo das
perdas de crédito esperadas. Portanto, o Grupo não acompanha as alterações no risco de crédito,
mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em
cada data-base. O Grupo estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência
histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e
para o ambiente econômico.
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Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
O Grupo mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições
forem atendidas:
O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos
financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais.
Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa
que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em
aberto.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método
de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são
reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor
recuperável.
Os ativos financeiros do Grupo ao custo amortizado incluem contas a receber de clientes,
empréstimos a coligadas e empréstimos a diretores, incluídos em outros ativos financeiros não
circulantes (vide Nota 5).
Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao
valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos
designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no
caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros do Grupo incluem fornecedores e empréstimos e financiamentos.
Mensuração subsequente
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo:
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Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para
negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48
forem atendidos. O Grupo não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do
resultado.
Passivo financeiros ao custo amortizado
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados,
bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e
taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo
método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos,
sujeitos a juros. Informações adicionais são apresentadas na Nota 15.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a
obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou
modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no
balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação
dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e
liquidar os passivos simultaneamente.
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2.8

Receita de contrato com cliente
O Grupo fornece, substancialmente, equipamentos e insumos hospitalares. A receita de contrato
com cliente é reconhecida quando o controle dos bens é transferido para o cliente por um valor
que reflita a contraprestação à qual o Grupo espera ter direito em troca destes bens ou serviços.
As divulgações de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
relacionadas à receita de contrato com cliente são apresentadas na Nota 3.

a)

Venda de produtos
A receita de venda de produtos é reconhecida quando se transfere o controle do ativo para o
cliente, geralmente na entrega do produto na localidade física indicada pelo cliente.
A Administração do Grupo entende que não há outras promessas no contrato que são obrigações
de performance distintas, às quais uma parcela do preço da transação precisaria ser alocada.
Ao determinar o preço de transação para a venda de produtos, o Grupo considera os efeitos da
contraprestação variável. Os contatos com clientes do grupo não possuem componentes de
financiamento significativos, contraprestação não monetária e a contraprestação devida ao cliente,
ou contraprestação variável.

2.9

Estoques
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, ou ao valor líquido de realização, dos
dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio
ponderado".
O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos
os custos estimados necessários para efetuar a venda. Em caso de perda por desvalorização
(impairment), esta é imediatamente reconhecida no resultado.

2.10 Investimentos
Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial com base em demonstrações financeiras levantadas na mesma data-base da
Controladora, conforme demonstrado na Nota 10.
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2.11 Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos
diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela
administração.
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e
ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última
data de balanço.
Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com
o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas), liquidas" na demonstração do
resultado.
2.12 Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios
corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos
intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de
valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento
capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no
exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados
em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de
valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida
definida são revisados no mínimo no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada
ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por
meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como
mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é
reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização
do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em
relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se
esta avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para
definida é feita de forma prospectiva.
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Um ativo intangível é desreconhecido aquando da sua venda (ou seja, a data em que o
beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados benefícios
econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do
desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo)
é reconhecido na demonstração do resultado do exercício.
Em 30 de junho de 2020, os principais ativos intangíveis (Nota 12) do Grupo eram os seguintes:
a)

Ágio
Derivados de combinação de negócios e possuem vida útil indefinida (Nota 2.3)

b)

Carteira de clientes
As relações contratuais com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios, são
reconhecidas pelo valor justo na data da combinação de negócios (Nota 12). As relações
contratuais com clientes têm vida útil finita e são contabilizadas pelo seu valor justo de aquisição
menos a amortização acumulada e reduzidos por impairment se necessário.

c)

Licenças de softwares
São capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles
estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada
dos softwares de três a cinco anos.

2.13 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - impairment
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são
testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável
(impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior
frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment. Os
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu
valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus
custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são
agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa “UGC”).
Não foram identificadas evidências objetivas que pudessem justificar o registro de perdas de
impairment tanto para ativos financeiros, quanto para os não financeiros, para o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020.
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2.14 Arrendamentos
O Grupo adotou o CPC 06 (R2) – Arrendamentos/IFRS 16, a partir da data de transição (Nota
2.20) que estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos.
O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou
seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período
em troca de contraprestação
O CPC 06 (R2) se sobrepõe à versão anterior (R1) da norma de arrendamentos, além do ICPC 03
- Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma estabelece os
princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e
exige que os arrendatários reconheçam a maioria dos arrendamentos no balanço patrimonial.
O Grupo adotou o CPC 06 (R2) usando o método retrospectivo completo de adoção, com a data
de aplicação inicial de 1º de janeiro de 2019. O Grupo optou por utilizar o expediente prático de
transição para não reavaliar se um contrato é ou contém um arrendamento em 1º de janeiro de
2019. Em vez disso, o Grupo aplicou a norma somente a contratos que foram previamente
identificados como arrendamentos, aplicando-se a versão anterior da norma na data da aplicação
inicial. O Grupo também optou por utilizar as isenções de reconhecimento para contratos de
arrendamento que, na data de início, têm um prazo de arrendamento igual ou inferior a 12 meses e
não contêm opção de compra (arrendamento de curto prazo) e contratos de arrendamento para os
quais o ativo subjacente é de baixo valor (ativos de baixo valor).
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data
em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados
ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor
recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo
dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos
diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos
os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados
linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
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Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento mensurados
pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do
arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo,
substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber,
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados
a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o
preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pelo Grupo e
pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o
Grupo exercendo a opção de rescindir a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no período em
que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.
2.15 Provisões
As provisões são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para
liquidar a obrigação e que reflitam os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação é
reconhecido no resultado do exercício, como despesas gerais e administrativas.
2.16 Demais receitas, custos das vendas e despesas
As demais receitas, custos das vendas e despesas também são reconhecidas pelo regime de
competência.
2.17 Tributos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Ativos e passivos de tributos correntes são mensurados pelo valor esperado a ser recuperado ou
pago às autoridades tributárias, utilizando as alíquotas de tributos que estejam aprovadas no fim
do período.
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Imposto de renda e contribuição social – diferidos
Tributo diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de
ativos e passivos e seus valores contábeis. Passivos fiscais diferidos são reconhecidos para todas
as diferenças tributárias temporárias, exceto:
x Quando o passivo fiscal diferido surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou

passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transação,
não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e
x Sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em controladas, em

que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que as
diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro próximo.
Ativos fiscais diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos
e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja
disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e
perdas tributários não utilizados possam ser utilizados.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.
O Grupo contabiliza os ativos e passivos fiscais correntes de forma líquida se, e somente se, as
entidades referidas possuem o direito legalmente executável de fazer ou receber um único
pagamento líquido e as entidades pretendam fazer ou receber este pagamento líquido ou
recuperar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Tributos sobre as vendas
Despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos tributos sobre vendas, exceto:
x Quando os tributos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem

recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o tributo sobre vendas é reconhecido
como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;
x Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados junto com o valor dos tributos sobre

vendas; e quando o valor líquido dos tributos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.
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2.18 Benefícios a empregados
Participação nos lucros
A Grupo reconhece um passivo e uma despesa de participação de empregados no resultado, além
de uma provisão quando estiver contratualmente obrigada ou houver uma prática anterior que tenha
gerado obrigação não formalizada. A participação no resultado tem como base os resultados
alcançados por cada companhia do Grupo e avaliação do desempenho individual do empregado,
em relação à sua contribuição para a formação deste resultado, tanto na parte quantitativa quanto
na qualitativa.
O Grupo não possui outros benefícios pós emprego, tais como assistência médica pósaposentadoria, previdência complementar etc.
2.19 Demais receitas, custos das vendas e despesas
As demais receitas, custos das vendas e despesas também são reconhecidas pelo regime de
competência.
2.20 Adoção inicial das práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS
2.20.1
a)

Fundamentação da transição

Aplicação do CPC 37 (R1) (IFRS 1) - Adoção inicial das normas internacionais de
contabilidade
As demonstrações financeiras intermediarias individuais e consolidadas referente ao período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020 são as primeiras preparadas pelo Grupo considerando o
conjunto de Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo CPC e IASB.
Os balanços patrimoniais, individuais e consolidados, de 1° de janeiro de 2019 (data de transição
adotada pelo Grupo) foram preparadas de acordo com o CPC 37 (R1) (IFRS 1). O Grupo aplicou
as exceções obrigatórias e certas isenções opcionais de aplicação retrospectiva contidas no CPC
37/IFRS1. Também foram efetuados outros ajustes requeridos por esses pronunciamentos.

b) Isenções da aplicação retrospectiva selecionadas pelo Grupo
O CPC 37 (R1) (IFRS 1) permite às companhias a adoção de certas isenções voluntárias. A
administração do Grupo efetuou análise de todas as isenções voluntárias e adotou a utilização das
seguintes isenções opcionais de aplicação retrospectiva:
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(i)

Isenção de combinação de negócios
O Grupo aplicou a isenção de combinação de negócios descrita no IFRS 1 e no CPC 37 e, assim
sendo, não reapresentou as combinações de negócios que ocorreram antes de 1º de janeiro de
2019, data de transição. Na data de transição, não havia ativos e passivos a serem excluídos por
não serem qualificados como tal no CPC e IFRS decorrente de combinações de negócios
anteriores.

(ii) Isenção do valor justo como custo presumido (deemed cost)
Todos os ativos imobilizados existentes na data de transição, foram adquiridos pelo grupo durante
o exercício anterior (ano de 2018). Por consequência o Grupo não efetuou ajuste de custo
atribuído por considerar que o valor de aquisição representa o valor justo na data da adoção inicial.
(iii) Isenção para arrendamento
O Grupo optou por adotar a abordagem retrospectiva ajustada aos contratos de arrendamento,
com exceção para itens de imateriais ou com período de contrato inferior a 12 meses, conforme
previsto no CPC 37 (R1) (IFRS 1) em relação aos arrendamentos tendo como base a pratica
contábil instituída pelo CPC 6 (R2), descrita na Nota 2.14.
As outras isenções não se aplicaram ao Grupo ou seus impactos não foram considerados
significativos em relação ao padrão contábil anterior.

c) Exceções da aplicação retrospectiva seguidas pelo Grupo
(i)

Exceção das estimativas
As estimativas utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras em de 1º janeiro, 30 de
junho e 31 de dezembro de 2019 são consistentes com as estimativas feitas nas mesmas datas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para Pequenas e Médias Empresas (“CPC
PME”), após os efeitos para refletir qualquer ajuste de política contábil.
As estimativas usadas pelo Grupo para apresentar suas demonstrações financeiras de 30 de junho
de 2020 de acordo com IFRS/CPC, refletem as condições existentes em de 1º janeiro de 2019
(data da transição), 30 de junho e 31 de dezembro de 2019.
As outras exceções obrigatórias não se aplicaram, pois não houve diferenças significativas com
relação ao CPCP PME.
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2.20.2

Reconciliação

2.20.2.1 Balanço patrimonial em 1° de janeiro de 2019
Controladora

Consolidado

PME

Ajuste

IFRS/CPC

PME

7.943

-

7.943

84.153

88.240
97
-

-

88.240
97
-

267
9.078
29.515
-

7.512

267
9.078
29.515
7.512

88.337

-

88.337

38.860

7.512

46.372

Total do ativo

96.280

-

96.280

123.013

7.512

130.525

Passivo circulante
Arrendamentos a pagar (i)
Demais passivos circulantes

40.077

-

40.077

53.898

2.103
-

2.103
53.898

Ativo circulante
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso (i)

Ajuste

IFRS/CPC
84.153

40.077

-

40.077

53.898

2.103

56.001

Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar (i)
Demais passivos não circulantes

18.177

-

18.177

134

5.409
-

5.409
134

Total do passivo

18.177

-

18.177

134

5.409

5.543

59.500
(1.830)
(19.644)
-

-

59.500
(1.830)
(19.644)
-

59.500
(1.830)
(19.644)
30.955

-

59.500
(1.830)
(19.644)
30.955

38.026

-

38.026

68.981

-

68.981

96.280

-

96.280

123.013

7.512

130.525

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Participação não controladores

Total do passivo e do patrimônio líquido
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2.20.2.2 Balanço patrimonial e demonstração do resultado em 30 de junho de 2019

Controladora

Consolidado

PME

Ajuste

IFRS/CPC

PME

Ajuste

IFRS/CPC

6.145

-

6.145

125.024

(526)

124.498

83.475
160
-

4.693
-

88.168
160
-

5.474
8.813
72.698
-

6.055
7.076

5.474
8.813
78.753
7.076

83.635

4.693

88.328

86.985

13.131

100.116

Total do ativo

89.780

4.693

94.473

212.009

12.605

224.614

Passivo circulante
Arrendamentos a pagar (i)
Demais passivos circulantes

20.928

-

20.928

103.725

2.084
-

2.084
103.725

20.928

-

20.928

103.725

2.084

105.809

-

-

-

8.458

5.627
-

5.627
8.458

-

-

-

8.458

5.627

14.085

20.928

-

20.928

112.183

7.711

119.894

Ativo circulante
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos (ii)
Imobilizado
Intangível (iii)
Direito de uso (i)

Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar (i)
Demais passivos não circulantes

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Prejuízos acumulados (i) (ii) (iii)
Participação não controladores (i) (ii) (iii)

Total do passivo e do patrimônio líquido

99.700
(1.830)
(29.018)
-

4.693
-

99.700
(1.830)
(24.325)
-

99.700
(1.830)
(29.018)
30.974

4.693
201

99.700
(1.830)
(24.325)
31.175

68.852

4.693

73.545

99.826

4.894

104.720

89.780

4.693

94.473

212.009

12.605

224.614
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Controladora

Consolidado

PME

Ajuste

IFRS/CPC

PME

Ajuste

Receita líquida
Custo das vendas

-

-

-

115.138
(86.625)

-

115.138
(86.625)

Lucro bruto

-

-

-

28.513

-

28.513

Despeas operacionais
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial (i) (ii) (iii)
Outras receitas (despesas), líquidas (i) (iii)

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despeas financeiras

Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo em 30 de junho de 2019

IFRS/CPC

(4.764)
(454)
(4.345)

383
4.310

(4.764)
(71)
(35)

(18.801)
(14.102)
(5.123)

(949)
6.255

(18.801)
(15.051)
1.132

(9.563)

4.693

(4.870)

(38.026)

5.306

(32.720)

193
(4)

-

193
(4)

729
(1.029)

(412)

729
(1.441)

189

-

189

(300)

(412)

(712)

-

-

-

(9.374)

4.693
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2.20.2.3 Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019
Controladora

Consolidado

PME

Ajuste

IFRS/CPC

PME

Ajuste

IFRS/CPC

3.429

-

3.429

126.935

-

126.935

420
76.355
141
-

7.030
-

420
83.385
141
-

1.915
13.156
71.695
-

8.557
10.852

1.915
13.156
80.252
10.852

76.916

7.030

83.946

86.766

19.409

106.175

Total do ativo

80.345

7.030

87.375

213.701

19.409

233.110

Passivo circulante
Arrendamentos a pagar no circulante (ii)
Demais passivos circulantes

23.696

-

23.696

105.893

3.155
-

3.155
105.893

23.696

-

23.696

105.893

3.155

109.048

-

-

-

25.924

8.699
-

8.699
25.924

-

-

-

25.924

8.699

34.623

23.696

-

23.696

131.817

11.854

143.671

Ativo circulante
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Investimento (i) (ii) (iii)
Imobilizado
Intangível (i)
Direito de uso (ii)

Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar no não circulante (ii)
Demais passivos não circulantes

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados (i) (ii)
Participação não controladores (i) (ii)

Total do passivo e do patrimônio líquido

99.700
(2.810)
(40.241)
-

7.030
-

99.700
(2.810)
(33.211)
-

99.700
(2.810)
(40.241)
25.235

7.030
525

99.700
(2.810)
(33.211)
25.760

56.649

7.030

63.679

81.884

7.555

89.439

80.345

7.030

87.375

213.701

19.409

233.110
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2.20.2.4 Legendas das reconciliações
(i)

Os ajustes referentes aos efeitos do reconhecimento de arrendamento mercantil conforme CPC 6
(R2) mencionados na Nota 2.14.

(ii) Refere-se aos reflexos dos ajustes (i) e (iii) nas controladas na equivalência patrimonial dos
investimentos da Companhia; e
(iii) As práticas contábeis anteriormente adotadas (PME) requerem que os ágios derivados de
combinações de negócios fossem amortizados, contudo sob o IFRS/CPC os ágios não são
amortizados, mas sim anualmente testado para averiguar a existência de impairment (Nota 2.3).
Os ajustes referem a reversão dessas amortizações.
2.20.2.5 Demonstração dos fluxos de caixa e resultado abrangente do período de seis meses
findo em 30 de junho de 2019
Os ajustes de reconciliação para adequar as práticas contábeis antes adotadas (CPC PME) para
os CPC/IFRS não alteram os totais das atividades dos fluxos de caixa, por representarem apenas
reclassificações dentro do próprio grupo de atividades (operacionais, de investimento ou
financiamentos), ou, ainda, representaram mudanças consideradas não significativas nesses
totais; motivo pelo qual a apresentação de sua reconciliação não se fez necessária.
Em relação ao resultado abrangente, as alterações são idênticas às apresentadas na conciliação
da demonstração do resultado do período.
2.21 Novas normas e interpretações
As novas normas e interpretações ou alterações de normas emitidas, mas que ainda não entraram
em vigor, estão descritas a seguir. O Grupo pretende adotar as respectivas normas e
interpretações, se aplicável, quando entrarem em vigor. Presentemente, a avaliação preliminar da
administração é que esses novos pronunciamentos não resultarão em efeitos relevantes nas
demonstrações financeiras.
x

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS.

x

Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3).

x

Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8).
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3.

Estimativas e premissas contábeis críticas
As estimativas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.
Com base em premissas, a Controladora e suas controladas fazem estimativas com relação ao
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

a)

Provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) - impairment
A PECLD é calculada mediante a análise individual dos títulos em atraso ou com expectativa de
inadimplência, passando por uma avaliação sobre a natureza do título, a existência e suficiência
de garantias reais, históricos e outras características.

b)

Revisão da vida útil e valor recuperável do ativo imobilizado
A revisão da vida útil dos ativos do Grupo é avaliada anualmente ou sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode
não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for
superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos
patamares.

c)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O Grupo reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicionais de tributos
sejam devidos. Quando o resultado dessas questões for diferente dos valores inicialmente
estimados e registrados, essas diferenças afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos
no período em que o valor definitivo for determinado.

d)

Provisão para contingências
O Grupo é parte de alguns processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para
todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de
recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
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e)

Provisão para perdas de estoque
Provisão para perdas de estoque, é reconhecida para refletir as prováveis perdas no valor de
realização, obsolescência ou qualquer outra redução no valor dos estoques do Grupo. Esta
avaliação no mínimo semestralmente.

4.

Gestão de risco financeiro

4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito
e risco de liquidez.
A gestão de riscos é realizada pela administração do Grupo que analisa estes riscos e define as
principais diretrizes de atuação.
Nesse contexto, o Grupo mantém políticas de gestão de risco global, de risco de taxa de juros, de
risco de crédito e para a utilização de instrumentos financeiros, bem como para o investimento de
excedentes de caixa.
a)

Risco de mercado

i)

Risco de volatilidade do mercado de produtos
As controladas revendem materiais médico hospitalares que estão sujeitos ao risco de flutuação
de preço e à concentração de fornecedores. A administração do Grupo monitora regularmente a
variação de preços desses produtos e busca constantemente a diversificação de seu portfólio.

ii)

Risco de moeda
O Grupo avalia que não há a riscos significativos de exposição de moeda estrangeira, uma vez
que a maioria das transações são realizadas no mercado nacional e não são atreladas à
estrangeira.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os únicos saldos em aberto cujas transações
estão vinculadas a moeda estrangeira, referem - se a contas a pagar a fornecedores demonstrada
na Nota 14(f).
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b)

Risco de crédito
A política de vendas do Grupo considera o nível de risco de crédito tolerável no curso de seus
negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, os procedimentos de avaliação de crédito,
a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de
vendas por segmento de negócio e limites individuais de posição são procedimentos adotados a
fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber.
Com relação ao risco de crédito de clientes o Grupo avalia, mensalmente, o risco de crédito
associado a cada um deles, e sempre que há a inclusão de um novo cliente, atribuindo um limite
individual de crédito em função do risco identificado, que é avaliado em conjunto com cada pedido
de vendas emitido.

c)

Risco de liquidez
É o risco de o Grupo não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência do descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas estratégias (i) de caixa mínimo e (ii) para
desembolsos e recebimentos futuros (fluxos de caixa), sendo monitoradas diariamente pela
administração, com o objetivo de mitigar qualquer risco de liquidez.

4.2. Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seus recursos são os de garantir a existência de recursos
suficientes para investimentos necessários para a continuidade do seu negócio e garantir a
liquidez necessária para suas atividades comerciais.
Os recursos administrados para os investimentos nos ativos fixos do Grupo, requeridos para seu
constante crescimento e atualização, eram obtidos substancialmente com capital aportado pelo
Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimentos em Participações até 30 de junho de 2020,
quando o controle da Companhia foi adquirido pela Elfa Medicamentos S.A.
4.3

Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos
fornecedores pelo valor contábil, menos eventual perda (impairment), estejam próximos de seus
valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado
mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no
mercado.
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5.

Instrumentos financeiros por categoria e classificação
Controladora
Ativos, conforme balanço patrimonial

Classificação

Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e bancos
Caixa e equivalentes de caixa - Aplicações financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Partes relacionados
Depósitos judiciais
Outros ativos

Passivos, conforme balanço patrimonial

30 de junho
de 2020

(i)
(ii)
(ii)
(i)
(i)
(i)
(i)

Classificação

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Partes relacionadas
Arrendamentos a pagar
Outros passivos

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2020

220
268
10
140

144
2.910
420
152

6.484
36.257
181.700
77.540
471
2.093

1.549
18.695
48.388
365
39
1.640

638

3.626

304.545

70.676

30 de junho
de 2020

(iii)
(iii)
(iii)
(iii)
(iii)
(iii)

31 de dezembro
de 2020

Consolidado

31 de dezembro
de 2020

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2020

114
13.000
3.256
-

78
18.200
3.256
-

55.076
27.434
57.714
4.392
12.918
6.108

61.576
11.469
22.788
4.344
11.854
6.559

16.370

21.534

163.642

118.590

Classificação
(i) Ativos ao custo amorizado
(ii) Ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
(iii) Passivos ao custo amorizado

Todos ativos e passivos financeiros do Grupo são classificados como nível 2, como definido na
Nota 2.6.

6.

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
O Grupo classifica como equivalente de caixa os saldos de depósitos bancários de curto prazo
com alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data de contratação e
sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Qualquer tipo de depósito bancário que não
satisfaça essas características cumulativamente, ou mesmo que satisfaçam os critérios, mas não
são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo são classificados
com títulos e valores mobiliários.
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Controladora

(i)

Consolidado

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2020

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2020

Caixa e bancos
Aplicações financeiras (i)

220
268

144
2.910

6.484
36.257

1.549
18.695

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários (ii)

488
-

3.054
-

42.741
181.700

20.244
-

488

3.054

224.441

20.244

Correspondem, substancialmente, a Certificado de Depósito Bancário - CDB, com liquidez abaixo
de 90 dias e sem o risco de alteração significativa de mudança de valor. Possuem remuneração
indexada à variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

(ii) Referem-se as cotas adquiridas do Fundo Santander Argo Cash Management Renda Fixa

Referenciado DI Fundo de Investimento, correspondem a aplicações em um fundo de
investimentos multimercado crédito privado, exclusivo às empresas do Grupo, devidamente
registrado junto a CVM. As cotas não têm prazo de vencimento, sendo resgatáveis a qualquer
momento conforme as necessidades de liquidez do Grupo. A carteira do fundo é composta por
Certificados de Depósito Bancário (“CDB”), Operações Compromissadas, Letras Financeiras,
Títulos do Tesouro e outros fundos conforme previsto em sua política de investimentos.
Em 30 de junho de 2020, os valores classificados como títulos e valores mobiliários referem-se a
recursos destinados a investimentos.

7.

Contas a receber de clientes - Consolidado
30 de junho
de 2020
Contas a receber de clientes - Mercado privado
Contas a receber de clientes - Empresas públicas
( - ) PECLD
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A composição das contas a receber de clientes, por vencimento, está representada abaixo:

A vencer
Vencidas
Até 30 dias
de 31 a 90 dias
de 91 a 180 dias
Acima de 181 dias

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

56.837

38.127

9.317
7.984
5.644
7.662

6.172
4.298
1.663
763

30.607

12.896

87.444

51.023

A movimentação da provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, está
representada abaixo:
30 de junho
de 2020

8.

31 de dezembro
de 2019

Saldo no início do exercício
Provisão proveniente da combinação de negócios
Complemento de provisão

(2.635)
(5.889)
(1.380)

(1.540)
(1.095)

Saldo no final do período/exercício

(9.904)

(2.635)

Estoques - Consolidado
30 de junho
de 2020
Mercadoria para revenda
Estoque em poder de terceiros
Material de consumo
( - ) Provisão para estoques obsoletos
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A movimentação da provisão para estoques obsoletos, está representada abaixo:
30 de junho
de 2020

9.

31 de dezembro
de 2020

Saldo no início do exercício
Reversão (complemento) de provisão

(5.773)
277

(181)
(5.592)

Saldo no final do período/exercício

(5.496)

(5.773)

Partes relacionadas
a)

Saldos
Controladora

No ativo não circulante
Partes relacionadas
Commed
Acionista pessoa física

No passivo circulante
Partes relacionadas
Pátria Investimentos S.A. (i)
Acionista pessoa física
Títulos a pagar pela aquisição
de investimento (ii)

Consolidado

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2020

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2020

10
-

420
-

-

365

10

420

-

365

3.256
-

3.256
-

3.256
1.136

3.256
1.088

-

18.200

-

-

3.256

21.456

4.392

4.344
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(i)

Os saldos registrados representam despesas incorridas pelo Pátria Investimentos S.A. em
exercícios anteriores, por conta e ordem da Companhia e que serão reembolsadas por ela.

(ii) Em 2019, correspondia às parcelas da contraprestação devidas pela Companhia a sua controlada
NCH, as quais foram realizadas durante o período de seis meses findos em 30 de junho de 2020.
Nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, não ocorreram transações
com partes relacionadas com impacto no resultado.
b)

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração está representado pelos diretores. A remuneração paga ou a
pagar por serviços prestados em 2020, a título de pró-labore, incluindo os encargos sociais
correlatos, foi de R$ 2.821 (2019 - R$ 2.867) no consolidado.

10. Investimentos
a)

Informações sobre a controlada direta - NCH

Quantidade de ações possuídas
Percentual de participação
Capital social
Prejuízo do período
Patrimônio líquido em
Capital social a ser integralizado conforme combinação de negócios
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(2.531)
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b) Movimentação do período na controlada direta - NCH
30 de junho
de 2020

c)

31 de dezembro
de 2019

Saldo no início do exercício
Ganho de capital decorrente de transação entre acionistas (i)
Aumento de capital mediante a subscrição de novas ações,
líquido da perda apurada (ii)
Aquisições de paticipação em controlada (iii)
Capital integralizado (iv)
Realização AVP sobre o capital a integralizar
Outros ajustes de participação societária
Resultado de equivalência patrimonial

48.908
442

53.761
-

16.132
26.844
238.700
(772)
(1.774)

1.861
(6.714)

Ágio na aquisição de participação societária

328.480
34.477

48.908
34.477

Saldo no final do período/exercício

362.957

83.385

Resumo das informações financeiras da controlada direta
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras da controlada direta da
Companhia:

i)

Balanço patrimonial sintético
30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

309.853
148.200

86.735
77.360

458.053

164.095

99.881
29.692

69.470
38.159

Patrimônio líquido

129.573
328.480

107.629
56.466

Passivo e patrimônio líquido

458.053

164.095

Ativo
Circulante
Não circulante

Passivo
Circulante
Não circulante
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d) Resumo das informações financeiras da controlada direta--Continuação
Demonstração do resultado de período de seis meses findos em:
30 de junho
de 2020
Receitas
Custos das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas, administrativas e outras, líquidas
Resultado financeiro
Resultado de particpações societárias
Tributos sobre lucro
Prejuízo do período findo em junho de

e)

116.888
(85.786)

95.582
(73.152)

31.102
(32.009)
(1.456)
1.144
(1.312)

22.430
(23.519)
113
342
525

(2.531)

(109)

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

65,50%
0,59%
3,96%
29,95%

65,50%

100,00%

65,50%

Movimentação da participação na controlada direta

Participação no início do exercício
Transferência de participação em 2 de janeiro de 2020 (i)
Aumento de participação na subscrição de ações em 28 de fevereiro de 2020 (ii)
Aquisição de participação de acionistas minoritários (iii)
Participação final do período/exercício

(i)

30 de junho
de 2019

Em 2 de janeiro de 2020 a Companhia foi indenizada pelos acionistas minoritários da NCH, em
função de dispositivo constante do contrato de compra e venda de participação societária firmado
entre as partes, com relação a gastos incorridos pela Companhia, e de responsabilidade dos
antigos controladores/ acionistas minoritários. A indenização ocorreu por meio da transferência de
16.942 ações da NCH para a Companhia, aumentando sua participação de 65,50% para 66,09%.
O referido aumento de 0,59% de participação representou um ganho de capital da Companhia,
bem como uma perda de capital dos acionistas minoritários, no valor de R$ 442, pela variação na
participação relativa entre ambos.
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(ii) Em 26 de fevereiro de 2020, conforme ratificado pela ata de Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”) de 24 de junho de 2020, a Companhia efetuou aumento de capital social na NCH, no
montante de R$ 18.800, mediante a emissão de 378.720 novas ações daquela controlada. A
referida integralização ocorreu de forma unilateral, uma vez que os demais acionistas da NCH
(minoritários) renunciaram ao direito de preferência e não participaram dessa operação; assim,
houve uma pequena diluição dos mesmos e a Companhia aumentou sua participação relativa em
3,96%, passando a ter 70,06%. Tendo em vista o valor patrimonial da NCH na data da
integralização e o montante desembolsado, a Companhia apurou perda de capital em relação ao
excedente do valor patrimonial, no montante de R$ 2.668, que representou um ganho aos
acionistas minoritários neste mesmo valor. Dessa forma, o incremento líquido na movimentação do
investimento da Companhia na controlada direta NCH foi de R$ 16.132.
(iii) Em 25 de junho de 2020 a Companhia adquiriu a participação societária remanescente que os
acionistas minoritários detinham da NCH. A referida operação representou a aquisição de 969.730
ações, equivalentes a 29,95%, elevando a participação da Companhia para 100% (controle
integral). A contraprestação considerada na data da transação foi de R$ 63.000, sendo R$ 50.000
pagos à vista aos minoritários e o saldo remanescente de R$ 13.000 (Nota 18) a serem pagos em
três parcelas anuais em junho de cada ano, indexadas à variação do CDI, sendo a primeira de
R$ 3.000 em junho de 2020 e as demais de R$ 5.000 em junho de 2021 e 2022. Em linha com as
alterações de participação comentadas acima na controlada direta, e que não alteram o status de
controle, a diferença entre o valor da contraprestação e o valor patrimonial da NCH na data da
transação foi considerada como ágio em transação de capital, no montante de R$ 36.156, e,
assim, registrado diretamente no patrimônio líquido da Companhia.
(iv) Entre 26 e 30 de junho de 2020, a Companhia aumentou o capital social da NCH, no montante
total de R$ 238.700, mediante a emissão de 4.808.530 novas ações. O referido aumento não gera
variação na participação societária da Companhia, uma vez que esta já exercia o controle integral
da NCH.
f)

Combinação de negócios no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Em 4 de Abril de 2019, a investida NCH, adquiriu 100% do Patrimônio Líquido das holdings Tino e
Makau.
As holdings adquiridas, são investidoras nas seguintes empresas Commed, Kaumam, Medical e
Logicom.
Conforme contrato de compra e venda de ações e outras avenças, o valor da transação foi de
R$ 38.377, sendo R$ 16.577 pago integralmente na data de transferência das ações, ao vendedor,
e o montante restante de R$ 21.800, serão pagos em 5 parcelas, de acordo com a data de
aniversário da transação. As parcelas restantes serão corrigidas pelo CDI.
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A Administração do Grupo contratou especialistas para a mensuração de ativos e passivos dessa
controlada a valor justo, os quais forma mesurados com apresentado abaixo:
R$
Valor justo dos ativos identificáveis adquiridos
e dos passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias e parcelamentos
Adiantamentos de terceiros
Outros passivos
Impostos de renda e contribuição social diferidos

1.125
10.263
15.333
1.518
249
680
10.117
(9.729)
(9.898)
(5.086)
(1.627)
(4.043)
(742)
(3.440)

Valor total dos ativos identicáveis, líquidos
Ágio na aquisição

4.720
33.657

Valor justo da contraprestação paga/a pagar, na aquisição

38.377

g) Combinação de negócios no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020
g.1) Aquisição Procifar
Em 16 de novembro de 2019, a investida NCH, firmou acordo para aquisição 70,27% do
patrimônio líquido da Procifar, incluindo sua controlada integral Vital. Após finalizada a condições
precedentes a transação foi concluída de 24 de janeiro de 2020, porém, considerada 31 de janeiro
de 2020 como data de conveniência para fins de alocação do preço de compra.
O valor justo da contraprestação foi de R$ 22.600, sendo que R$ 10.000 foram integralizados no
capital social da Procifar na data do fechamento, R$ 7.000 foram pagos aos vendedores entre
janeiro e abril de 2020 e o saldo remanescente R$ 5.600 a ser pago até 2028 com atualização
indexada à variação do CDI (Nota 18).

45

665

Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de junho de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
A Administração do Grupo contratou especialistas para a mensuração de ativos e passivos dessa
controlada a valor justo, cujo trabalho está em andamento. Em 30 de junho de 2020, para fins de
apresentação dessas demonstrações financeiras, foi apurado preliminarmente os montantes como
apresentado abaixo:
R$
Valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Partes relacionadas
Imobilizado
Direito de uso
Intangível
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Tributos a recolher
Tributos parcelados
Arrendamentos a pagar
Tributos diferidos
Outros passivos

7.177
10.782
13.409
5.047
221
1.954
2.093
1.041
(6.583)
(829)
(6.581)
(5.086)
(1.272)
(1.434)
(1.975)
(712)
(351)

Valor total dos ativos, líquidos da investida

16.901

% da participação societária aquirida

70,27%

Valor justo da parcela dos ativos líquidos adquiridos
Ágio (goodwill ) apurado na aquisição

11.876
10.724

Valor justo da contraprestação paga/a pagar, na aquisição

22.600

g.2) Aquisição Art Médica
Em 18 de fevereiro de 2020, a investida NCH, firmou acordo para aquisição do controle integral da
Art Médica. A data de fechamento da transação foi em 26 de junho de 2020, porém, considerada
30 de junho de 2020 como data de conveniência para fins de alocação do preço de compra.
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O valor justo da contraprestação foi de R$ 42.000, sendo que R$ 26.000 foram pagos na data do
fechamento e R$ 16.000 a serem pagos aos vendedores até 2025 com atualização indexada à
variação do CDI (Nota 18). Deste total a pagar, o montante de R$ 10.000 é relativo a parcela do
preço de aquisição condicionada ao atingimento de determinadas metas definidas em contrato
(“Earn-out”).
A Administração do Grupo contratou especialistas para a mensuração de ativos e passivos dessa
controlada a valor justo, cujo trabalho está em andamento. Em 30 de junho de 2020, para fins de
apresentação dessas demonstrações financeiras, foi apurado preliminarmente os valores abaixo:
R$
Valor dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, na data da transação
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Imobilizado
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Outros passivos

3.119
6.597
12.663
61
1.702
(6.140)
(1.477)
(613)
(544)

Valor total dos ativos, líquidos da investida
Ágio (goodwill ) apurado na aquisição

15.368
26.632

Valor justo da contraprestação paga/a pagar, na aquisição

42.000

h) Geral
Em todas as combinações de negócios a participação de minoritários, quando aplicável, foi
mensurada a valor justo. Os saldos de tributos diferidos, quando aplicável, reconhecido de acordo
com Pronunciamento Técnico CPC 32 - Tributos sobre o Lucro, referem-se fundamentalmente aos
efeitos contábeis da mais valia reconhecida dos ativos adquiridos e passivos assumidos.
Os custos incorridos nas combinações de negócios em 2020 e 2019 foram reconhecidos na
demonstração do resultado como despesas gerais e administrativas.
Os saldos a pagar das combinações de negócios em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de
2019, estão apresentados na Nota 18.
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i)

Balanço patrimonial e demonstração de resultado das controladas indiretas
Saldos em 30 de junho de 2020

Ativo
Circulante
Não circulante

Passivo
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido

MCM

Tino

Makau

Commed

Medical

Kauman

Logicom

Procifar

Vital

Art
Médica

157

353

353

28.565
3.141

1.899
138

489
6

2
50

31.522
4.858

11.999
96

24.081
61

157

353

353

31.706

2.037

495

52

36.380

12.095

24.142

7.287
-

5
-

62
-

25.190
5.637

1.548
-

617
-

5
-

15.200
2.541

9.150
457

8.703
72

5
348

62
291

30.827
879

1.548
489

617
(122)

5
47

17.741
18.639

9.607
2.488

8.775
15.367

353

353

31.706

2.037

495

52

36.380

12.095

24.142

7.287
(7.130)
157

Demonstração do resultado no período de 6 meses findo em 30 de junho de 2020
Receitas de vendas
Lucro (prejuízo) do período (i) (ii)

241
(752)

(150)

(147)

31.328
(139)

1.297
55

649
(193)

(16)

31.712
3.396

7.229
821

34.518
1.151

MCM

Tino

Makau

Commed

Medical

Kauman

Logicom

267
36

1.204

1
1.204

31.777
1.186

2.430
156

713
7

65

303

1.204

1.205

32.963

2.586

720

65

6.916
-

9
-

74
-

27.731
3.643

1.858
26

649
-

19
-

6.916
(6.613)

9
1.195

74
1.131

31.374
1.589

1.884
702

649
71

19
46

303

1.204

1.205

32.963

2.586

720

65

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Ativo
Circulante
Não circulante

Passivo
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido

Demonstração do resultado no período de 6 meses findo em 30 de junho de 2019
Receitas de vendas
Lucro (prejuízo) do período

(i)

141
(689)

515

516

18.854
1.077

44
46

734
(53)

(29)

Conforme informado na Nota 10(h.1), a aquisição do controle da Procifar e da Vital ocorreu em 31
de janeiro de 2020, motivo pelo qual a revisão dos auditores independentes no contexto das
demonstrações financeiras intermediarias como um todo contemplou apenas o período pós
aquisição

(ii) Conforme informado na Nota 10(h.2), a aquisição do controle da ArtMédica ocorreu em 30 de
junho de 2020, motivo pelo qual a revisão dos auditores independentes no contexto das
demonstrações financeiras intermediarias como um todo contemplou apenas o período pós
aquisição
48
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(721)
5.189

Saldos em 30 de junho de 2019

Valor residual

(288)
(550)
1.950

(1.833)

Depreciação
Saldo em 1° de janeiro de 2019

Saldo proveniete da aquisição de investida (nota 10(f))
Depreciação
Baixas

5.910

9.110
590
1.480
(5.270)

Máquinas e
equipamentos

Saldos em 30 de junho de 2019

Saldo em 1° de janeiro de 2019
Saldo proveniete da aquisição de investida (nota 10(f))
Aquisições
Baixas

Custo

11. Imobilizado - Consolidado

374

(2.400)

(1.357)
(123)
10

(930)

2.774

1.237
1.542
5
(10)

Veículos

1.889

(593)

(54)
(97)
-

(442)

2.482

1.194
148
1.140
-

Móveis e
utensílios

227

(111)

(16)
(15)
-

(80)

338

295
43
-

Instalações
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607

(277)

(233)
(15)
-

(29)

884

452
305
127
-

Equipamentos de
informática

527

(11)

(11)
-

-

538

104
434
-

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

8.813

(4.113)

(1.948)
(811)
1.960

(3.314)

12.926

12.392
2.628
3.186
(5.280)

Total

670

50

10%

9.137

Valor residual

Taxas anuais médias de depreciação

(4.257)

(1.875)
(1.945)
(545)
108

13.394

10.749
1.955
839
(149)

Saldos em 30 de junho de 2020

Saldo em 1° de janeiro de 2020
Saldo proveniete da aquisição de investida (nota 10(g))
Depreciação
Baixas

Depreciação

Saldos em 30 de junho de 2020

Saldo em 1° de janeiro de 2020
Saldo proveniete da aquisição de investida (nota 10(g))
Aquisições
Baixas

Custo

Máquinas e
equipamentos

20%

738

(2.001)

(1.658)
(341)
(57)
55

2.739

2.063
542
189
(55)

Veículos

10%

2.218

(468)

(290)
(72)
(106)
-

2.686

2.530
140
16
-

Móveis e
utensílios

10%

283

(58)

(44)
(1)
(13)
-

341

239
1
101
-

Instalações
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10%

1.048

(457)

(342)
(21)
(94)
-

1.505

907
24
574
-

Equipamentos de
informática

10%

793

(88)

(47)
(46)
5

881

924
68
(111)

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

14.217

(7.329)

(4.256)
(2.380)
(861)
168

21.546

17.412
2.662
1.787
(315)

Total
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12. Intangível - Consolidado
Ágio

Marcas e
patentes

Saldos em 1° de janeiro de 2019
Ágio pela aquisição da Commed (Nota 10(f))
Outras adições
Amortização

29.463
33.657
5.014
-

1
-

51
746
(26)

10.117
(270)

29.515
43.774
5.760
(296)

Saldos em 30 de junho de 2019

68.134

1

771

9.847

78.753

Saldos em 1° de janeiro de 2020
Ágio aquisição Procifar (Nota 10(g.1))
Ágio aquisição Art Médica (Nota 10(g.2))
Adições
Amortização

68.139
10.724
26.632
-

4
-

2.752
0
1.099
(376)

9.357
2.093
(337)

80.252
12.817
26.632
1.099
(713)

105.495

4

3.475

-

-

Saldos em 30 de junho de 2020
Taxa média anual de amortização

Software

25%

Carteira
de clientes

11.113

Total

120.087

10%

13. Direito de uso e Arrendamento a pagar - Consolidado
Conforme descrito na Nota 2.14, o Grupo reconheceu o CPC 06 (R2)/ IFRS 16 em 1° de janeiro
de 2019 referente ao contrato de aluguel onde se encontram seus centros de distribuição. Dessa
forma, a movimentação do direito de uso e dos arrendamentos a pagar durante o período/exercício
foi:
i)

Direito de uso
Saldo adoção inicial em 1° de janeiro de 2019
Adições
Amortização

7.512
513
(949)

Saldo em 30 de junho de 2019

7.076

Saldo em 1° de janeiro de 2020

10.852
1.954
159
(1.515)

Saldo incorporado na aquisição de investida (Nota 10 (g.1))

Adições
Amortização
Saldo final

11.450
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ii)

Arrendamentos a pagar
Saldo adoção inicial em 1° de janeiro de 2019
Adições
Pagamentos
Despesas financeiras

7.512
708
(921)
412

Saldo em 30 de junho de 2019

7.711

Saldo em 1° de janeiro de 2020

11.854
1.975
173
(1.803)
719

Saldo incorporado na aquisição de investida (Nota 10 (g.1))

Adições
Pagamentos
Despesas financeiras
Saldo final

12.918

14. Fornecedores - Consolidado
Controladora
30 de junho
de 2020
Fornecedores em moeda nacional
Fornecedores em moeda estrangeira

31 de dezembro
de 2019

Consolidado
30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

114

78

49.822
5.254

61.576

114

78

55.076

61.576

Vencimento final

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

906
23.942
2.586

1.279
7.770
2.420

27.434
(20.891)

11.469
(10.671)

15. Empréstimos e financiamentos - Consolidado
Modalidade
BNDES Progeren
Capital de Giro
Duplicatas descontadas

Encargos
5,38% a 6,03% a.a. + TJLP
7,80% a 14,04% a.a.
0,70% a.m.

Saldo no passvio circulante
Saldo no passvio não circulante

2022
2023
2020

6.543

52

672
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Na tabela a seguir, é demonstrada a movimentação dos empréstimos e financiamentos no
exercício:
30 de junho
de 2020
Saldo no início do exercício
Saldo proveniente da aquisição de investida
Captações no exercício
Juros provisionados no exercício
Amortização de principal no exercício
Pagamento de juros
Saldo em

30 de junho
de 2019

11.469
6.581
21.098
1.878
(12.353)
(1.239)

2.869
9.898

27.434

12.436

296
(627)

No decorrer do mês de julho de 2020, a Administração liquidou antecipadamente todos os
empréstimos e financiamentos classificados como capital de giro e duplicatas descontadas. Os
recursos utilizados nas liquidações são provenientes dos aumentos de capital divulgados na nota
20a.
Os empréstimos e financiamentos em 30 de junho de 2020 possuem como garantias cessão
fiduciária de recebíveis.
Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, os contratos de empréstimos e
financiamentos da Companhia e suas controladas não possuem cláusulas restritivas específicas
(“covenants”) a serem cumpridas.

16. Obrigações trabalhistas e sociais
Controladora

Encargos sociais a pagar
Provisões de férias e 13° salário
Provisão para participação nos resultados
Salários e ordenados a pagar
Pró-labore a pagar

Consolidado

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

544
172
942

102
97
1.711
104

5.059
5.007
3.979
1.157
61

1.871
2.990
8.738
1.864

1.658

2.014

15.263

15.463
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17. Imposto de renda e contribuição social
i)

Composição do saldo consolidado
30 de junho
de 2020
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

1.243
308
1.551

ii)

Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social
Controladora
30 de junho
de 2020
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
Alíquota vigente

Reconciliação para taxa efetiva:
Diferenças permanentes
Resultado de equivalência patrimonial
Créditos não registrados sobre prejuízos

31 de dezembro
de 2019

(4.851)
34%

(4.681)
34%

1.649

1.592

-

-

603
(2.252)
-

54

674

24
(1.616)
-

Consolidado
30 de junho
de 2020
(2.097)
34%
713

31 de dezembro
de 2019
(4.919)
34%
1.672

(1.961)
(1.336)

(915)
(299)

(2.584)

458
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18. Títulos a pagar por aquisição de investimentos
Títulos a pagar referente a aquisições de investidas, conforme composição abaixo:
Controladora

Consolidado

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

30 de junho
de 2020

31 de dezembro
de 2019

Parcela remanescente de aporte de capital
NCH

-

18.200

-

-

Parcelas a pagar ao vendedor na aquisição
de controlada:
Grupo Commed (Nota 10(f))
NCH
Art Médica (Nota 10(g.2))
Procifar (Nota 10(g.1))

13.000
-

-

23.048
13.000
16.000
5.666

22.788
-

Saldo no passivo circulante

13.000
(3.000)

57.714
(11.184)

22.788
(2.091)

Saldo no passivo não circulante

10.000

46.530

20.697

18.200
(18.200)
-

O vencimento por ano dos títulos a pagar referente a aquisições de investidas, conforme
composição abaixo:
Controladora

Consolidado

30 de junho

31 de dezembro

30 de junho

31 de dezembro

de 2020

de 2019

de 2020

de 2019

2020

-

18.200

-

2.091

2021
2022
2023
2024

3.000
5.000
5.000
-

-

14.185
10.128
13.228
11.242

4.182
4.182
6.273
6.060

2025
2028

-

-

8.131
800

-

13.000

18.200

57.714

22.788
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19. Provisão para contingências - Consolidado
Em 30 de junho de 2020, a provisão para contingência reconhecida nas demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas totalizava R$ 129 (R$ 1.610 em 31 de dezembro de 2019).
O valor reconhecido refere-se a ações de natureza trabalhista para as quais a Administração,
suportada pela por seus assessores legais, avaliou como provável a perda no processo. O
montante de depósitos judiciais relacionados aos processos da Companhia é de R$ 471 (2019 R$ 39).
Em 30 de junho de 2020 o Grupo possui processos cíveis, no montante de R$ 2.328, para os quais
a possibilidade de perda é considerada possível, motivo pelo qual não foram reconhecidos nas
demonstrações financeiras.

20. Patrimônio líquido
a)

Capital Social
Em 8 de fevereiro de 2019, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada, foi
aprovado o aumento do capital social da Companhia, de R$ 59.500 para R$ 99.700, com um
aumento efetivo de R$ 40.200, mediante a emissão de 40.200.000 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, ao preço de R$ 1 por ação.
Em 16 de janeiro de 2020, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada, foi aprovado
o aumento do capital social da Companhia, de R$ 99.700 para R$ 117.700, com um aumento
efetivo de R$ 18.000, mediante a emissão de 18.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, ao preço de R$ 1 por ação.
Em 23 de janeiro de 2020, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada, foi aprovado
o aumento do capital social da Companhia, de R$ 117.700 para R$ 136.700, com um aumento
efetivo de R$ 19.000, mediante a emissão de 19.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, ao preço de R$ 1 por ação.
Em 8 de junho de 2020, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada, foi aprovado o
aumento do capital social da Companhia, de R$ 136.700 para R$ 425.900, com um aumento
efetivo de R$ 289.200, mediante a emissão de 289.200.000 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, ao preço de R$ 1 por ação.
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b)

Destinação dos do lucro
Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, do lucro líquido apurado em cada exercício
social encerrado, após a dedução dos montantes destinados à formação de reservas, legais ou
estatutárias (quando aplicável), 1% (um por cento) será distribuído aos acionistas,
proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social da Companhia, a título de
dividendo mínimo obrigatório. Adicionalmente, todas as ações ordinárias da Companhia
participarão em igualdade de condições das distribuições de dividendos ou pagamentos de juros
sobre o capital próprio.

c)

Reservas de capital
O saldo classificado como Reservas de capital está representado por transações de capital entre
acionistas. As transações reconhecidas nessa conta nos períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2020 e 2019 estão divulgadas na nota 10(e).

21. Receita líquida - Consolidado
Período de seis meses findo em
30 de junho de
2020

2019

Receita
Vendas de mercadorias
Serviços prestados

225.061
248

135.456
154

Receita bruta

225.309

135.610

( - ) Deduções das vendas
Impostos sobre vendas
Devoluções de clientes

(34.160)
(13.715)

(17.458)
(3.014)

(47.875)

(20.472)

177.434

115.138

Receita líquida
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22. Custos e despesas operacionais, por natureza
Controladora
Período de seis meses findo em
30 de junho de

Descrição
Mercadorias para revenda
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Bônus para executivos
Fretes e carretos
Pró-labore
Viagens e estadias
Comissões de vendas
Amortização direito de uso
Aluguéis
Amostras grátis, brindes e bonificações
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
Depreciações
Perdas estoque
Manutenção e conservação
Despesas com armazenagem
Taxas e impostos
Amortização carteira de clientes
Materiais de consumo e escritório
Combustíveis e lubrificantes
Telefone e internet
Energia elétrica, água e esgoto
Amortização de software
Correios
Seguros
Outras receitas (despesas e custos),
líquidos

Custo das vendas
Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas), líquidas

Consolidado
Período de seis meses findo em
30 de junho de

2020

2019

2020

2019

(949)
(409)
(980)
(583)
(56)

(2.318)
(1.281)
707
(1.374)
(262)
-

(125.715)
(22.085)
(6.871)
(3.712)
(3.075)
(2.821)
(1.926)
(1.827)
(1.803)
(1.679)
(1.436)

(86.531)
(15.198)
(3.938)
(1.690)
(1.859)
(2.867)
(1.533)
(2.108)
(921)
(731)
(108)

(13)

(19)
(13)
(5)
(16)
(35)
(8)

(1.380)
(861)
(873)
(840)
(835)
(727)
(713)
(471)
(436)
(421)
(310)
(298)
(97)
(67)

(758)
(811)
(478)
(570)
(427)
(269)
(367)
(1.078)
(102)
(156)
(86)

(12)

(174)

5.561

3.241

(3.118)

(4.798)

(175.718)

(119.345)

(3.118)
-

(4.764)
(34)

(122.923)
(27.333)
(26.777)
1.315

(86.625)
(18.801)
(15.051)
1.132

(3.118)

(4.798)

(175.718)

(119.345)

(19)
(29)
(3)
(44)
(21)
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23. Resultado financeiro
Período de seis meses findo em
30 de junho de

Receitas financeiras decorrentes de:
Rendimentos de aplicações financeiras
Descontos obtidos e outros
Juros ativos

Despesas financeiras decorrentes de:
Juros sobre empréstimos e
financiamentos
Despesas financeiras sobre
arrendamentos a pagar
Despesas bancárias
Juros sobre títulos a pagar sobre
aquisição de investimentos
Juros passivos
Desconstos concedidos
IOF
Outras despesas financeiras

Período de seis meses findo em
30 de junho de

2020

2019

2020

2019

58
4
-

193
-

213
369
137

667
62

62

193

719

729

-

-

(1.878)

(296)

-

-

(719)
(478)

(412)
-

(2)
(20)

(5)
-

(346)
(332)
(60)
(719)

(349)
(27)
(163)
(166)
(28)

(22)

(5)

(4.532)

(1.441)

24. Prejuízo básico e diluído, por lote de mil ações
O resultado básico é calculado pela divisão do lucro ou prejuízo atribuível aos acionistas da
Companhia pela quantidade média ponderada de ações, conforme definição do CPC 41, em
circulação durante o período.
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O resultado básico por ação e o resultado diluído por ação são iguais pelo fato de a Companhia
não possuir nenhum instrumento com o efeito diluidor sobre o resultado por ação.
2020
Prejuízo do período
Média ponderada do número de ações no período - Lote de mil ações
Prejuízo básico por lote de mil ações

2019

(4.851)
164.125

(4.681)
90.538

(29,56)

(51,70)

25. Seguros
O Grupo mantém política de contratar cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para
as suas instalações e os bens relacionados (por exemplo: estoque de mercadorias), em montantes
considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas com sinistros,
considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação
de seus consultores de seguros.
As coberturas dos contratos de seguro, vigentes em 30 de junho de 2020, estão demonstradas
abaixo:
Finalidade do seguro
Incêndio, e explosão de bens do imobilizado (prédios/conteúdos)
Danos elétricos (prédios/conteúdos)
Impacto de veículos
Subtração de Bens (prédios/conteúdos)
Perda de aluguel
Despesas fixas
Tumulto, greve, lock-out
Responsabilidade civil
Quebra de vidros
Recomposição de registros e documentos
Lucros cessantes
Vendaval, furacão, ciclone, tornado e queda de granizo
Equipamentos eletrônicos sem cobertura de subtração
*

*
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*

Importância
segurada
57.013
509
400
193
120
2.315
15
1.895
20
30
750
525
285
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da

Salus Latam Holding S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Salus Latam Holding 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 fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à pequenas e médias empresas (NBC TG 1000
(R1)).
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, 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.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cujos
valores são apresentados para fins de comparação, foram auditadas por outros auditores
independentes que emitiram relatório sem modificações em 28 de março de 2019.

1
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis à pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R) 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 individuais e consolidadas, 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 são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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 individuais e consolidadas.
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.
2
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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
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance 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.
Campinas, 06 de março de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP034519/O-6

José Antonio de Andrade Navarrete
Contador CRC-1SP198698/O-4
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Salus Latam Holding S.A.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
2019
2018

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Outros ativos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Tributos diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

6
7
8

15

3.054

6.008

136
87
150
3.427

66
1.868
1

20.244
48.388
52.866
3.781
379
1.277

23.432
29.942
28.240
174
2.021
344

7.943

126.935

84.153

749
39
365
399
363

108
10

13.156
71.695

9.078
29.515

420

9
10
11

Total do ativo

4
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Consolidado
2019
2018

149

76.357
141

88.240
97

76.918

88.337

86.766

38.860

80.345

96.280

213.701

123.013

Controladora
2019
2018

Nota
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas e sociais
Tributos a recolher
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Adiantamentos de clientes
Partes relacionadas
Outros passivos

12
13
14

78

262

16

2.014
148
18.200

3.775
19
28.981

15

3.256

5.499
1.541
40.077

23.696

Consolidado
2019
2018
61.576
10.671
15.463
5.557
2.091
2.451
4.344
3.740
105.893

32.976
2.869
7.789
1.618
414
6.577
1.655
53.898

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Provisão para contingências
Outros passivos

13
16
17

18.177

798
20.697
1.610
2.819
25.924
131.817

134
134
54.032
59.500
(1.830)
(19.644)
38.026
30.955
68.981
123.013

0
23.696

18.177
58.254

99.700
(2.810)
(40.241)
56.649

59.500
(1.830)
(19.644)
38.026

Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido

56.649

38.026

99.700
(2.810)
(40.241)
56.649
25.235
81.884

Total do passivo e do patrimônio líquido

80.345

96.280

213.701

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Perda apurada em transação entre acionistas
Prejuízos acumulados

18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Salus Latam Holding S.A.
Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora
2019
2018

Nota
Receita líquida
Custo das vendas

19
20

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

20
20
20

Resultado operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

21
21

Resultado financeiro
Prejuízo antes do imposto de renda e
da contribuição social

-

133.815
(103.539)

66.954

30.276

(46.961)
(38.288)

(3.941)
(43.946)

(19.916)
(89)

(18.343)

(20.005)

(90.187)

(47.067)

(18.343)

(20.005)

(23.233)

(16.791)

362
(30)

363
(2)

1.630
(3.522)

1.116
(1.020)

332

361

(1.892)

(4.938)

(19.644)

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
(18.011)

(19.644)

Atribuível a
Acionistas da Companhia
Participação dos acionistas não controladores

Prejuízo básico e diluído por ação - R$

262.453
(195.499)

(7.152)
(7.710)
(3.481)

(18.011)

Prejuízo do exercício

Consolidado
2019
2018

(0,20)

820

96

(25.125)

(16.695)

(528)
3.581

(2.996)

(22.072)

(19.691)

(18.011)
(4.061)

(19.644)
(47)

(22.072)

(19.691)

(0,42)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Salus Latam Holding S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

Prejuízo do exercício

(18.011)

(19.644)

(22.072)

(19.691)

Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente

(18.011)

(19.644)

(22.072)

(19.691)

(18.011)
(4.061)
(22.072)

(19.644)
(47)
(19.691)

Atribuível a
Acionistas da Companhia
Participação dos acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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692

Nota

99.700

40.200

59.500

59.500

Capital
social

(2.810)

(980)

(1.830)

(1.830)

(40.241)

(2.586)
(18.011)

(19.644)

(19.644)

Atribuível aos acionistas controladores
Perda apurada
em transação
Prejuízos
entre acionistas
acumulados

8

Total

56.649

(980)
(2.586)
(18.011)

40.200

38.026

(1.830)
(19.644)

59.500

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

Em 31 de dezembro de 2019

Aumento de capital
Participação de não controladores na aquisição de investida
Perda apurada em transação entre acionistas
Outros
Prejuízo do exercício

Em 31 de dezembro de 2018

Aumento de capital
Participação de não controladores na aquisição de investida
Perda apurada em transação entre acionistas
Prejuízo do exercício

Em 31 de dezembro de 2017

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

Salus Latam Holding S.A.

25.235

980
(2.639)
(4.061)

30.955

29.172
1.830
(47)

Participação de
acionistas não
controladores

81.884

(5.225)
(22.072)

40.200

68.981

(19.691)

59.500
29.172

Total

Salus Latam Holding S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

(18.011)

(19.644)

(25.125)

(19.691)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes de receitas e despesas que não envolvem caixa
Provisão para crédito e liquidação duvidosa
Provisão para estoques obsoletos
Resultado de equivalência patrimonial
Depreciação e amortização
Amortização de ágio
Amortização de carteira de clientes
Baixa de bens do ativo imobilizado por Impairment
Baixa de bens do ativo imobilizado por venda
Provisão para contingências
Amortização de ágio NCH
Amortização de ágio Commed
Realização de AVP sobre capital a integralizar
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos

7.710

89
9

1.603

936
181

1.945

876

3.448

(6.853)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos
Tributos a recuperar
Outros ativos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Adiantamentos
Tributos a recolher
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Outros passivos

1.781
(70)
(149)

(1.868)
(65)
(1)

(184)
(1.761)

262
3.775

129

Encargos financeiros pagos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Empréstimo a partes relacionadas
Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido
Aquisições de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Diferido sobre carteira de clientes
Aquisições de intangíveis

(19.546)

(1.541)
(8.648)

17
41.853
1.541
25.968

(8.648)

25.968

(420)
(30.819)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

759
4.559
172
944
809
2.524
988
1.006
(9.816)

330
(17.260)

(9.786)
(9.293)
2.154
(3.328)
(1.032)
(10)
18.871
6.720
1.180
(1.744)

(1.181)
(5.310)
(2.082)
(247)
980
(9)
4.158
6.431
414
1.607

297
(5.787)
(983)
(6.770)

(1.437)
(13.936)
(215)
(14.151)

(365)
(14.415)

(44)

(84.853)
(106)

(31.283)

(84.959)

108

1.158

(9.872)
(258)
(7.910)

(2.778)

(32.820)

(1.672)

(52)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos de partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos - captações
Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos
Aquisição de participação societária de acionistas não controladores
Integralização de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

(2.243)

5.499

(3.313)
10.650
(11.135)

(980)
40.200
36.977

59.500
64.999

40.200
36.402

6.988
700
(4.933)
(23.000)
59.500
39.255

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

(2.954)

6.008

(3.188)

23.432

6.008

23.432
20.244

23.432

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

6.008
3.054

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações sobre o Grupo
A Salus Latam Holding S.A. (“Companhia” ou “Controladora”), foi fundada em 8 fevereiro de 2017
e possui a forma jurídica de sociedade por ações, de capital fechado, e tem sede na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo.
A Controladora é controlada pelo Brazilian Private Equity V - Fundo de Investimento em
Participações e tem como objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades,
empresárias ou não, ou fundos de investimento, na qualidade de sócia, acionista, ou quotista, no
Brasil.
A Companhia e suas controladas, (o “Grupo”) possuem um portfólio de produtos e serviços de
saúde e visa se tornar o maior Grupo de distribuição médico hospitalar do Brasil e da América
Latina. Com origem da união de empresas referência no segmento de produtos médico
hospitalares, que juntas somam mais de 100 anos de história. O objetivo é continuar aprimorando
a entrega de produtos e soluções que salvam e melhoram a vida de milhares de pessoas
diariamente.
Com soluções ágeis e sustentado por profissionais especializados e tecnologias de ponta, o
Grupo atende hospitais, clínicas, varejo e profissionais de saúde que buscam parceiros de
confiança para reinventar seus negócios. Une capilaridade, escala e portfólio que são únicos no
segmento. Valoriza a integridade, pautada pela ética e pelas melhores práticas. Reinventa os
caminhos da saúde.
Ainda, alinhado aos seus objetivos estratégicos de negócio, a Companhia mantém os seguintes
investimentos (diretos e indiretos):
Controlada
x Nacional Comercial Hospitalar S.A. (“NCH”) - 65,5025%
A NCH tem como objeto social o comércio atacadista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes
domissanitários, além de serviços logísticos destinados a atender as necessidades das
operações principais acima.
Controladas indiretas
x MCM Comercial Ltda. - EPP (“MCM”) - 65,5025% via NCH
A MCM tem como objeto social o comércio atacadista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes
domissanitários, além de serviços logísticos destinados a atender as necessidades das
operações principais acima.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações sobre o Grupo--Continuação
Controladas indiretas--Continuação
x Tino Participações S.A. (“Tino”) - 65,5025% via NCH
A Tino tem como objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades.
x Makau Participações e Empreendimentos S.A. (“Makau”) - 65,5025% via NCH
A Makau tem como objeto social a participação no capital de quaisquer outras sociedades.
x Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda (“Commed”) - 65,5025% via NCH
A Commed tem como objeto social o comércio atacadista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes
domissanitários, além de serviços logísticos destinados a atender as necessidades das
operações principais acima.
x Kauman Produtos Hospitalares Ltda. (“Kauman”) - 65,5025% via NCH
A Kauman tem como objeto social o comércio varejista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes
domissanitários.
x Medical Alliance Produtos Médico Hospitalares Ltda (“Medical”) - 65,5025% via NCH
A Medical tem como objeto social o comércio atacadista de materiais hospitalares, médico,
odontológico, ortopédico, de medicamentos farmacêuticos e produtos saneantes
domissanitários, além de serviços logísticos destinados a atender as necessidades das
operações principais acima.
x Logicom Logística e Transporte Ltda (“Logicom”) - 65,5025% via NCH
A Logicom tem como objeto social a prestação de serviços de logística em geral.

2. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à Pequenas e Médias
Empresas - PME (NBC TG 1000) e preparadas com base no custo histórico.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Políticas contábeis--Continuação
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas
e, também, o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das
políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. Todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras do Grupo relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
foram autorizadas para emissão de acordo com a resolução dos membros do Conselho de
Administração em 06 de março de 2020.
2.1. Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras
do Grupo e suas controladas em 31 de dezembro de 2019. O controle é obtido quando o
Grupo estiver exposto ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento
com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do poder exercido
em relação à investida.
O Grupo consolida as demonstrações financeiras das controladas a partir da data de
obtenção do controle. As demonstrações financeiras das controladas, para fins de
equivalência patrimonial e consolidação, são elaboradas para o mesmo período de
divulgação que a Controladora e, quando necessário, são efetuados ajustes para que as
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Controladora e aplicadas com
uniformidade entre os períodos.
A participação societária no resultado das controladas é demonstrada no resultado da
Controladora como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido da investida
atribuível aos controladores.
Após a aplicação do método de equivalência patrimonial, a Controladora determina se é
necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento em suas
sociedades controladas. A Controladora determina, em cada data de fechamento do
balanço, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas e coligadas
sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Controladora calcula o
montante de perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor
recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do
resultado da Controladora.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.1. Base de consolidação--Continuação
Como divulgado na nota 10, durante o exercício de 2018, a Companhia adquiriu o controle
da NCH e durante o exercício de 2019, aquela controlada adquiriu o controle do Grupo
Commed., composto pelas seguintes empresas: Tino Participações S.A., Makau
Participações e Empreendimentos S.A., Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda,
Kaumam Produtos Hospitalares Ltda, Medical Alliance Produtos Médico Hospitalares Ltda,
e Logicom Logística e Transporte Ltda. Essas controladas passaram a ser consolidadas na
data de aquisição, motivo pelo qual a comparabilidade das demonstrações financeiras do
Grupo está prejudicada.
2.2. Consolidação
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas.
a)

Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a Controladora detém o controle. A
Controladora controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a retorno
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de
interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas
são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a
Controladora. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Controladora
deixa de ter o controle.
Transações entre a Controladora e suas controladas, saldos e ganhos não realizados
em transações entre empresas são eliminados. Os prejuízos não realizados também
são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas
quando necessário para assegurar a consistência com as práticas adotadas pela
Controladora.
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em controladas, são
reconhecidos na demonstração do resultado.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da
Controladora e de suas controladas, observando os percentuais de participação em
vigor.
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Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.2. Consolidação--Continuação
b)

Transações e participações societárias de não controladores
A Controladora e suas controladas tratam as transações com participações de não
controladores como transações com proprietários de ativos destas. Para as compras
de participações de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação
paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é
registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para
participações de não controladores também são registrados no patrimônio líquido.

c)

Perda de controle em controladas
Quando a Controladora deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade
é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no
resultado. O valor justo é o valor contábil para subsequente contabilização da
participação retida em uma coligada, uma joint venture ou um ativo financeiro. Além
disso, quaisquer valores previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes
relativos àquela entidade são contabilizados como se a Controladora tivesse alienado
diretamente os ativos ou passivos relacionados. Isso pode significar que os valores
reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes são reclassificados para
o resultado.

2.3. Combinação de negócios e ágio
Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não
controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve
mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na
sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, o Grupo avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o
objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida
ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser
reconhecidas na demonstração do resultado.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Políticas contábeis--Continuação
2.3. Combinação de negócios e ágio--Continuação
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os
passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos
líquidos adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do
resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é amortizado considerando a vida útil de dez anos,
conforme normas contábeis para pequenas e médias empresas (CPC PME) vigente.
2.4. Moeda funcional
A moeda funcional do Grupo é o real e todos os valores apresentados nas demonstrações
financeiras.
2.5. Ativos financeiros
2.5.1

Classificação
A administração do Grupo classifica seus ativos financeiros na categoria de ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos
financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é
classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no
curto prazo, classificados no ativo circulante.

2.5.2

Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data
de negociação - data na qual a Controladora e suas controladas se comprometem a
comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação
são debitados na demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor
justo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de
caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último
caso, desde que a Controladora tenha transferido, significativamente, todos os
riscos e os benefícios da propriedade.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.5. Ativos financeiros--Continuação
2.5.2

Reconhecimento e mensuração--Continuação
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na
demonstração do resultado em "Resultado financeiro" no período em que ocorrem.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os principais ativos financeiros do Grupo
eram: caixa e caixa equivalente, as contas a receber de clientes, depósitos judiciais
e outros ativos.

2.5.3

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.5.4

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros - impairment
A Controladora e suas controladas avaliam na data de apresentação do relatório se
há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está
registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). Os prejuízos de
impairment são reconhecidos somente se há evidência objetiva de impairment como
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos
(um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros
que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma
perda por impairment, resumem-se na identificação de dificuldade financeira
relevante do devedor, quebra de contrato e inadimplência.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a
diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do
devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será
reconhecida na demonstração do resultado.
O Grupo não contratou instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios
de 2019 e 2018.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.6. Estoques
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, ou ao valor líquido de realização,
dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo
médio ponderado".
O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios,
menos os custos estimados necessários para efetuar a venda. Em caso de perda por
desvalorização (impairment), esta é imediatamente reconhecida no resultado.
2.7. Imposto de renda e contribuição social
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem aos
tributos correntes e diferidos sobre a renda. Esses tributos são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre diferenças
temporárias entre as bases de cálculo desses tributos e os valores contábeis das
demonstrações financeiras. As alíquotas atualmente aplicáveis para o imposto de renda e
para a contribuição social são de 25% e 9%, respectivamente.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente
pagos excedem o total devido na data do relatório. Esses tributos diferidos, quando
aplicável, também são apresentados pelo valor líquido, no ativo ou passivo não circulante.
2.8. Investimentos
Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial com base em demonstrações financeiras levantadas na mesma data-base da
Controladora, conforme demonstrado na Nota 11.
2.9. Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os
gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela
administração.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.9. Imobilizado--Continuação
Os terrenos não são depreciados. A depreciação é calculada usando o método linear para
alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada conforme
divulgado na Nota 12.
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e
ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a
última data de balanço.
Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de
venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas), liquidas"
na demonstração do resultado.
2.10. Ativos intangíveis
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os
softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são
amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de três a cinco anos.
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são
apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor
recuperável.
Os ativos intangíveis estão representados substancialmente por direitos de uso de
softwares, marcas e patentes e ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Todos os ativos intangíveis possuem vida útil dos ativos intangíveis definida e são
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução
ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O
período e o método de amortização para um ativo intangível são revisados no mínimo ao
final de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no
período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de
estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis é reconhecida na demonstração
do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a
diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.11. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - impairment
Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um
ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do
impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos
não financeiros que tenham sofrido impairment são revisados subsequentemente para a
análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório.
2.12. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, a pagar, ou
como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme
apropriado.
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de
empréstimos e financiamentos, líquidos de custos de transação diretamente atribuíveis.
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores,
empréstimos e financiamentos, títulos a pagar pela aquisição de investimento, partes
relacionadas e outras contas a pagar.
Mensuração subsequente
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito
abaixo:
Empréstimos e recebíveis
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos
sujeitos a juros, são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando
os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros
efetiva.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.12. Passivos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
Empréstimos e recebíveis--Continuação
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na
aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A
amortização pelo método da taxa de juros efetiva, é incluída como despesa financeira na
demonstração do resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e
contraídos, sujeitos a juros
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para
negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por
meio do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é descartada,
cancelada ou expira. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo
existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A
diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.
2.13. Provisões
As provisões são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser
feita.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários
para liquidar a obrigação e que reflitam os riscos específicos da obrigação. O aumento da
obrigação é reconhecido no resultado do exercício, como despesas gerais e
administrativas.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.14. Reconhecimento da receita e apuração do resultado
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e pela prestação de serviços no curso normal das atividades
da Controladora e suas controladas. A receita é apresentada líquida dos tributos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A Controladora e suas controladas reconhecem a receita quando o valor da receita pode
ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das
atividades. A Controladora baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em
consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda.
a)

Venda de produtos e prestação de serviços
As vendas dos produtos e as prestações de serviços são reconhecidas sempre que a
Controladora e suas controladas efetuam a entrega dos produtos e na realização da
prestação de serviços para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre a
utilização dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a
aceitação dos produtos ou serviços pelo cliente. A entrega dos produtos não ocorre até
que:
(i)

Os produtos tenham sido enviados para o local especificado;

(ii) O cliente tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; e
(iii) As disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Controladora e suas
controladas tenham evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação
foram atendidos.
As vendas são registradas com base no preço especificado nos pedidos de venda,
líquidas dos descontos concedidos e das devoluções estimadas na época da venda. A
experiência acumulada é usada para estimar e provisionar descontos e devoluções. As
vendas são realizadas com prazo médio de pagamento de cerca de 60 dias, que não
têm caráter de financiamento e são consistentes com a prática do mercado.
b)

Receita financeira
A receita de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em
consideração o principal em aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o
vencimento, quando se determina que essa receita será apropriada à Controladora e
suas controladas.
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2. Políticas contábeis--Continuação
2.15. Demais receitas, custos das vendas e despesas
As demais receitas, custos das vendas e despesas também são reconhecidas pelo regime
de competência.

3. Estimativas e premissas contábeis críticas
As estimativas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.
Com base em premissas, a Controladora e suas controladas fazem estimativas com relação ao
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas a seguir.
a)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - impairment
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada mediante a análise individual
dos títulos em atraso ou com expectativa de inadimplência, passando por uma avaliação
sobre a natureza do título, a existência e suficiência de garantias reais, históricos e outras
características.

b)

Revisão da vida útil e valor recuperável do ativo imobilizado
A revisão da vida útil dos ativos do Grupo é avaliada anualmente ou sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos
pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes
ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil
readequada para novos patamares.

c)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O Grupo reconhece provisões para situações em que é provável que valores adicionais de
tributos sejam devidos. Quando o resultado dessas questões for diferente dos valores
inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetarão os ativos e passivos fiscais
atuais e diferidos no período em que o valor definitivo for determinado.
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3. Estimativas e premissas contábeis críticas--Continuação
d)

Provisão para contingências
O Grupo é parte de alguns processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que
uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa
razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

e)

Provisão para perdas de estoque
Provisão para perdas de estoque, são registradas quando da avaliação de possíveis ajustes
de estoque, diante da enorme movimentação que há nos estoques. Esta avaliação é feita
periodicamente utilizando históricos de anos anteriores.

4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de
crédito e risco de liquidez.
A gestão de riscos é realizada pela administração da Controladora que analisa estes riscos
e define as principais diretrizes de atuação da Controladora.
Nesse contexto, a Controladora e suas controladas mantém políticas de gestão de risco
global, de risco de taxa de juros, de risco de crédito e para a utilização de instrumentos
financeiros, bem como para o investimento de excedentes de caixa.
a)

Risco de mercado
i)

Risco de volatilidade do mercado de produtos
As controladas revendem materiais hospitalares, médicos, odontológicos entre
outros; os quais estão sujeitos ao risco de flutuação de preço e à concentração de
fornecedores. A administração da Controladora e suas controladas monitora
regularmente a variação de preços desses produtos e busca constantemente a
diversificação de seu portfólio.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.1. Fatores de risco financeiro--Continuação
a)

Risco de mercado--Continuação
ii)

Risco de moeda
As operações da Controladora e suas controladas estão expostas ao risco indireto
de variação cambial oriundo dos reflexos do câmbio no preço de seus produtos.

b)

Risco de crédito
A política de vendas do Grupo considera o nível de risco de crédito tolerável no curso
de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, os procedimentos de
avaliação de crédito, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento
dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócio e limites individuais
de posição são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de
inadimplência em suas contas a receber.
Com relação ao risco de crédito de clientes o Grupo avalia, mensalmente, o risco de
crédito associado a cada um deles, e sempre que há a inclusão de um novo cliente,
atribuindo um limite individual de crédito em função do risco identificado, que é
avaliado em conjunto com cada pedido de vendas emitido.

c)

Risco de liquidez
É o risco do Grupo não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência do descasamento de prazo ou de volume
entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas estratégias (i) de caixa mínimo
e (ii) para desembolsos e recebimentos futuros (fluxos de caixa), sendo monitoradas
diariamente pela administração, com o objetivo de mitigar qualquer risco de liquidez.
Neste contexto, para garantir os recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos, no dia 8 de fevereiro de 2019, houve chamada e aporte de capital no
valor de R$40.200 sendo (i) R$22.600 para o pagamento do cash out e cash in da
operação de M&A, conforme nota explicativa 10, (ii) R$3.400 para investimentos em
Capex e R$14.200 para despesas da Companhia.
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4. Gestão de risco financeiro--Continuação
4.2. Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seus recursos são os de garantir a existência de
recursos suficientes para investimentos necessários para a continuidade do seu negócio e
garantir a liquidez necessária para suas atividades comerciais.
Os recursos administrados para os investimentos nos ativos fixos da Controladora e suas
controladas, requeridos para seu constante crescimento e atualização, são obtidos dos
lucros retidos e de recursos captados em linhas de financiamento de longo prazo.
4.3. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos
fornecedores pelo valor contábil, menos eventual perda (impairment), estejam próximos de
seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é
estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros
vigente no mercado.
Em 31 de dezembro, a controladora e suas controladas mantém apenas os Títulos e
valores mobiliários mensurados ao valor justo.

5. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e bancos
Caixa e equivalentes de caixa - Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Outros ativos

Passivos, conforme balanço patrimonial
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Títulos a pagar pela aquisição de investimento
Partes relacionadas
Outros passivos

(i)

Classificação
(i)
(ii)
(i)
(i)
(i)

Classificação
(iii)
(iii)
(iii)
(iii)
(iii)

Ativos ao custo amortizado

(ii) Ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado
(iii) Passivos ao custo amortizado
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Controladora
2019
2018

Consolidado
2019
2018

144
2.910
150
3.204

93
5.915
1
6.009

1.549
18.695
48.388
39
1.640
70.311

4.956
18.476
29.942
10
493
53.877

2019

2018

2019

2018

78
18.200
3.256
0
21.534

262
47.158
5.499
1.541
54.460

61.576
11.469
22.788
4.344
6.559
106.736

32.976
2.869
0
6.577
1.789
44.211
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6. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
Aplicações financeiras (i)

144
2.910
3.054

93
5.915
6.008

Consolidado
2019
2018
1.549
18.695
20.244

4.956
18.476
23.432

(i) Correspondem a Certificado de Depósito Bancário - CDB, com liquidez abaixo de 90 dias e sem o risco de alteração significativa
de mudança de valor. Possuem remuneração indexada à variação de cerca de 100% Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

7. Contas a receber de clientes
Consolidado
2019
2018
Contas a receber de clientes
Clientes mercado interno
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

51.023
(2.635)
48.388

31.482
(1.540)
29.942

A composição das contas a receber de clientes, por vencimento, está representada abaixo:
Consolidado
2019
2018
A vencer
até 30 dias
de 31 a 90 dias
de 91 a 180 dias

Vencidas
até 30 dias
de 31 a 90 dias
de 91 a 180 dias
acima de 181 dias
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24.605
13.024
498

13.923
7.006
141

38.127

21.070

6.172
4.298
1.663
764

3.797
2.318
1.049
3.248

12.897
51.023

10.412
31.482
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8. Estoques
Consolidado
2019
2018
Estoques
Mercadoria para revenda
Mercadoria para demonstração
(-) Provisão para estoques obsoletos

58.639
(5.773)
52.866

28.418
3
(181)
28.240

2019

2018

47.914
28.443
76.357

58.777
29.463
88.240

9. Investimentos
Investimentos
Ágio na aquisição de investimentos
Total

a)

Informações gerais

Controladas diretas
Nacional Comercial Hospitalar S.A.
Controladas indiretas
MCM Comercial Ltda
Tino Participações S.A.
Makau Participações S.A.
Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda
Kaumam Produtos Hospitalares Ltda
Medical Alliance Produtos Médico Hospitalares Ltda
Logicom Logística e Transporte Ltda

b)

2019
Participação
direta %

2018
Participação
direta %

65,50

65,50

Participação
indireta %

Participação
indireta %

65,50
65,50
65,50
65,50
65,50
65,50
65,50

65,50

Informações sobre a controlada direta
Quantidade de ações possuídas
Percentual de participação
Capital social
Prejuízo do período findo em 31 de dezembro de
2019
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019

1.873.454
65,5025%
76.568
(11.771)
54.945
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9. Investimentos--Continuação
c)

Movimentação do investimento
Aquisição de participação em controlada
Aumento de capital integralizado em 31/03/2018
Resultado de equivalência patrimonial
Participação sobre capital a integralizar

d)

14.875
13.101
(89)
30.890

Saldo em 31 de dezembro de 2018

58.777

Realização de AVP sobre capital a integralizar
Outros
Resultado de equivalência patrimonial
Em 31 de dezembro de 2019

1.861
(5.014)
(7.710)
47.914

Movimentação do ágio
Ágio na aquisição de participação societária

e)

29.463

Saldo em 31 de dezembro de 2018

29.463

Outros
Amortização do Ágio
Em 31 de dezembro de 2019

5.014
(6.034)
28.443

Resumo das informações financeiras da controlada direta
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras da controlada direta da
Companhia:
i)

Balanço patrimonial sintético

2019

Controlada NCH
01/04/2018 a
31/12/2018

86.735
67.954
154.689

75.941
11.900
87.841

67.694
32.050
99.744

41.239
4.028
45.267

54.945
154.689

42.574
87.841

Controlada NCH
Ativo
Circulante
Não circulante
Passivo
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido
Passivo e patrimônio líquido
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9. Investimentos--Continuação
e)

Resumo das informações financeiras da controlada direta--Continuação
ii)

Demonstração do resultado sintética
Controlada - NCH

Receitas
Custos das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas, administrativas e outras, líquidas
Resultado financeiro
Resultado de participações societárias
Tributos sobre o lucro
Prejuízo do período findo em 31/12/2019

2019

Controlada - NCH
01/04/2018 a
31/12/2018

203.648
(155.422)

133.328
(103.453)

48.226
(59.325)
(891)
(2.932)
3.152
(11.771)

29.875
(24.215)
(260)
(2.539)
(2.996)
(135)

(f) Comentários sobre a controlada direta
(i) Aquisição do controle da NCH

Em 9 de abril de 2018 (data do fechamento), a Companhia adquiriu de 1.410.126 ações
primárias e ordinárias da NCH, conforme contrato de compra e venda de ações e outras
avenças. A operação foi realizada mediante o compromisso de integralização no
montante de R$70.000, sendo R$20.000. na data do fechamento, e R$30.000 a serem
integralizadas em até 12 meses e mais R$20.000 a serem integralizados em até 24
meses. Concomitantemente a aquisição de controle, a Companhia adquiriu 463.328
ações secundárias e ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no montante de
R$23.000 pagos na data do fechamento, totalizando, assim, a posse de 1.873.454 ações
da NCH, representando uma participação societária de 65,5025%.
A contraprestação pela aquisição do controle da NCH, a valor justo, foi determinada em
R$84.853 com o ajuste a valor presente das parcelas vincendas pela taxa de 17,53% ao
ano, conforme demonstrado abaixo:
Valor
Descrição
Valor pago aos acionistas vendedores (secundária; à vista)
Valor integralizado em 9 de abril de 2018 (primária; à vista)
Valor a ser integralizado no prazo de 12 meses (primária; a prazo)
Valor a ser integralizado no prazo de 24 meses (primária; a prazo)
Total da contraprestação
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Nominal

Justo

23.000
20.000
30.000
20.000
93.000

23.000
20.000
25.721
16.132
84.853
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9. Investimentos--Continuação
e)

Resumo das informações financeiras da controlada direta--Continuação
ii)

Demonstração do resultado sintética--Continuação
Nessa operação ficou caracterizada a aquisição de controle da NCH pela Companhia
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias
Empresas - PME (NBC TG 1000).
Os valores a serem integralizados demonstrados no quadro acima demonstram o valor
justo da contraprestação na data da aquisição. Com o objetivo de apresentar o valor das
contraprestações na data base, foi feito o seguinte ajuste:
Datas
09/04/2018
09/04/2018
18/03/2019
01/08/2019
(i)

Nº DIAS

VPL

343
479

23.000
20.000
25.721
16.132

Nº DIAS

31/12/2018

AVP

77
213

23.000
20.000
28.981
18.177

3.260
2.045

Em 4 de abril de 2019 foi realizado o aporte financeiro de R$31.800, para a aquisição das investidas diretas. Desta forma, fica pendente apenas
o aporte de R$18.200, o qual ocorreu em 24 de janeiro de 2020, antes planejado para 01 de agosto de 2019.

A Administração da Companhia contratou especialistas para a mensuração de ativos e
passivos dessa controlada a valor justo, apurando um ágio no montante de R$29.462,
ajustado posteriormente para R$34.416, conforme demonstrado a seguir:
Valores
ajustados
Valor justo dos ativos identificáveis adquiridos
e dos passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Imobilizado
Intangível
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Empréstimos e financiamento
Provisão para perdas em investimentos
Outros passivos
Valor total dos ativos, líquidos da investida

655
491
29.675
23.002
7.197
1
1.375
(28.661)
(1.138)
(6.988)
(8.919)
(1.543)
15.147

% da participação societária adquirida

65,5025%

(=) Valor justo da parcela dos ativos líquidos adquiridos (i)
(+) Participação sobre o capital a integralizar, que faz parte da contraprestação (ii)
(=) Valor justo da parcela dos ativos líquidos adquiridos, ajustado pela participação
no capital a integralizar; (i) + (ii) = (iii):
Valor justo da contraprestação paga/a pagar, na aquisição (iv)
(=) Ágio (goodwill) apurado na aquisição; (iv) - (iii):
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9.922
40.515
50.437
(84.853)
34.416
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9. Investimentos--Continuação
e)

Resumo das informações financeiras da controlada direta--Continuação
ii)

Demonstração do resultado sintética--Continuação
A participação sobre o capital a integralizar (ii) é representada pela participação de
65,50% que a Companhia terá sobre o total da contraprestação a ser integralizado na
própria NCH.
No primeiro ano de controle da NCH, foram identificados ajustes em contas patrimoniais
adquiridas. O montante total de ajuste, foi de R$7.563, sendo R$4.954 dos controladores
e R$ 2.640 de não controladores. Os ajustes foram contabilizados no patrimônio líquido
da companhia.
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apresentava no passivo intitulado, Títulos a
pagar pela aquisição de investimento o montante de R$18.200 relativo a essa transação
(R$47.158 em 31 de dezembro de 2018)

f)

Movimentação do investimento - não controladores
Controladores
Saldos no início do exercício
Realização de AVP sobre capital a integralizar (i)
Outros
Capital a integralizar
Resultado de equivalência patrimonial

Não
controladores

Patrimônio
líquido

58.777

30.955

89.732

1.861
(5.017)
(18.200)
(7.710)
29.711

980
(2.640)

2.841
(7.657)

(4.061)
25.234

(11.771)
54.945

(i) Realização do AVP contabilizado em 31 de dezembro de 2018, sem diluição na participação de não controladores. O ajuste
gerou um ganho de capital para os acionistas minoritários no montante de R$980.

g)

Combinação de negócios no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Em 4 de Abril de 2019, a investida NCH, adquiriu 100% do Patrimônio Líquido das Holdings
Tino Participações S.A. e Makau Participações e Empreendimentos S.A., ou Commed.
As Holdings adquiridas, são investidoras nas seguintes empresas: Comercial Commed
Produtos Hospitalares Ltda, Kaumam Produtos Hospitalares Ltda, Medical Alliance Produtos
Médico Hospitalares Ltda, e Logicom Logística e Transporte Ltda.
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9. Investimentos--Continuação
g)

Combinação de negócios no exercício findo em 31 de dezembro de 2019--Continuação
Conforme contrato de compra e venda de ações e outras avenças, o valor da transação foi
de R$38.377, sendo R$16.577 pago integralmente na data de transferência das ações, ao
vendedor, e o montante restante de R$21.800, serão pagos em 5 parcelas, de acordo com a
data de aniversário da transação. As parcelas restantes serão corrigidas pelo CDI.
A Administração da Companhia contratou especialistas para a mensuração de ativos e
passivos dessa controlada a valor justo, apurando um ágio no montante de R$33.657, e uma
carteira de clientes no montante de R$10.117 conforme demonstrado a seguir:
Valores
ajustados
Valor justo dos ativos identificáveis adquiridos
e dos passivos assumidos
Caixa e Equivalentes de Caixa
Obrigações tributárias e parcelamentos
Intangível
Outros passivos
Provisão para perda com investimento
Tributos diferidos (IR/CS)
Valor total dos ativos, líquidos da investida

279
(62)
10.117
(31)
(2.143)
(3.440)
4.720

% da participação societária adquirida

100,00%

(=) Valor justo da parcela dos ativos líquidos adquiridos, ajustado pela participação
no capital a integralizar (i)
Valor justo da contraprestação paga/a pagar, na aquisição (ii)
(=) Ágio (goodwill) apurado na aquisição; (ii) - (i):

4.720
38.377
33.657

O Ágio apurado, assim como a carteira de clientes possuem vida útil de 10 anos, e será
amortizada linearmente. Em 31 de dezembro de 2019, a companhia apresentava no passivo
o montante de R$22.788, relativo a essa transação. (nota 17).
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9. Investimentos--Continuação
h)

Balanço patrimonial e demonstração de resultado das controladas indiretas
MCM
12 meses de
2019

Ativo
Circulante
Não circulante

Passivo
Circulante
Não circulante

Tino
9 meses de
2019

Makau
9 meses de
2019

Commed
9 meses de
2019

Medical
9 meses de
2019

Kaumam
9 meses de
2019

267
36
303

1.204
1.204

1
1.204
1.205

31.777
1.186
32.963

2.430
156
2.586

713
7
720

65
65

6.916

9

74

19

9

74

1.858
26
1.884

649

6.916

27.731
3.643
31.374

649

19

1.195
1.204

1.131
1.205

1.589
32.963

702
2.586

71
720

46
65

56.416
48

2.152
94

1.915
80

58

Patrimônio líquido
Passivo e patrimônio líquido

(6.613)
303

Demonstração do Resultado
Receita das vendas
Lucro (Prejuízo) Líquido

414
(2.714)

(111)

(108)
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Logicomm
9 meses de
2019

718

34

(1.833)
7.277
590
6.338
(81)
(5.208)
10.749
(288)
(1.173)
23
1.396
(1.875)

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Valor residual

Custo
Saldo incorporado na aquisição de investida
Aquisições
Baixas
Baixas - Impairment
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Depreciação
Saldo incorporado na aquisição de investida
Depreciação
Baixas
Baixas - Impairment
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Taxas anuais médias de depreciação

10%

8.874

(1.205)
(629)
1

Depreciação
Saldo incorporado na aquisição de investida
Depreciação
Baixas

Valor residual

7.633
1.586
(109)
9.110

Máquinas e
equipamentos

Custo
Saldo incorporado na aquisição de investida
Aquisições
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2018

10. Imobilizado

20%

405

(1.658)

(1.357)
(196)
826

2.063

1.542
223
(939)

(931)
306

10%

10%

195

84
(44)

414
(290)
2.240

(16)
(32)

(124)
239

43
24

(80)
216

(67)
(13)

296

135
161

Instalações

(54)
(208)

148
1.968
(1)
(779)
2.530

(442)
752

(388)
(54)

1.194

1.237
(766)
(165)

684
510

1.202
35

Veículos

Móveis e
utensílios

Consolidado
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10%

565

7
(342)

(233)
(87)

305
499
(322)
(27)
907

(29)
423

(14)
(15)

452

70
382

Equipamentos de
informática

10%

877

(47)

(47)

924

820

104

104

104

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

13.156

0
(1.948)
(1.743)
849
1.901
(4.256)

0
2.628
9.872
(1.343)
(6.138)
17.412

(3.315)
9.078

0
(2.440)
(876)
1

Total
0
9.724
2.778
(109)
12.393
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11. Intangível
Ágio

Marcas
e patentes

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldo incorporado na aquisição de investida

29.463

1

51

29.515

Saldos em 31 de dezembro de 2018

29.463

1

51

29.515

Adições
Saldo incorporado na aquisição de investida
Baixas
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2019

5.019
33.657
(8.558)
59.581

Taxas anuais médias de depreciação

4
(1)

Software

2.891
12

Carteira de
Clientes

10.117

(202)
4

10%

(759)

2.752

9.358

10%

10%

Total

7.910
43.790
(1)
(9.519)
71.695

12. Fornecedores
Correspondem a fornecedores nacionais para compra, substancialmente, de materiais e serviços,
com prazos médios de vencimentos em 74 dias.

13. Empréstimos e financiamentos
Modalidade
BNDES Progeren
Capital de Giro
Leasing
Duplicatas descontadas

Encargos financeiros

2019

2018

Juros de 5% a 6% a.a., mais IGP-M/SELIC
Juros de 18,2% a.a.
Juros de 11,6% a.a.
Juros de 0,9% a.m.

1.279
7.700
70
2.420

2.869

O montante a pagar dos empréstimos e financiamentos possui vencimento até o final do próximo
exercício.
Na tabela a seguir, é demonstrada a movimentação dos empréstimos e financiamentos no
exercício:
Consolidado
2019
Saldo no início do exercício
Saldo proveniente da aquisição de investida
Captações no exercício
Provisão de juros
IOF
Amortizações de principal
Pagamentos de juros
Saldos no final no exercício
Circulante
Não circulante

2.869
9.062
10.502
1.006
148
(11.135)
(983)
11.469
10.671
798
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14.

Obrigações trabalhistas e sociais
Controladora
Salários e ordenados a pagar
Encargos sociais a pagar
Provisões de férias e 13°
Provisão para participação nos resultados

Consolidado

2019

2018

2019

2018

104
102
97
1.711
2.014

116
112
110
3.437
3.775

1.864
1.871
2.990
8.738
15.463

699
689
867
5.535
7.789

15. Partes relacionadas
a)

Saldos
Controladora
2019
No ativo não circulante
Partes relacionadas - Commed
Partes relacionadas - acionista pessoa física

Consolidado
2018

2018

420
365
365

420
No passivo circulante
Partes relacionadas - Pátria Investimentos S.A. (i)
Partes relacionadas - acionista pessoa física
Títulos a pagar pela aquisição de investimento (ii)

3.256

5.499

18.200
21.456

28.981
34.480

No passivo não circulante
Títulos a pagar pela aquisição de investimento (ii)

b)

2019

3.256
1.088

5.499
1.078

4.344

6.577

18.177

Transações
Controladora
2019
No resultado
Reembolso despesas - Pátria Investimentos S.A. (i)
(i)

Consolidado
2018

(5.500)

2019

2018
(5.500)

Os saldos registrados representam despesas que o Pátria Investimentos S.A. teve no exercício de 2018, por conta e ordem da Companhia e
que serão reembolsadas pela mesma. Desta forma, os saldos em aberto registrado como “Partes relacionadas” representam operações de
mútuo, sobre as quais não há incidência de encargos financeiros ou data prevista de vencimento. Em 2019, não houveram despesas desta
natureza, pois o fundo já detinha o controle da investida e estas despesas foram reconhecidas pela mesma.

(ii) Na Controladora, os Títulos a pagar pela aquisição de investimento corresponde às parcelas da contraprestação devidas pela Companhia
pela aquisição do controle da NCH (Nota 9).
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15. Partes relacionadas--Continuação
c)

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração está representado pelos diretores. A remuneração paga
ou a pagar por serviços prestados em 2019, a título de pró-labore, incluindo os encargos
sociais correlatos, foi de R$4.523 (2018 R$ 2.239) no consolidado.

16. Títulos a pagar por aquisição de investimentos
Títulos a pagar referente a aquisições de investidas, conforme composição abaixo:
Controladora
2019
2018
Nacional Comercial Hospitalar S.A.
Parcela remanescente de aporte de capital

18.200

Consolidado
2019
2018

47.158

Grupo Commed (i)
Parcelas a pagar ao vendedor

22.788
18.200

47.158

22.788

(i) O montante a pagar pela aquisição do grupo, é atualizado mensalmente pela CDI. Vide abaixo, vencimento por ano:
Por ano de vencimento
2020
2021
2022
2023
2024

2.091
4.182
4.182
6.273
6.060
22.788

17. Provisão para contingências
As provisões para contingências contabilizadas, se referem a processos trabalhistas vinculadas a
empresas investidas, direta e indiretamente. Os saldos apresentados abaixo referem-se ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em 31 de dezembro de 2018, não havia provisões
para contingências.
Consolidado
Nacional Comercial Hospitalar S.A.
Grupo Commed

877
733
1.610
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18. Patrimônio líquido
O capital social da Controladora em 31 de dezembro de 2019 é de R$99.700 (R$ 59.500. em
31de dezembro de 2018) representado por 99.700.000 de ações ordinárias (59.500.000 ações
ordinárias em 31 de dezembro de 2018), nominativas e sem valor nominal.
Conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada em 15 de janeiro de 2018, foi
aprovado o aumento do capital social da Companhia, de R$1 para R$7.500 com um aumento
efetivo de R$7.499, mediante a emissão 7.499.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, ao preço de R$1 por ação.
Em 28 de março de 2018, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada, foi
aprovado o aumento do capital social da Companhia, de R$7.500 para R$59.500, com um
aumento efetivo de R$52.000, mediante a emissão 52.000.000 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, ao preço de R$1 por ação.
Em 08 de fevereiro de 2019, conforme ata da assembleia geral extraordinária realizada, foi
aprovado o aumento do capital social da Companhia, de R$59.500 para R$99.700, com um
aumento efetivo de R$40.200, mediante a emissão 40.200.000 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, ao preço de R$1 por ação.

19. Receita líquida
2019

Consolidado
2018

Receita
Vendas de mercadorias
Serviços prestados
Receita bruta

308.492
465
308.957

158.972
425
159.397

( - ) Deduções das vendas
Impostos sobre vendas
Descontos comerciais
Devoluções de clientes

(40.268)
(67)
(6.169)

(23.098)

Receita líquida

(46.504)
262.453

(25.582)
133.815
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20. Custos e despesas operacionais, por natureza
Controladora
Descrição
Mercadorias para revenda
Despesas com pessoal
Bônus para executivos
Amortização de Ágio
Reembolso de despesas - Pátria Investimentos S.A.
Serviços de terceiros
Pró-labore
Fretes e carretos
Viagens e estadias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Depreciações
Despesas com armazenagem
Manutenção e conservação
Materiais de consumo e escritório
Taxas e impostos
Amortização de carteira de clientes
Amostras grátis, brindes e bonificações
Correios
Aluguéis
Combustíveis e lubrificantes
Créditos extemporâneos de impostos
Reembolso de despesas - Lifescan
Outras receitas (despesas e custos), líquidos

Consolidado

2019

2018

(5.268)
(508)
(3.448)

(2.208)
(4.863)

(1.832)

(5.500)
(4.439)
(2.239)

(334)

(260)

(146)

Custo das vendas
Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas), líquidas

902
(10.634)

(407)
(19.916)

(7.152)
(3.482)
(10.634)

(19.916)
(19.916)

2019

2018

(195.499)
(41.000)
(6.544)
(5.972)

(103.539)
(17.358)
(6.961)

(14.656)
(2.906)
(4.239)
(3.913)
(1.603)
(1.945)
(1.144)
(1.138)
(567)
(523)
(501)
(155)
(456)
(2.134)
(848)
1.189
1.119
(2.251)
(285.686)
(195.499)
(46.961)
(38.288)
(4.938)
(285.686)

(5.500)
(5.481)
(2.875)
(2.732)
(1.701)
(936)
(876)

(575)
(447)
(1.625)
(150.606)
(103.539)
(3.941)
(43.946)
820
(150.606)

21. Resultado financeiro
Controladora
Receitas financeiras decorrentes de:
Rendimentos de aplicações financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos e outros
Despesas financeiras decorrentes de:
Despesas bancárias
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre títulos a pagar sobre aquisição de investimento
Descontos concedidos
Outras despesas
Resultado financeiro
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Consolidado

2019

2018

2019

2018

339
1
22
362

363

1.334
160
136
1.630

500
169
447
1.116

363

(30)

(2)

(647)
(1.006)
(987)
(480)
(402)

(30)
332

(2)
361

(3.522)
(1.892)

(367)
(330)

(1.020)
96

(268)
(55)
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22. Prejuízo básico e diluído, por ação
O resultado básico é calculado pela divisão do lucro ou prejuízo atribuível aos acionistas da
Companhia pela quantidade média ponderada de ações, conforme definição do CPC 41, em
circulação durante o período.
O resultado básico por ação e o resultado diluído por ação são iguais pelo fato de a Companhia
não possuir nenhum instrumento com o efeito diluidor sobre o resultado por ação.

Prejuízo do exercício
Média ponderada do número de ações no exercício
Prejuízo básico por ação - R$

2019

2018

(18.011)

(19.644)

89.788
(0,20)

46.655
(0,42)

23. Seguros
A Controladora e sua controlada adotam a política de contratar cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de suas atividades. As premissas de riscos adotadas, dada a sua
natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras;
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

24. Eventos subsequentes
Mudança de participação na NCH
Em 2 de janeiro de 2020 a Companhia foi indenizada pelos acionistas minoritários da NCH,
conforme disposto no contrato de compra e venda, por gastos incorridos, no montante de R$275,
de responsabilidade dos antigos controladores. A indenização ocorreu com o aumento da
participação da Companhia na NCH para 66,09% (65,50% em 31 de dezembro de 2019) do
capital social da controlada.
Aquisição de participação acionaria
No dia 24 de janeiro de 2020, a NCH, adquiriu o equivalente a 70, 27% do capital social da
Procifar Distribuidora S.A., controladora da Vital Materiais Especiais Eireli. O valor da transação
totalizou R$21.600, pagos na mesma data.

40

724

Salus Latam Holding S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

24. Eventos subsequentes--Continuação
Integralização de capital social na NCH e aporte de capital na Salus Latam
Também durante o mês de janeiro de 2020, a Companhia integralizou o montante de R$18.200
no capital social. As integralizações realizadas em 24 de janeiro e 26 de fevereiro, pelos
montantes de R$18.000 e R$200, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2019, o valor de
R$18.200 estava reconhecido como Títulos a pagar por aquisição de investimento em 31 de
dezembro de 2019 (Nota 16). Com a realização das integralizações a Companhia finalizou os
compromissos de integralização mencionados na Nota 9.
Também em 26 de fevereiro de 2020, foi feito um aporte de capital adicional, no montante de
R$18.800. Esse novo aporte capital deverá impactar num aumento da participação da
Companhia naquela controlada.
Estes montantes foram recebidos pela controladora Salus Latam, como aporte de capital social
pelo fundo Brazilian Private Equity V, e posteriormente realizada as transações citadas. O capital
social da Salus Latam sofreu um aumento de R$37.000, saindo de R$99.700 e passando para
R$136.700.
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'(&/$5$d2
3$5$),16'2,7(0'2)2508/È5,2'(5()(5Ç1&,$
-RVp $QW{QLR 7ROHGR 9LHLUD EUDVLOHLUR FDVDGR VRE R UHJLPH GH FRPXQKmR SDUFLDO GH EHQV
HFRQRPLVWDQDVFLGRHPSRUWDGRUGDFDUWHLUDGHLGHQWLGDGH5*Q66363
LQVFULWR QR &3)0( VRE R Q  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR
(VWDGRGH6mR3DXORFRPHVFULWyULRQD5XD/HRSROGR&RXWRGH0DJDOKmHV-~QLRUQFM
DQGDU&(3QDTXDOLGDGHGH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD(OID0HGLFDPHQWRV6$SHVVRD
MXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRFRQVWLWXtGDQDIRUPDGHVRFLHGDGHSRUDo}HVLQVFULWDQR&13-0(VRER
Q  FRP VHGH QD FLGDGH GH %UDVtOLD *DPD 'LVWULWR )HGHUDO ,QWHUVHFomR GD
5RGRYLD')FRPD5RGRYLD*DOSmR0yGXORVH%DLUUR3RQWH$OWD1RUWH&(3
 ³&RPSDQKLD´ SDUDILQVGRLWHPGRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDGD&RPSDQKLDGHFODUD
QD GDWD GHVWH IRUPXOiULR GH UHIHUrQFLD TXH L  UHYLX R IRUPXOiULR GH UHIHUrQFLD LL  WRGDV DV
LQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRIRUPXOiULRDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QHPHVSHFLDODRV
DUWV  D  H LLL  R FRQMXQWR GH LQIRUPDo}HV QHOH FRQWLGR p XP UHWUDWR YHUGDGHLUR SUHFLVR H
FRPSOHWRGDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHGRVULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHV
HGRVYDORUHVPRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRV
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0LFKDHO *RUGRQ )LQGOD\ EUDVLOHLUR FDVDGR VRE R UHJLPH GH FRPXQKmR SDUFLDO GH EHQV
DGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDQDVFLGRHPGHMXQKRGHSRUWDGRUGDFDUWHLUDGHLGHQWLGDGH5*
Q66363LQVFULWRQR&3)0(VRERQUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD
&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHVFULWyULRQD5XD/HRSROGR&RXWRGH0DJDOKmHV
-~QLRUQFMDQGDU&(3QDTXDOLGDGHGH'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV GD (OID 0HGLFDPHQWRV 6$ SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRQVWLWXtGD QD
IRUPDGHVRFLHGDGHSRUDo}HVLQVFULWDQR&13-0(VRERQFRPVHGHQD
FLGDGH GH %UDVtOLD *DPD 'LVWULWR )HGHUDO ,QWHUVHFomR GD 5RGRYLD ')  FRP D 5RGRYLD 
*DOSmR0yGXORVH%DLUUR3RQWH$OWD1RUWH&(3 ³&RPSDQKLD´ SDUDILQVGR
LWHPGRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDGD&RPSDQKLDGHFODUDQDGDWDGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
TXH L UHYLXRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD LL WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRIRUPXOiULRDWHQGHPDR
GLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QHPHVSHFLDODRVDUWVDH LLL RFRQMXQWRGHLQIRUPDo}HV
QHOH FRQWLGR p XP UHWUDWR YHUGDGHLUR SUHFLVR H FRPSOHWR GD VLWXDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLDHGRVULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHGRVYDORUHVPRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRV
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0LFKDHO*RUGRQ)LQGOD\
'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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61.366.936/0011-05
03/08/2016
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços: (i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais de contabilidade
– International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Não aplicável, não houve remuneração paga à Ernst & Young Auditores Independentes para o último exercício social.
Rotatividade por mera liberalidade da Companhia.
Não aplicável

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Henrique Piereck de Sá

01/01/2017

033.424.584-29
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Rua Padre Carapuceiro, 858, 8º andar, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP 51020-280, e-mail:
henrique.piereck@br.ey.com

Endereço

Ernst & Young Auditores Independentes

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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57.755.217/0002-00
17/12/2018
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços: (i) auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e auditoria das demonstrações
financeiras individuais da Companhia preprapadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) em
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; (ii) emissão de relatório de asseguração limitada relativa ao
cumprimento dos covenants em 31 de dezembro de 2018; (iii) revisão das informações trimestrais (ITR) da Companhia
referentes ao trimestre findo em 31 de março preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR
GAAP”) para individual e consolidado e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB) para o consolidado. (iv) auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e auditoria das demonstrações
financeiras individuais da Companhia, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”)
referente ao semestre e trimestre findo em 30 de junho de 2020.
O montante total da remuneração dos auditores independentes relativa aos serviços descritos acima prestados durante o
exercício de 2019 foi de: (a) R$ 565.207,00, com relação ao item (i) acima, (b) R$ 30.000,00, com relação ao item (ii) acima,
(c) R$ 400.000,00, com relação ao item (iii) acima, (d) R$ 145.000,00, com relação ao item (iv) acima.
Não aplicável
Não aplicável

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Alexandre Yoiti Fujimoto

01/05/2020

247.606.248-05
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Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, n° 105 - 8° andar, Edifício EZ Towers, Vila São Francisco,
São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-904, Telefone (11) 39406453, Fax (11) 39406453, e-mail:
ayfujimoto@kpmg.com.br

Endereço

KPMG Auditores Independentes

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

418-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

2.3 - Outras Informações Relevantes

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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455.694.714
3,456452
0,000050
0,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

15.780.000,00

Resultado Líquido

1.009.172.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
111.959.000,00

2.734.312.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

1.575.087.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

0,02

0,016000

1,903080

242.875.200

39.560.000,00

195.869.000,00

1.831.462.000,00

1.273.860.000,00

462.211.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,24

0,250000

1,742500

242.875.200

60.518.000,00

181.370.000,00

1.560.427.000,00

1.010.656.000,00

423.210.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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0,06

0,060000

1,444890

242.875.200

14.157.000,00

117.754.000,00

1.075.744.000,00

853.374.000,00

350.928.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis
(a)

Informar o valor das medições não contábeis

EBITDA, Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
A Companhia divulgou nos últimos três exercícios sociais e no período de 6 (seis) meses findo em
30 de junho de 2020 as seguintes medições não contábeis:
(Em milhares
reais)

de

30/06/2020

30/06/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

EBITDA1

22.195

7.046

84.469

59.076

32.014

EBITDA ajustado

41.954

16.724

104.778

78.576

54.461

Margem EBITDA

2,20%

0,89%

4,61%

3,79%

2,98%

5,72%

5,04%

5,06%

Margem
Ajustado

EBITDA

4,16%

2,10%

1

Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS
16 / CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a
Companhia adotou a abordagem retrospectiva modificada simplificada. Consequentemente, as informações contábeis de 31 de dezembro de
2018 e 2017, não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16 / CPC 06(R2) e, por isso, não são comparáveis com as informações
contábeis de 31 de dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma, com um aumento das despesas com depreciação
do direito de uso relativo ao arrendamento mercantil e juros pela atualização do passivo de arrendamento, bem como redução das despesas
com aluguéis.

Dívida Bruta, Dívida Líquida, Índice de Endividamento e Índice de Endividamento Ajustado:
Consolidado
(em milhares de reais)

30/06/2020

31/12/2019

31/12/2018

251.461

208.093

(+) Empréstimos e Financiamentos de Longo prazo

216.711

111.835

85.700

0

= Dívida Bruta

468.172

319.928

238.598

61.723

(-) Caixas e equivalentes

252.697

120.560

154.039

86.623

(=) Dívida Líquida

215.475

199.368

84.559

-24.900

Índice de endividamento

2,2

2,4

1,4

Índice de endividamento ajustado

1,7

1,9

1,1

743

152.898

31/12/2017

(+) Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

61.723

(0,8)
(0,5)
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(b)
Conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
(Em milhões de reais)

30/06/2020

30/06/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

15.780

1.340

39.560

60.518

14.157

(17.585)

(8.162)

(8.692)

(24.245)

(5.878)

(+) Resultado financeiro, líquido

6.818

4.855

27.322

9.672

10.945

(+) Depreciação e amortização

17.182

9.012

26.279

13.132

1.034

EBITDA

22.195

7.046

84.469

55.077

32.014

Despesas não recorrentes

19.759

9.677

20.309

19.499

22.447

EBITDA Ajustado

41.954

16.722

104.778

78.576

54.461

Lucro líquido do exercício / do
período
(+/-) IRPJ/CSSL corrente e diferido

Receita operacional líquida

1.009.172

795.674

1.831.462

1.560.427

1.075.744

Margem EBITDA

2,20%

0,89%

4,61%

3,79%

2,98%

Margem EBITDA Ajustado

4,16%

2,10%

5,72%

5,04%

5,06%

(c)
Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA, Margem EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado.
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 527, de 4 de outubro de 2012. Apesar de o EBITDA
e o EBITDA Ajustado não serem medidas contábeis de acordo com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e,
também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), os diretores da Companhia os utilizam para medir o
desempenho operacional da Companhia.
A Companhia entende, ainda, que certos investidores e analistas financeiros utilizam o EBITDA e o
EBITDA Ajustado como indicadores do desempenho operacional de uma companhia.
A Companhia calcula o EBITDA da seguinte forma: Lucro do exercício/período adicionando
(deduzindo) (i) despesa (receita) de imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos; (ii)
depreciação e amortização; e (iii) as despesas financeiras líquidas.
O EBITDA não é uma medida contábil de acordo com o BRGAAP ou o IFRS e não representa o fluxo
de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro
líquido como indicador do desempenho operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como
indicador de liquidez. O EBITDA não deve ser considerado como recursos disponíveis para
dividendos.
O EBITDA Ajustado da Companhia é o seu EBITDA Ajustado (i) pelos honorários gastos com
diligencia contábil e tributaria de potenciais alvos de aquisições (“M&A”); (ii) custo do time de M&A;
e (iii) gastos com time de Integrações e (iv) gastos com consultorias de gestão ligadas as integrações.
A margem EBITDA é calculada ao dividir o EBITDA pela receita operacional líquida. A margem
EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida.
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Dívida Bruta, Dívida Líquida, Índice de Endividamento e Índice de Endividamento Ajustado
Calculamos a dívida líquida como a dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa, não incluindo
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários. Onde a dívida bruta é calculada como o
somatório de empréstimos e financiamentos de curto prazo (passivo circulante), empréstimos e
financiamentos de longo prazo (passivo não circulante) e debêntures eventualmente emitidas.
Entendemos que a dívida liquida fornece uma análise adicional de nossa capacidade cumprir com o
pagamento de nossas dívidas e como um indicador de liquidez.
O índice de endividamento é calculado através da razão Dívida Líquida /EBITDA acumulado dos
últimos doze meses. A Companhia entende que o índice Dívida Líquida/EBITDA fornece uma análise
adicional da situação financeira e do nível de endividamento da Companhia, pois reflete o resultado
líquido contábil sem o efeito de depreciação e amortização, o resultado financeiro e o imposto de
renda e contribuição social.
O Índice de endividamento ajustado é calculado através da razão Dívida Líquida /EBITDA Ajustado
dos últimos doze meses. A Companhia entende que o índice Dívida Líquida/EBITDA Ajustado é mais
adequado para a correta compreensão da situação financeira e do nível de endividamento da
Companhia, pois reflete o resultado líquido contábil sem o efeito de depreciação e amortização, o
resultado financeiro e o imposto de renda e contribuição social e o efeito das despesas que compõem
o Ebitda ajustado, conforme 3.2 (c).
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07 de agosto de 2020 - Aprovação da abertura
de Capital
(PGHDJRVWRGHHPDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDIRLDSURYDGR

•

DDEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD

•

DVXEPLVVmRGHSHGLGRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQDFDWHJRULD³$´SHUDQWHD&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ QRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90GHGHGH]HPEURGH

•

DVXEPLVVmRGHSHGLGRGHDGHVmRGD&RPSDQKLDDR1RYR0HUFDGRGD%±%UDVLO%ROVD
%DOFmR6$ ³%´ 

•

DFHOHEUDomRFRPD%GR&RQWUDWRGH$GRomRGH3UiWLFDV'LIHUHQFLDGDVGH*RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD±1RYR0HUFDGRH

•

D UHDOL]DomR GH RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR SULPiULD H VHFXQGiULD GH Do}HV RUGLQiULDV
QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³$o}HV´ H ³2IHUWD´
UHVSHFWLYDPHQWH QR%UDVLOHPPHUFDGRGHEDOFmRQmRRUJDQL]DGRVREDFRRUGHQDomRGH
LQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVVHQGRREVHUYDGRR
GLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ,QVWUXomR
&90 HDVGHPDLVGLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLVFRPHVIRUoRVGHFRORFDomRGDV$o}HV
QRH[WHULRU1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD,QVWUXomR&90DTXDQWLGDGHGH
$o}HVLQLFLDOPHQWHRIHUWDGDSRGHUiVHUDFUHVFLGDHPDWpQDVPHVPDVFRQGLo}HVHQR
PHVPRSUHoRGDV$o}HVLQLFLDOPHQWHRIHUWDGDV










$GLFLRQDOPHQWH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90  D TXDQWLGDGH GH $o}HV
LQLFLDOPHQWHRIHUWDGDSRGHUiVHUDFUHVFLGDGHXPORWHVXSOHPHQWDUHPSHUFHQWXDOHTXLYDOHQWHDDWp
GRWRWDOGDV$o}HVLQLFLDOPHQWHRIHUWDGDVQDVPHVPDVFRQGLo}HVHQRPHVPRSUHoRGDV$o}HV
LQLFLDOPHQWHRIHUWDGDVFRPDILQDOLGDGHH[FOXVLYDGHDWHQGHUDXPHYHQWXDOH[FHVVRGHGHPDQGD
TXHYHQKDDVHUFRQVWDWDGRQRGHFRUUHUGD2IHUWD1RVWHUPRVGRDUWLJR,GD/HLGDV6$QmR
KDYHUiGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRDXPHQWRGHFDSLWDOGHFRUUHQWHGD
2IHUWD
Aquisição “Mostaert”

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDSDUDDDTXLVLomRGD
WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD&RPHUFLDO0RVWDHUW/WGD$DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HVSUHFHGHQWHV
XVXDLV D HVVH WLSR GH WUDQVDomR IRL VXEPHWLGD j DQiOLVH GR &$'( &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH
'HIHVDHFRQ{PLFD HHVWiDJXDUGDQGRDSURYDomR

$0RVWDHUWpXPDHPSUHVDVHGLDGDHP3HUQDPEXFRHVSHFLDOL]DGDQDGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRV
KRVSLWDODUHVDQWLELyWLFRVLQMHWiYHLVHRQFROyJLFRV
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2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV
Aquisição “Fenergy”


(PGHMXQKRGHDKRMHFRQWURODGDGD&RPSDQKLD1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU
/WGDDVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDSDUDDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD
³)HQHUJ\´$DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVXVXDLVDHVVHWLSRGHWUDQVDomR

$)HQHUJ\DWXDQDGLVWULEXLomRGHPDWHULDLVPpGLFRKRVSLWDODUHVSULPRUGLDOPHQWHQDUHJLmR
6XO FRQFHQWUDQGR VHX SRUWIyOLR HP FRQVXPtYHLV SDUD FLUXUJLDV GH DOWD FRPSOH[LGDGH 2V
YDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRV
TXDQGRDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV
Aquisição “Surya Dental”

(PGHMXQKRGHDKRMHFRQWURODGDLQGLUHWDGD&RPSDQKLDDVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDH
YHQGDSDUDDDTXLVLomRGRFRQWUROHDFLRQiULRGD³6XU\D'HQWDO´&RPpUFLRGH3URGXWRV2GRQWROyJLFRV
H )DUPDFrXWLFRV /WGD $ DTXLVLomR HVWi VXMHLWD D FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV XVXDLV D HVVH WLSR GH
WUDQVDomRIRLVXEPHWLGDjDQiOLVHGR&$'(HHVWiDJXDUGDQGRVXDDSURYDomR

$6XU\D'HQWDODWXDQDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVYROWDGRVSDUDFOtQLFDVRGRQWROyJLFDVSULPRUGLDOPHQWH
QDUHJLmR6XOHPERUDWHQKDDFHVVRHFDSLODULGDGHHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLO

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV


&DSWDomRGHQRYRVHQGLYLGDPHQWRVEDQFiULRV
1RGLDGHMXOKRGHD&RPSDQKLDFDSWRXXPQRYRHPSUpVWLPRGH5FRPR
%DQFR6DQWDQGHU2HPSUpVWLPRIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHIRL
FDSWDGR SDUD DORQJDU R SHUILO GR HQGLYLGDPHQWR GD &RPSDQKLD VHQGR XVDGR SDUD TXLWDU RXWURV
HPSUpVWLPRVFRPYHQFLPHQWRQRVHJXQGRVHPHVWUHGH(VVHHPSUpVWLPRVHUiUHPXQHUDGRD
XPFXVWRGH&',DDHWHUiXPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHWUrVDQRV GHMXQKRGH 
FRP XP DQR GH FDUrQFLD FRP FHVVmR ILGXFLiULD GH FHUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV EDQFiULRV GLUHLWRV
FUHGLWyULRVHWtWXORVQRPRQWDQWHGHGRYDORUGDRSHUDomRFRPRJDUDQWLD(VVHHPSUpVWLPR
WHUiGRVHXYDORUJDUDQWLGRHPGXSOLFDWDV
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








5HJUDVVREUH
UHWHQomRGH
OXFURV

$OpPGDVUHVHUYDVOHJDLVR
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYr TXH DWp
 GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SRGH
VHU
GHVWLQDGR
SDUD
D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
OHJDODWpTXHDWLQMDROLPLWH
GH  GR FDSLWDO VRFLDO
FRQIRUPH IL[DGR HP OHL H
TXHQRVWHUPRVGRDUW
GD /HL Q  R YDORU
QHFHVViULR
SRGH
VHU
GHVWLQDGR TXDQGR IRU R
FDVR SDUD D FRQVWLWXLomR
GD
UHVHUYD
SDUD
FRQWLQJrQFLDV

$OpPGDVUHVHUYDVOHJDLVR
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYr TXH DWp
 GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SRGH
VHU
GHVWLQDGR
SDUD
D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
OHJDODWpTXHDWLQMDROLPLWH
GH  GR FDSLWDO VRFLDO
FRQIRUPH IL[DGR HP OHL H
TXHQRVWHUPRVGRDUW
GD/HLQRYDORU
QHFHVViULR
SRGH
VHU
GHVWLQDGR TXDQGR IRU R
FDVR SDUD D FRQVWLWXLomR
GD
UHVHUYD
SDUD
FRQWLQJrQFLDV

$OpPGDVUHVHUYDVOHJDLVR
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYr TXH DWp
 GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SRGH
VHU
GHVWLQDGR
SDUD
D
FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
OHJDODWpTXHDWLQMDROLPLWH
GH  GR FDSLWDO VRFLDO
FRQIRUPH IL[DGR HP OHL H
TXHQRVWHUPRVGRDUW
GD/HLQRYDORU
QHFHVViULR
SRGH
VHU
GHVWLQDGR TXDQGR IRU R
FDVR SDUD D FRQVWLWXLomR
GD
UHVHUYD
SDUD
FRQWLQJrQFLDV

9DORUHVGDV
UHWHQo}HVGH
OXFURV

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP 
D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUROtTXLGRQRYDORUGH5
 PLO VHQGR TXH L 
5PLOIRLGHVWLQDGRj
UHVHUYD OHJDO LL  5
PLO IRUDP GLVWULEXtGRV D
WtWXOR GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULRH LLL 5
PLO IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD GH LQFHQWLYRV
ILVFDLV

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP 
D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUROtTXLGRQRYDORUGH5
 PLO VHQGR TXH L 
5PLOIRLGHVWLQDGRj
UHVHUYDOHJDO LL 5PLO
GLVWULEXtGRV D WtWXOR GH
GLYLGHQGR
PtQLPR
REULJDWyULR LLL  5 
PLO IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD GH LQFHQWLYRV
ILVFDLV H LY  5  PLO
IRUDP GHVWLQDGRV j FRQWD
GHUHVHUYDGHOXFURV

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP 
D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUR OtTXLGR QR YDORU GH
5 PLO R TXDO IRL
DSURYDGR HP DVVHPEOHLD
JHUDOVHQGRTXH L 5
PLO IRL GHVWLQDGR j UHVHUYD
OHJDO LL  5PLOIRUDP
GLVWULEXtGRV D WtWXOR GH
GLYLGHQGR
PtQLPR
REULJDWyULR LLL  5 
PLO GLVWULEXtGRV FRPR
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV H
LY 5PLOjFRQWDGH
UHWHQomR GH OXFURV Y  5
GH623

3HUFHQWXDLVHP
UHODomRDRV
OXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

5HVHUYDOHJDO
5HVHUYDGH,QFHQWLYRV
)LVFDLV

5HVHUYDOHJDO
5HVHUYDGH,QFHQWLYRV
)LVFDLV
5HVHUYDGH/XFURV

5HVHUYDOHJDO
5HWHQomRGHOXFURV

5HJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

2 HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLDSUHYrTXHSHOR
PHQRVGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV
WHUPRVGRDUWLJRGD/HL
 VHMD DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVD
WtWXOR
GH
GLYLGHQGR
REULJDWyULR

2 HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLDSUHYrTXHSHOR
PHQRVGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV
WHUPRVGRDUWLJRGD/HL
 VHMD DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVD
WtWXOR
GH
GLYLGHQGR
REULJDWyULR

2 HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLDSUHYrTXHSHOR
PHQRVGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV
WHUPRVGRDUWLJRGD/HL
 VHMD DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGRDRVDFLRQLVWDVD
WtWXOR
GH
GLYLGHQGR
REULJDWyULR
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3HULRGLFLGDGH
GDVGLVWULEXLo}HV
GHGLYLGHQGRV

$SUiWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV VHJXH D UHJUD
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV RX VHMD GH
GLVWULEXLomRDQXDOSRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR OHYDQWDU
EDODQoR
VHPHVWUDO
H
GHFODUDUGLYLGHQGRVjFRQWD
GH OXFUR DSXUDGR QHVVHV
EDODQoRV
$LQGD
R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiGHFODUDUGLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV
GH
OXFURV
H[LVWHQWHV
QR
~OWLPR
EDODQoR
DQXDO
RX
VHPHVWUDO

$SUiWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV VHJXH D UHJUD
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV RX VHMD GH
GLVWULEXLomRDQXDOSRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR OHYDQWDU
EDODQoR
VHPHVWUDO
H
GHFODUDUGLYLGHQGRVjFRQWD
GH OXFUR DSXUDGR QHVVHV
EDODQoRV
$LQGD
R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiGHFODUDUGLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV
GH
OXFURV
H[LVWHQWHV
QR
~OWLPR
EDODQoR
DQXDO
RX
VHPHVWUDO

$SUiWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV VHJXH D UHJUD
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV RX VHMD GH
GLVWULEXLomRDQXDOSRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR OHYDQWDU
EDODQoR
VHPHVWUDO
H
GHFODUDUGLYLGHQGRVjFRQWD
GH OXFUR DSXUDGR QHVVHV
EDODQoRV
$LQGD
R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiGHFODUDUGLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV
GH
OXFURV
H[LVWHQWHV
QR
~OWLPR
EDODQoR
DQXDO
RX
VHPHVWUDO

(YHQWXDLV
UHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRU
OHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDODSOLFiYHO
DRHPLVVRU
DVVLP
FRPRFRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
QmRKiUHVWULo}HVTXDQWRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
SHOD&RPSDQKLD


6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
QmRKiUHVWULo}HVTXDQWRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
SHOD&RPSDQKLD



6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
QmRKiUHVWULo}HVTXDQWRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
SHOD&RPSDQKLD


3ROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV

1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEUR GH  QmR
SRVVXtDPRV XPD SROtWLFD
GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD VHQGR DSOLFiYHO
R GLVSRVWR QR (VWDWXWR
6RFLDOYLJHQWHjpSRFD

1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEUR GH  QmR
SRVVXtDPRV XPD SROtWLFD
GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD VHQGR DSOLFiYHO
R GLVSRVWR QR (VWDWXWR
6RFLDOYLJHQWHjpSRFD

1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEUR GH  QmR
SRVVXtDPRV XPD SROtWLFD
GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD VHQGR DSOLFiYHO
R GLVSRVWR QR (VWDWXWR
6RFLDOYLJHQWHjpSRFD
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Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

0,000000

Dividendo distribuído total

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

14.991.000,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

664.045,60

Montante

22/05/2020

Pagamento dividendo

27/03/2020

39.917.000,00

664.045,60

0,001439

0,017695

37.582.000,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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452.043,14

Montante

28/05/2019

Pagamento dividendo

17/05/2019

60.065.956,90

452.043,14

0,001075

0,786271

57.492.000,00

Exercício social 31/12/2018

5.434.000,00

Montante
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26/07/2017

Pagamento dividendo

17/05/2019

8.723.000,00

5.434.000,00

15,604674

0,404045

13.449.000,00

Exercício social 31/12/2017

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRL
GH5FRQWUDROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRH5FRQWUDDUHVHUYDGHOXFURV
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1.162.951,00
811.649,00

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

0,63715714

0,42392225
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
198.161.000,00

198.161.000,00

Inferior a um ano

109.575.000,00

109.575.000,00
103.542.000,00

103.542.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

411.278.000,00

411.278.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
209.093.000,00

209.093.000,00

Inferior a um ano

64.574.000,00

64.574.000,00

51.292.000,00

51.292.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

324.959.000,00

324.959.000,00

Total
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As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia especialmente elaboradas para registro. O total demonstrado na tabela acima considera o saldo de financiamento, empréstimos
e outros títulos de dívida.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

As informações referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia especialmente elaboradas para registro. O total demonstrado na tabela acima considera o saldo de financiamento, empréstimos
e outros títulos de dívida.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&29,'±,PSDFWRVILQDQFHLURVGD&29,'VREUHD&RPSDQKLD
(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRXDSDQGHPLDGHFRUUHQWHGD
&29,'FDEHQGRDRVVHXVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HV
SUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRVLQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGD&29,'UHVXOWRXHP
PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLPSRVWDVSHORVJRYHUQRVGHGLYHUVRVSDtVHV
HPIDFHGDDPSODHFRUUHQWHGLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQDRUHGRUGR
PXQGR &RPR FRQVHTXrQFLD GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H
WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
R TXH SRGH UHVXOWDU QD YRODWLOLGDGH QR SUHoR GH PDWpULDVSULPDV H RXWURV LQVXPRV IDWRUHV TXH
FRQMXQWDPHQWHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
'XUDQWHRVPHVHVGHPDUoRHGHDEULOGHDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVGHYiULDVMXULVGLo}HV
LPSXVHUDP FRQILQDPHQWRV RX RXWUDV UHVWULo}HV SDUD FRQWHU R YtUXV H GLYHUVDV HPSUHVDV
VXVSHQGHUDPRXUHGX]LUDPVXDVRSHUDo}HV2LPSDFWRILQDOQDHFRQRPLDJOREDOHQRVPHUFDGRV
ILQDQFHLURVDLQGDpLQFHUWRPDVHVSHUDVHTXHVHMDVLJQLILFDWLYR
$&RPSDQKLDHVWiPRQLWRUDQGRRVGHVHQYROYLPHQWRVUHODFLRQDGRVDR&29,'HFRRUGHQDQGRVXD
UHVSRVWDRSHUDFLRQDOFRPEDVHQRVSODQRVGHFRQWLQXLGDGHGHQHJyFLRVH[LVWHQWHVHQDVRULHQWDo}HV
GHRUJDQL]Do}HVJOREDLVGHVD~GHJRYHUQRVHPHOKRUHVSUiWLFDVJHUDLVGHUHVSRVWDDSDQGHPLD
1mRWHPRVFRPRSUHYHUTXDQGRDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOGHL[DUmRGHVHUQHFHVViULDV
HHPQRVVRHQWHQGLPHQWRRUHWRUQRjVDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVQRVHVFULWyULRVGHYHUiDFRQWHFHU
GH IRUPD JUDGXDO XPD YH] TXH WDLV PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO VHMDP UHGX]LGDV H
JUDGXDOPHQWHVHWRUQHPLQH[LVWHQWHV
$EDL[RVHJXHXPUHVXPRGRVSULQFLSDLVLPSDFWRVQRVQHJyFLRV
•

&XPSULPHQWRGDVGHWHUPLQDo}HVGR0LQLVWpULRGD6D~GHWDLVFRPROLEHUDomRGHIXQFLRQiULRV
DFLPD GH  DQRV JUiYLGDV H SHVVRDV GR JUXSR GH ULVFR DOpP GRV SURWRFRORV GH
FRQYLYrQFLDFRPSRUWDPHQWRVHGHPDLVRULHQWDo}HVOLJDGDVDSUHYHQomRHKLJLHQL]DomR

•

,QVWDXUDomR GH XP &RPLWr GH &ULVH SDUD GHOLEHUDo}HV VREUH DV Do}HV GH FRQWHQomR GD
GRHQoDWDQWRQDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDVTXDQWRQDViUHDVRSHUDFLRQDLV

•

&DQFHODPHQWRGH9LDJHQVHRFDQFHODPHQWRGH5HXQL}HV(YHQWRV7UHLQDPHQWRVQDVXD
IRUPDSUHVHQFLDOR)RUWDOHFLPHQWRGRSDSHOGDOLGHUDQoDIUHQWHjGHPDQGDGHSURGXWLYLGDGH
HWUDEDOKRjGLVWkQFLDPDQWHQGRRIRFRQRUHVXOWDGRHHQJDMDPHQWR

•

,QWHQVLYD FDPSDQKD LQWHUQD VREUH R &RYLG HQYROYHQGR WRGRV RV FRODERUDGRUHV TXH
HVWLYHUHPHP+RPH2IILFHRXQDV8QLGDGHV ([8WLOL]DomRGHWUDQVSRUWH)UHWDGR5HJUDV
GHGLVWDQFLDPHQWRQRVUHIHLWyULRVYHVWLiULRViUHDVFRPXQVHSURGXomR H

•

5HIRUoRQRVSURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoDHXVRGH(3,VGLVSRQLELOL]DomRGHÈOFRRO*HO
DQWHFLSDomR GD FDPSDQKD GH YDFLQDomR LQIRUPDo}HV VREUH VD~GH ItVLFD H HTXLOtEULR
HPRFLRQDO

$(/)$HVWiPRQLWRUDQGRRVHIHLWRVHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'HDWpRPRPHQWR
QmR VRIUHX TXDOTXHU LPSDFWR PDWHULDO ILQDQFHLUR 2 VHJPHQWR GH DWXDomR GD &RPSDQKLD p
FRQVLGHUDGR HVVHQFLDO H DVVLP QmR WHYH VXDV RSHUDo}HV LQWHUURPSLGDV H HVWi VHJXLQGR DV
GHWHUPLQDo}HVGDVDXWRULGDGHVQDVUHJL}HVHPTXHDWXD
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&RPR HPSUHVD GR VHWRU GH PHGLFDPHQWRV D (OID GHYH JDUDQWLU j SRSXODomR DFHVVR DRV
PHGLFDPHQWRVVHPSHUGHUGHYLVWDDVHJXUDQoDHVD~GHGHVHXVFRODERUDGRUHVHGDVFRPXQLGDGHV
FRP TXH VH UHODFLRQD 'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD HODERURX H FRORFRX HP SUiWLFD XP SODQR GH
FRQWLQJrQFLDDEUDQJHQGRGLYHUVDVPHGLGDVSUHYHQWLYDVQHFHVViULDVSDUDJDUDQWLUDFRQWLQXLGDGHGH
VHXVQHJyFLRVHDVHJXUDQoDGHVHXVFRODERUDGRUHVHFOLHQWHV
)UHQWHjVGLILFXOGDGHVDSUHVHQWDGDVVHJXLPRVDVRULHQWDo}HVGRV0LQLVWpULRVGD6D~GHHHQWLGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV GH FDGD SDtV DGDSWDPRV D QRVVD URWLQD SURWHJHQGR H SURPRYHQGR Do}HV
HGXFDWLYDV SDUD RV FRODERUDGRUHV UHODWLYDPHQWH DV DPHDoDV GD GRHQoD 'HQWUH DV SULQFLSDLV
PHGLGDVGHVWDFDPRVFULDomRGHXP&RPLWrGH&ULVHSDUDDJHVWmRGLiULDGDHYROXomRGR&29,'
 H GRV SRVVtYHLV LPSDFWRV H PHGLGDV QHFHVViULDV SDUD JDUDQWLU D VHJXUDQoD GH QRVVRV
FRODERUDGRUHVDOpPGHPRQLWRUDUWRGDVDVGHWHUPLQDo}HVGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVQDVUHJL}HV
HPTXHWHPRSHUDomRUHDOL]DomRGHLQWHQVDFRPXQLFDomRIyUXQVGHGLVFXVVmRHRULHQWDomRVREUH
SUHYHQomR DR YtUXV DIDVWDPHQWR GH FRODERUDGRUHV GR JUXSR ULVFR LQWHQVLILFDomR GH WpFQLFDV GH
KLJLHQHSHVVRDOHUHIRUoRGRXVRGHEDUUHLUDVDQLWiULDVQDVXQLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$GLFLRQDOPHQWHUHIRUoDPRVDJHVWmRGRQtYHOGHHVWRTXHGHPDWpULDVSULPDVLQVXPRVHSURGXWRV
DFDEDGRV H UHRUJDQL]DomR GD SURGXomR Do}HV SDUD JDUDQWLU R GLVWDQFLDPHQWR VHJXUR HQWUH
FRODERUDGRUHV HYLWDQGR DJORPHUDo}HV VXEVWLWXtPRV D SDUWLFLSDomR GH WRGRV HP HYHQWRV
FRUSRUDWLYRVUHXQL}HVSUHVHQFLDLVHYLDJHQVSRUFRPXQLFDomRHQWUHXQLGDGHVGHIRUPDUHPRWDSRU
PHLRHOHWU{QLFRDVVLPFRPRDGRWDPRVRWUDEDOKRUHPRWRQRHVFULWyULRFRUSRUDWLYR
$(OIDHQWHQGHTXHHVWiWRPDQGRDVPHGLGDVDGHTXDGDVSDUDSUHYHQLUDGLVVHPLQDomRGR&29,'
EHPFRPRDVVHJXUDUDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVGXUDQWHRSHUtRGRTXHSHUGXUDUDSDQGHPLD
(PERUD DV RSHUDo}HV LQGXVWULDLV YHQGDV RX VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD QmR WHQKDP VLGR
DIHWDGDV GH IRUPD UHOHYDQWH DWp R PRPHQWR D $GPLQLVWUDomR QmR WHP FRPR HVWLPDU RX SUHYHU D
RFRUUrQFLD GH HYHQWRV IXWXURV UHODFLRQDGRV j SDQGHPLD VHQGR FHUWR GH TXH VHJXH DYDOLDQGR
FRQVWDQWHPHQWHRVLPSDFWRVVREUHDVVXDVRSHUDo}HVHVHFRPSURPHWHDLQIRUPDUSRVVtYHLVQRYRV
FHQiULRVHPHGLGDVQHFHVViULDVDVHUHPDGRWDGDV
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4.1 - Descrições dos fatores de risco
Os riscos descritos abaixo são aqueles que conhecemos e que acreditamos que, na data deste
Formulário de Referência, podem nos afetar adversamente. Além disso, riscos adicionais não
conhecidos atualmente ou que consideramos menos relevantes também poderão nos afetar
adversamente.
Para os fins desta seção, o termo “Fatores de Risco” significa um efeito adverso que pode ou poderá
causar risco ao nosso negócio ou reputação. Exceto se expressamente indicado de maneira diversa,
a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou causará “efeito adverso”
ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou
problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos nossos negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros, bem como no
preço dos valores mobiliários de nossa emissão. Expressões similares incluídas nesta seção “4.
Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto. Não obstante a subdivisão desta
seção, determinados fatores de risco que estejam em um subitem podem também se aplicar a outros
subitens desta seção “4. Fatores de Risco”.
(a)

Riscos Relacionados à Companhia

A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (ou COVID-19) pode ter um efeito
adverso sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos
consumidores e as cadeias de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto
nos mercados financeiros. Em 30 de junho de 2020, o Brasil era considerado um dos epicentros da
pandemia global em número de casos e óbitos. O alcance do impacto da pandemia da COVID-19
sobre os negócios e desempenho financeiro da Companhia, inclusive a capacidade da Companhia
de executar suas estratégias de curto e longo prazos e implantar iniciativas no período esperado,
dependerá dos desdobramentos futuros, inclusive a duração e gravidade da pandemia,
especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser previsto.
A Companhia está monitorando os efeitos em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo certo
que a Administração não tem como estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros relacionados
à pandemia, e que segue avaliando constantemente os impactos sobre as suas operações e se
compromete a informar possíveis novos cenários e medidas necessárias a serem adotadas.
A propagação da pandemia da COVID-19 acarreta em um esforço de isolamento por parte da
população, que evita sair de seu domicílio, em especial para locais como hospitais e clínicas, por
receio de se contaminar com a COVID-19. Esta conduta está impactando setores específicos do
negócio da Companhia, como os procedimentos de cirurgia eletiva, que muitas vezes são adiados
ou cancelados e, consequentemente, diminuem a demanda por certos medicamentos e materiais
hospitalares, afetando de forma adversa os resultados financeiros da Companhia.
Além dos impactos supracitados, a pandemia da COVID-19, caso agravada, pode acarretar em
requisição administrativa de medicamentos e materiais hospitalares por parte do Governo, que
poderá confiscar os referidos produtos e estoques sem qualquer pagamento imediato (indenização).
Na hipótese de requisição administrativa, poderá haver demora para recebimento de indenização
pela Companhia, bem como indenização em valor diferente das margens praticadas pelo mercado e
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pela Companhia de forma geral, afetando adversamente a condição financeira da Companhia.
Ademais, o aumento da demanda por medicamentos especulativamente relacionados ao tratamento
da COVID-19, pode acarretar no desabastecimento de certos medicamentos.
A Companhia também foi impactada pelo aumento de custo e complexidade logística na malha aérea
nacional. As companhias aéreas optaram por alterar a malha aérea nacional, cancelando e
diminuindo a frequência diária de determinadas rotas. Estas alterações na malha aérea demandaram
um incremento de custos da Companhia, tendo em vista a necessidade de se reorganizar
operacionalmente para se adequar às alterações realizadas na malha aérea. Neste sentido, a
Companhia poderá ser impactada adversamente em decorrência de atrasos nas entregas e
eventuais cancelamentos.
A Companhia não pode garantir que as medidas adotadas em relação à COVID-19 são ou foram
suficientes para a operação regular de nossos negócios no contexto continuado da pandemia. Em
função da pandemia da COVID-19, tendo em vista às normas e orientações governamentais, a
Companhia veio a fechar seus escritórios administrativos, adotando uma política de teletrabalho para
seus funcionários administrativos. Atualmente, a Companhia está adotando uma política parcial de
teletrabalho, que pode gerar riscos relacionados à jornada dos colaboradores que deixaram de
trabalhar presencialmente. Esta política foi implementada em um curto espaço de tempo, podendo
vir a afetar negativamente a produtividade nos negócios da Companhia.
Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma segunda onda da doença se dissemine
globalmente ou pelo Brasil, a Companhia pode enfrentar por mais tempo a obrigação de fechamento
parcial de escritórios e/ou outras restrições operacionais com relação a sua operação, por períodos
prolongados de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em
constante mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de
distanciamento social ou até mesmo um lockdown. Nesse caso, a Companhia não pode garantir que
será capaz de tomar todas as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus
negócios.
A pandemia da COVID-19 pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da Companhia,
se os fabricantes que produzem os produtos comercializados pela Companhia, os centros de
distribuição da Companhia, ou as operações dos prestadores de serviços de logística da Companhia
forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os
efeitos de uma segunda onda de disseminação da COVID-19. Também pode haver interrupções ou
atrasos em entregas e impactos negativos na precificação de determinados componentes dos
produtos da Companhia.
Se os negócios da Companhia não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros
recursos não estiverem disponíveis para a Companhia por meio de empréstimos através das linhas
de crédito concedidas à Companhia ou de outras fontes, a Companhia pode não conseguir cobrir as
suas despesas, investir no crescimento do seu negócio, responder aos desafios competitivos ou
atender suas outras necessidades de liquidez e capital, o que pode prejudicar os negócios da
Companhia. Os custos com seguro da Companhia também podem aumentar substancialmente no
futuro para cobrir os custos que as seguradoras poderão vir a incorrer em função dessa pandemia.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios e resultados operacionais
da Companhia depende dos desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a
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duração e a disseminação da pandemia, especialmente no Brasil, seu impacto sobre os mercados
de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade do vírus, sua
disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para contê-la, entre outras. No atual
momento, a Companhia não pode estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia
da COVID-19 sobre os seus negócios e resultados operacionais.
Mesmo após a diminuição dos efeitos do surto da COVID-19, a Companhia e suas controladas
poderão vir a ter impactos adversos em seus negócios como resultado do impacto econômico
nacional e global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de
desemprego no Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer. Não temos conhecimento de
eventos comparáveis que possam nos fornecer uma orientação quanto ao efeito da disseminação
da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da COVID-19 é
altamente incerto.
Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos
informados neste Formulário de Referência.
Poderemos não ser bem sucedidos na execução de nossa estratégia de negócios, o que
poderá afetar negativamente nossos planos para aumentar nossa receita e rentabilidade.
Nossa estratégia de negócio e desempenho financeiro, conforme descrito no item 7, dependem do
sucesso na implementação de diversos elementos, incluindo nossa capacidade de realizar novas
expansões na comercialização e distribuição dos medicamentos, materiais e equipamentos
hospitalares com êxito, oportunidades de expansão dos nossos serviços personalizados de logística
hospitalar e de atendimento de planos de saúde, fatores macroeconômicos favoráveis, acesso a
financiamentos em condições atrativas e aumento da capacidade de consumo, dentre outros. Por
essa razão não podemos garantir que nossa estratégia será integralmente realizada com sucesso,
o que poderá afetar nossos negócios e a nossa capacidade de expansão.
Além disso, podemos não conseguir implementar integralmente nossas estratégias de negócios da
forma originalmente projetada, podendo resultar em um crescimento de receitas menor que esperado
ou no aumento dos nossos investimentos e/ou gastos operacionais, tendo como resultado uma
diminuição de nossas margens operacionais. Assim, caso não sejamos bem sucedidos na execução
de nossa estratégia de negócios, nossos planos para aumentar nossa receita e rentabilidade poderão
ser afetados de forma adversa.
Podemos não ter sucesso com a nossa estratégia de crescimento por meio de aquisições ou
parcerias, as quais envolvem riscos.
É possível que, conforme práticas adotadas no passado, venhamos a adquirir outros negócios ou
consolidar alianças estratégicas, no âmbito de nosso plano de crescimento inorgânico. Para atingir
o objetivo traçado na estratégia de crescimento inorgânico, a Companhia precisa identificar, avaliar
e adquirir empresas e concluir tais aquisições em condições atrativas, bem como ter ou obter os
recursos necessários para realizar tais aquisições e conduzir apropriadamente o processo de
integração de tais negócios adquiridos.
O sucesso de referidas aquisições ou investimentos se baseia na nossa capacidade de estabelecer
premissas precisas relativas à avaliação, às operações, ao potencial de crescimento, à integração e
outros fatores relacionados aos respectivos negócios. Além disso, as novas aquisições podem
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resultar em dificuldades na integração das empresas adquiridas, bem como no desvio de capital e
da atenção da administração da Companhia para outras oportunidades de negócios. A integração
de qualquer uma das empresas adquiridas e seus impactos financeiros podem afetar os nossos
resultados operacionais de maneira adversa.
Esta estratégia envolve riscos, dentre os quais se incluem:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham a
se concretizar;
um processo de aquisição pode requerer recursos adicionais e usualmente demanda um tempo
substancial;
adquirir negócios que não contribuam para a sua estratégia de crescimento;
pagar mais do que o real valor do negócio;
a Companhia pode não ter o aumento previsto em suas receitas advindo de uma aquisição por
razões exógenas ao seu controle;
o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não
identificar todos os potenciais passivos contingentes da adquirida, tais como processos
administrativos ou judiciais cíveis, fiscais, criminais trabalhistas e previdenciárias,
irregularidades na condução dos negócios, contingências relacionadas a propriedade intelectual
e a Companhia pode não conseguir cobrar referidas indenizações por tais passivos dos
vendedores das respectivas empresas adquiridas ou em relação aos quais não consiga receber,
total ou parcialmente, a indenização acordada dos vendedores das respectivas empresas
adquiridas;
as demonstrações financeiras das empresas adquiridas podem ter sido preparadas em
desacordo com as práticas contábeis vigentes ou deficiências significativas de controles
internos, ainda que não materializadas podem, por estes ou por outros fatores, não refletir de
forma verdadeira e adequada a condição financeira de referida empresa;
não concluir as aquisições nas condições que vislumbra ou que atendam suas expectativas de
retorno;
eventual não cumprimento de condições precedentes para o fechamento;
a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e
custosa do que o planejado e desviar a atenção da administração da Companhia;

A ocorrência de quaisquer destes fatores ou outros fatores que a administração da Companhia não
consiga prever com relação à sua estratégia de crescimento poderá ocasionar um efeito adverso nos
resultados de seus negócios, reputação e na sua condição financeira.
Dependemos de fabricantes privados nacionais e transnacionais e fornecedores de
medicamentos importados para atender aos nossos clientes. Interrupções nos processos
produtivos podem afetar o abastecimento dos medicamentos que comercializamos e
distribuímos.
Diversos fatores da cadeia logística são determinantes para o desabastecimento dos medicamentos
que comercializamos e distribuímos, dentre eles se destacam: (i) a irregularidade de insumos
farmacêuticos, assim como o fornecimento de produtos de qualidade fora dos padrões aceitáveis; (ii)
a interrupção de fabricação para adequação às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(“ANVISA”); (iii) o recolhimento de medicamentos ou lotes específicos (recall); (iv) a redução e
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alteração na linha de produção ou o aumento abrupto da demanda dos produtos gerando escassez.
Caso um ou mais dos fatores mencionados acima ocorra, sofreremos um desabastecimento dos
produtos que comercializamos e distribuímos, o que, por sua vez, poderá afetar adversamente os
nossos negócios.
Dependemos de nossos centros de distribuição para distribuir nossos produtos a nossos
clientes.
Nossas operações serão adversamente afetadas caso nossos centros de distribuição sofram danos
relevantes ou sejam fechados. Operamos atualmente por meio de 20 centros de distribuição
localizados nos estados do Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, Pará, Goiás, Mato Grosso, São
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; além do Distrito Federal. Todos os
produtos que vendemos são distribuídos por meio desses centros de distribuição, os quais atendem
a áreas específicas e pré-determinadas, na sua maioria, correspondentes à região onde estão
localizados. Caso algum de nossos centros de distribuição venha a sofrer danos significativos,
incluindo danos causados por vandalismo, desastres naturais, acidentes e danos ambientais,
incêndio ou inundações, ou caso nossas atividades de distribuição venham a ser reduzidas ou
interrompidas total ou parcialmente em função de questões regulatórias, fiscalizações sanitárias,
greves ou questões trabalhistas (internos ou em qualquer importante fabricante de produtos), razões
de pandemia tal qual COVID-19, atrasos na liberação ou entrega de produtos, problemas de
infraestrutura ou quaisquer outros eventos similares, poderemos (i) enfrentar um desabastecimento
de produtos e/ou (ii) ser forçados a alocar recursos de outro centro de distribuição para atender aos
clientes pertencentes à região afetada e abastecer as nossas redes de varejo, o que, por sua vez,
poderá afetar adversamente de forma relevante nossas vendas e acarretar aumentos significativos
de custos relacionados à reabertura, substituição ou realocação de produtos dos centros de
distribuição impactados. Por fim, a eventual concentração das operações em um menor número de
centros de distribuição pode contribuir para o aumento deste risco.
Nosso crescimento poderá exigir capital adicional no futuro, que poderá não estar disponível
ou, se disponível, poderá ser em condições não satisfatórias à Companhia.
A nossa estratégia exige volumes significativos de capital, a serem aplicados em nossos futuros
projetos, e de capital de giro, para arcar com custos e despesas fixas e variáveis para a manutenção
de nossas atividades.
Caso o fluxo de caixa operacional não seja suficiente para suprir nossa necessidade de capital,
podemos ser obrigados a levantar capital adicional, inclusive por meio de financiamentos futuros,
novas ofertas públicas ou privadas de distribuição de valores mobiliários, tais como ações e valores
mobiliários conversíveis em ações, para financiar nossas atividades e iniciativas de crescimento. A
captação de recursos adicionais por meio da emissão de ações ou de títulos de dívida conversíveis
em ações poderá, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, diluir a participação acionária
percentual e patrimonial de nossos atuais acionistas, incluindo pela exclusão do direito de preferência
ou não exercício do mesmo pelos acionistas, bem como dos novos investidores em nossas ações
ou títulos de dívida conversíveis em nossas ações.
Financiamentos futuros poderão não estar disponíveis ou, se disponíveis, poderão não possuir
condições satisfatórias, o que poderá afetar de forma negativa o desenvolvimento dos nossos
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projetos, ou resultar em maiores juros e despesas com amortização e maior alavancagem,
impactando negativamente nossa condição financeira, geração de caixa e resultados financeiros.
Não há garantia de que haverá disponibilidade de capital adicional. A falta de acesso a capital
adicional pode nos forçar a reduzir ou postergar desembolsos de capital ou reestruturar e refinanciar
nosso endividamento, o que pode restringir o crescimento e desenvolvimento futuros de nossas
atividades, afetando nossos resultados de forma negativa.
Interrupções ou falhas ou a necessidade de aprimorar os nossos sistemas poderão afetar
adversamente nossas atividades.
O sucesso na adoção de nosso plano de negócios depende significativamente do desempenho de
nossos sistemas automatizados e de serviços de telecomunicações. Dependemos de tais sistemas
para realizar nossos negócios e para obter, processar, analisar e administrar os dados de forma a (i)
facilitar a compra e a distribuição de milhares de itens de estoque de diversos centros de distribuição
da Companhia; (ii) receber, processar rapidamente e enviar os pedidos a tempo; (iii) comercializar
medicamentos e materiais médico hospitalares, por meio das nossas lojas de varejo; (iv) administrar
o faturamento e realizar a cobrança de milhares de clientes, bem como processar os pagamentos
aos fornecedores; e (v) realizar um controle de estoque condizente com nossos negócios e qualidade
dos serviços e produtos oferecidos, inclusive com relação à quantidade, regularidade e validade dos
registros dos produtos de titularidade dos fabricantes e importadores junto à ANVISA e validade dos
medicamentos disponíveis.
Interrupções ou falhas recorrentes em qualquer desses sistemas poderão impedir o acesso de
clientes a nossos produtos e serviços, fazendo com que tais clientes decidam comprar os produtos
de (ou em) nossos concorrentes. Qualquer interrupção em nossos sistemas pode resultar na perda
de informações importantes e aumentar nossos custos, afetando adversamente e de forma relevante
nossa reputação em oferecer serviços de qualidade e confiáveis e reduzindo a demanda por nossos
serviços. Dessa forma, o desempenho satisfatório, a confiabilidade e a disponibilidade de nossos
sistemas são críticos para nossa reputação e capacidade de atrair e manter clientes, bem como
prestar serviços adequados aos nossos clientes, incluindo com relação à proteção de dados.
Somos beneficiários de incentivos fiscais estaduais e a glosa dos créditos relacionados a
aquisições de mercadorias beneficiadas por tais incentivos ou a suspensão, cancelamento
ou não renovação dos incentivos, podem afetar adversamente nossos resultados.
Atualmente, realizamos nossas operações por meio dos nossos centros de distribuição, os quais
contam com incentivos fiscais estaduais em relação a apuração do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (“ICMS”). Assim, os estados em que estão localizados os
estabelecimentos e os estados destinatários das mercadorias remetidas pelos nossos centros de
distribuição poderão questionar o reconhecimento dos créditos registrados por ocasião de sua
aquisição. A Companhia não tem provisão para eventuais contingências relacionadas a glosa de
créditos pelas autoridades fiscais.
Não podemos assegurar que (i) os programas de incentivo fiscal dos quais nos beneficiamos serão
efetivamente mantidos, parcial ou totalmente, até o final de seus prazos de vigência ou, ainda, que
seremos capazes de renová-los, em condições favoráveis, após expirados os prazos atuais de
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vigência, bem como (ii) venhamos a obter novos benefícios fiscais após o decurso desse prazo, (iii)
não serão criados novos tributos ou majoradas as alíquotas dos tributos existentes incidentes sobre
os produtos que comercializamos, ou ainda (iv) seremos capazes de cumpri todas as obrigações
constantes dos termos que formalizam a concessão de tais benefícios fiscais. Para informações
sobre os principais benefícios fiscais a que estamos sujeitos, vide o item 7.3 deste Formulário de
Referência.
Por fim, não podemos assegurar que continuaremos a operar em estados que concedam incentivos
fiscais se formos incapazes de atender às exigências existentes sob os diversos programas de
incentivo fiscal ou se tais incentivos fiscais tiverem sua legalidade questionada administrativa ou
judicialmente por terceiros, incluindo, a título exemplificativo, o Ministério Público, outros estados e
novos governantes dos estados em questão. O questionamento de nossos benefícios fiscais por
terceiros pode resultar no cancelamento de incentivos e na obrigação de pagarmos retroativamente
de todo o valor do benefício que tivermos usado até a data do julgamento, sujeito aos limites
prescricionais. Ademais, há o risco de que todos os benefícios fiscais de ICMS concedidos a
empresas comerciais sejam revogados em 31 de dezembro de 2022, caso não sejam editados novos
convênios concessivos de benefícios, conforme previsão legal contida no artigo 3º, § 2º, da Lei
Complementar no 160/2017, que dispõe sobre a reinstituição de benefícios fiscais que não tenham
sido editados no âmbito do CONFAZ, ou ainda que uma reforma tributária impeça, interrompa ou
modifique o uso de incentivos fiscais concedidos pelos estados. A perda (ou a não fruição) de tais
incentivos fiscais, bem como eventuais obrigações de que a Companhia pague valores
retroativamente, por qualquer razão, poderão acarretar em um efeito adverso sobre nossos negócios,
resultados e situação financeira.
Perdas não cobertas pelos seguros contratados pela Companhia podem resultar em prejuízos
que poderão nos causar efeitos adversos.
As apólices de seguro contratadas pela Companhia podem não cobrir determinados riscos (tais como
guerra, terrorismo, caso fortuito e de força maior, responsabilidades por certos danos ou poluição
ambiental ou interrupção de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer
desses eventos não cobertos, o investimento realizado nas unidades de negócio, unidades
comerciais e centros de distribuição pode ser perdido total ou parcialmente, obrigando-nos a incorrer
em custos adicionais para a sua recomposição, reformas e indenizações, resultando em prejuízos
para a Companhia.
Adicionalmente, decisões desfavoráveis em ações judiciais que nos responsabilizem por falhas ou
defeitos em determinados produtos, ou que resultem em valores de indenização relevantes, poderão
causar danos que não estão integralmente cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela
Companhia, além de poder causar danos à nossa reputação.
Não podemos garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por nossas
apólices de seguros contratadas, o pagamento da indenização pela companhia seguradora será
suficiente para cobrir integralmente os danos decorrentes de tal sinistro. Ademais, poderemos ser
responsabilizados subsidiariamente pela não obtenção ou renovação de nossas licenças e
autorizações. Finalmente, não podemos assegurar que, no futuro, conseguiremos renovar as
apólices de seguro em melhores ou, no mínimo, nas mesmas condições contratadas, o que poderá
ocasionar um efeito adverso relevante nos nossos negócios e resultados.
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Decisões desfavoráveis ou o envolvimento de nossa Companhia ou de nossos acionistas,
administradores e/ou colaboradores em processos judiciais, administrativos ou arbitrais,
procedimentos de investigação ou inquéritos policiais podem causar efeitos adversos em
nossos negócios, na nossa condição financeira, nos nossos resultados operacionais e em
nossa imagem ou reputação.
Nós e nossos acionistas, administradores e/ou colaboradores somos e/ou poderemos ser no futuro
partes em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, seja em matéria cível, tributária,
administrativa, trabalhista, societária, de propriedade intelectual, regulatória, concorrencial,
ambiental, criminal, dentre outras. Não podemos garantir que os resultados destes processos e/ou
de novos processos a eles relacionados nos serão favoráveis, ou, ainda, que nossas provisões são
ou serão suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes desses processos. Também não
podemos garantir que nossos recursos financeiros e outros bens não serão penhorados, bloqueados,
ou de qualquer outra forma tornados indisponíveis em razão de decisões desfavoráveis nesses
processos.
Além disto, não podemos assegurar que qualquer pessoa, direta ou indiretamente ligada à nossa
Companhia, sejam acionistas, empregados, diretores, conselheiros, fornecedores, prestadores de
serviços, subcontratados ou outros colaboradores não sejam envolvidos em processos judiciais,
arbitrais, procedimentos de investigação ou inquéritos policiais, além de processos administrativos
sancionadores/punitivos, no âmbito de órgãos reguladores tais como Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (“ANVISA”), órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais, CVM, Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), bem como que não haja eventuais repercussões na
mídia desses processos, que possam impactar adversamente nossa imagem e reputação perante
nossos clientes, fornecedores e investidores ou nos causar efeito adverso relevante. No caso
específico de eventuais processos de natureza criminal envolvendo um ou mais dos administradores
da Companhia, decisões desfavoráveis podem impossibilita-los de exercer suas funções na
Companhia.
No caso de eventuais processos envolvendo matérias administrativas relativas a contratações com
o Poder Público, eventual decisão desfavorável poderá, no limite, impor sanções de multa,
advertência, suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
administração pública ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública. Se impostas, tais sanções podem afetar adversamente as condições financeiras da
Companhia e sua imagem.
Para mais informações sobre os processos judiciais, administrativos e arbitrais envolvendo nossa
Companhia e nossas controladas, veja os itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.
Dependemos de transportadoras terceirizadas e problemas no nosso relacionamento com
esses prestadores de serviços podem afetar negativamente nossos negócios e operações.
Em grande parte dos nossos centros de distribuição, não possuímos ou operamos os veículos
utilizados para transportar os produtos distribuídos e, dessa forma, dependemos de transportadoras
terceirizadas para entregar esses produtos aos nossos clientes. Não podemos assegurar que
seremos capazes de criar e manter nosso relacionamento com essas transportadoras para o
fornecimento de serviços de transporte à Companhia de acordo com as nossas normas de qualidade
e a preços aceitáveis, bem como com os nossos parceiros comerciais. Nossa incapacidade de criar
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ou manter relacionamentos satisfatórios, bem como a falha das transportadoras em prestar os
serviços de transporte de acordo com nossas normas e a preços aceitáveis, bem como eventuais
interrupções parciais ou total (tais como greves e paralisações) destas transportadoras, poderão
afetar adversamente nossos negócios, resultados e situação financeira.
Além disso, mudanças recentes na legislação trabalhista relativa à terceirização foram aprovadas e
não podemos prever como serão regulamentadas ou interpretadas pelo poder judiciário e
autoridades competentes. Também são imprevisíveis os impactos que tais mudanças terão sobre o
mercado de trabalho e a remuneração dos empregados terceirizados. Se, em decorrência dessa
nova legislação, a terceirização das atividades se tornar mais restrita ou custosa, é possível que
tenhamos que alterar a maneira com que transportamos nossos produtos, e nosso fluxo de caixa e
o resultado de nossas operações podem ser negativamente afetados de forma relevante. Podemos
ainda ser solidariamente responsabilizados por qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária
requerida judicialmente por empregados dos nossos transportadores terceirizados, o que pode nos
afetar negativamente de forma relevante.
A distribuição dos produtos da Companhia pode sofrer um impacto adverso relevante caso
suas atividades e a dos seu principais fornecedores e prestadores de serviços sofram
paralisações significativas.
O recebimento, a armazenagem e a distribuição de todos os produtos no território nacional depende
de uma logística segura, confiável e sem paralisações ou atrasos. A Companhia depende do
funcionamento regular das suas operações, das operações de seus prestadores de serviços, e seus
fornecedores para cumprir pontualmente com suas obrigações.
As atividades da Companhia e de seus principais prestadores de serviços, revendedores e
fornecedores, incluindo, mas não se limitando, às logísticas associadas, podem sofrer interrupções
parciais ou totais, temporárias ou permanentes por razões diversas, tais como greves, paralisações
ou outras formas de movimentação laboral, hipótese em que as atividades da Companhia, os seus
resultados, bem como os seus relacionamentos com clientes poderão ser afetados de forma adversa.
Comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis podem ocasionar
impactos adversos relevantes sobre nossos negócios, nossa situação financeira, nossos
resultados operacionais e cotação de nossas ações.
Estamos sujeitos, dentre outras, à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (“Lei de Improbidade
Administrativa”) e à Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), que impõe responsabilidade objetiva às
empresas, no âmbito cível e administrativo, por atos contrários à administração pública, praticados
por seus dirigentes, administradores, colaboradores ou terceiros que atuem em nosso nome ou
benefício. Dentre as sanções aplicadas estão: multas, perda de bens, direitos e valores ilicitamente
obtidos, suspensão ou interdição parcial de atividades, proibição de contratar com o poder público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e confisco de ativos, sanções estas que, se
aplicadas, podem afetar adversamente nossos resultados.
A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e
reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por suas
sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, que nesse caso poderiam afetar
material e adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da
Companhia, ou a cotação de mercado de suas ações ordinárias de forma negativa.
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Não temos como prever se surgirão futuras investigações, desdobramentos dessas investigações ou
alegações envolvendo a Companhia, ou quaisquer de nossas afiliadas, diretores, empregados ou
membros do Conselho de Administração.
Caso surjam investigações, alegações ou desdobramentos, a nossa reputação, negócios, situação
financeira, resultados operacionais, bem como a cotação das nossas ações, poderão ser
adversamente afetados.
Ainda, publicações ou comentários negativos sobre a Companhia, seus negócios, suas operações,
seus acionistas, Diretores ou membros do Conselho de Administração em qualquer veículo de mídia
ou rede social podem prejudicar gravemente a sua reputação. Além disso, os colaboradores e
representantes da Companhia poderão usar ferramentas de mídia social e tecnologias móveis de
forma inadequada, o que poderá causar prejuízos, inclusive com a divulgação de informações
confidenciais. Eventual publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as
marcas da Companhia, o que poderá impactar adversamente o resultado. Para maiores informações
sobre os processos judiciais de improbidade administrativa em andamento que questionam contratos
entre a Companhia e/ou suas subsidiárias e o Poder Público, vide item 4.3 deste Formulário de
Referência.
A perda de membro de nossa alta administração, ou a impossibilidade de atrair e manter
novos executivos ou de treinar novos profissionais poderá ter um efeito adverso relevante
sobre nossos negócios e nossos resultados operacionais.
Nossa capacidade de manter nossa posição competitiva depende em grande parte da experiência e
dos esforços de nossa alta administração. Podemos não obter êxito na manutenção de nosso atual
quadro de integrantes qualificados da alta administração ou na contratação de novos executivos. A
perda dos serviços prestados pelos membros de nossa alta administração ou a impossibilidade de
atrair e manter novos executivos pode afetar nossos negócios e nossos resultados operacionais de
forma negativa.
Além disso, como parte de nossa estratégia de expansão, precisamos contratar, treinar e buscar
reter novos profissionais com expertise específica para atuar nas nossas operações. Estamos
sujeitos a concorrência significativa na contratação de tais profissionais e podemos não ser capazes
de atrair e treinar profissionais qualificados em número suficiente para fornecer nossos serviços e
expandir nossos negócios. Ainda, podemos não obter êxito na manutenção de profissionais se não
conseguirmos manter uma cultura corporativa atrativa e níveis competitivos de remuneração.
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de
nossas ações.
De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas, no mínimo, 25% de
nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a
forma de dividendo ou juros sobre o capital próprio. Poderemos não pagar dividendos a nossos
acionistas em qualquer exercício, caso nosso Conselho de Administração determine que não
possuímos lucro líquido ou reservas de lucro nos termos da Lei das Sociedades por Ações para
distribuir dividendos, ou que a distribuição de dividendos seria incompatível com a nossa situação
financeira naquele momento, e nossos acionistas deliberem não distribuí-los.

765

PÁGINA: 31 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A Companhia está sujeita a riscos associados a incapacidade ou falha na proteção de seus
ativos de propriedade intelectual ou, ainda, a eventual violação aos direitos de propriedade
intelectual de terceiros.
Os ativos de propriedade intelectual da Companhia, essencialmente marcas e nomes de domínio,
são importantes para o seu sucesso, de modo que quaisquer problemas relacionados a tais ativos
podem afetar a Companhia negativativamente.
Eventos como o indeferimento definitivo de seus pedidos de registro de marca perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) ou, ainda, o uso indevido ou não autorizado das marcas
registradas da Companhia podem diminuir o valor das marcas da Companhia ou sua reputação.
Há também o risco, ainda que por omissão, de a Companhia não conseguir renovar o registro de
alguma marca em tempo hábil ou que os seus concorrentes contestem ou invalidem quaisquer
marcas existentes ou futuras solicitadas ou licenciadas pela Companhia.
Ainda, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados da Companhia violam seus
direitos de propriedade intelectual, podendo dar início a disputas e/ou litígios relacionado a ativos de
propriedade intelectual que, ainda que sem mérito, podem ser onerosos e demorados.
Nesse sentido, a Companhia não pode garantir que as medidas comumente adotadas para proteger
os seus direitos de propriedade intelectual serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se
apropriarão indevidamente dos direitos de propriedade intelectual.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
No ano de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, conforme alterada (Lei nº
13.709/2018 – “LGPD”), que visa a transformar a forma pela qual a proteção de dados pessoais no
Brasil é regulada e tratada.
Atualmente, em razão da promulgação da Medida Provisória nº 959/2020, a entrada em vigor da
LGPD está prevista para o dia 03 de maio de 2021, e a aplicabilidade de suas penalidades para o
dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº 14.010/2020. Cabe ressaltar que a Medida Provisória
nº 959/2020 é uma norma de disposições transitórias que necessita de aprovação do Congresso
Nacional para ser convertida em lei de forma definitiva, caso esta perca sua validade, de 120 dias,
contados de sua publicação, ou venha a ser rejeitada pelo Congresso Nacional, a LGPD entrará em
vigor em agosto deste ano, mas, a aplicabilidade de suas penalidades permanecerá com a vigência
prevista para agosto de 2021.
A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados
pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis
à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e
requisitos relativos a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências de dados, bem como
a autorização para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Caso a Companhia não esteja em conformidade com a LGPD, ela e suas subsidiárias poderão estar
sujeitas às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de advertência, obrigação de divulgação de
incidente, bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% do faturamento
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da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, bem
como multa diária, observado o limite global mencionado.
Além disso, a Companhia poderá ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou
coletivos causados por ela e ser considerada solidariamente responsável por danos materiais,
morais, individuais ou coletivos causados por suas subsidiárias, devido ao não cumprimento das
obrigações estabelecidas pela LGPD.
Relevante destacar, ainda, que o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD,
independentemente da vigência de suas sanções, tem como riscos: (i) a propositura de ações
judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações,
baseadas não somente na LGPD, mas na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados
atualmente vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor
e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, uma vez que estes já têm
atuado neste sentido, antes mesmo da vigência da LGPD e da efetiva estruturação da ANPD,
especialmente em casos de incidentes de segurança que resultem em acessos indevidos a dados
pessoais.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como a
inadequação à legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para
o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de suas atividades, o que
poderá afetar negativamente sua reputação e seus resultados e, consequentemente, o valor de suas
ações.
Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para
manter os sistemas de TI da Companhia podem resultar em danos financeiros e à reputação
da Companhia.
Incidentes de segurança cibernética podem afetar a confidencialidade, integridade e/ou
disponibilidade dos sistemas da Companhia e, portanto, resultar em apropriação indevida de
informações da Companhia e/ou dos dados pessoais de seus clientes, colaboradores e terceiros
e/ou em tempo de inatividade em seus servidores, serviços ou operações, ou ainda na divulgação
inadequada de segredos comerciais ou de outras informações comerciais sensíveis ou a interrupção
das suas operações, o que pode afetar negativamente os resultados financeiros e reputação da
Companhia. Em caso de incidente de segurança que resulte em vazamento, perda ou acesso não
autorizado a dados pessoais, a Companhia estará sujeita às sanções da LGPD mencionadas acima,
na medida do aplicável.
Além disso, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, como
por exemplo na apuração e contabilização do faturamento, causadas por acidentes, mau
funcionamento ou atos mal-intencionados, podem ocasionar impactos no funcionamento corporativo,
comercial e operacional da Companhia, o que pode afetar seus negócios e resultados operacionais
de forma negativa, além de afetar adversamente a imagem e confiabilidade da Companhia junto ao
mercado.
Com o advento do teletrabalho alguns novos riscos e necessidades foram gerados. O acesso a
sistemas da Companhia via internet, nos expusarem a potenciais ameaças de ataques cibernéticos
e perda de dados. A necessidade de usuários utilizarem dispositivos próprios sem os devidos
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controles nos padrões normais da Companhia aumenta o risco de compartilhamento indevido de
informações. A utilização de aplicativos de mensagem instantâneas pessoais com informações
corporativas podem ter o mesmo impacto.
Eventuais medidas adotadas pela Companhia para manter a segurança relacionada aos seus
sistemas de TI podem não ser suficientes ou adequadamente implementadas para evitar ataques
cibernéticos e perda de dados.
A Companhia poderá enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas, bem como pela celebração de contratos de indenidade.
A Companhia possui receitas, custos e despesas decorrentes de transações com partes
relacionadas incluindo operações de compra e venda de medicamentos e contratos de locação.
Contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses
entre as partes. Caso essas situações de conflito de interesses se configurem, poderá haver impacto
negativo para os nossos negócios, o que poderá vir a causar um impacto adverso nas atividades,
situação financeira e resultados da Companhia, bem como a seus acionistas.
O Estatuto Social da Companhia prevê que indenizaremos e manteremos indenes nossos membros
do Conselho de Administração, da Diretoria, dos comitês de assessoramento e demais empregados
que exerçam cargo de gestão (“Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo
efetivamente sofrido por força do exercício regular de suas funções, por atos praticados de boa-fé e
no melhor interesse da Companhia. A Companhia poderá enfrentar situações de potencial conflitos
de interesses nas decisões tomadas por nossos Conselheiros caso venha a celebrar contratos de
indenidade com os Beneficiários.
Caso as situações de conflito de interesses citadas acima se configurem, poderá haver impacto
material e adverso para os negócios da Companhia, o que poderá vir a causar um impacto adverso
nas atividades, situação financeira e resultados da Companhia, bem como a seus acionistas.
Para maiores informações sobre as transações entre partes relacionadas, vide item 16.2 deste
Formulário de Referência.
A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter os contratos de locação de algumas
de suas unidades ou centros de distribuição.
A Companhia pode não ser capaz de renovar os contratos de locação de suas lojas, escritórios,
galpões e centros de distribuição se não apresentar a ação renovatória no prazo ou se não satisfizer
as condições acima elencadas. A perda de qualquer uma das unidades ou centros de distribuição da
Companhia pode afetar negativamente seus resultados operacionais e condição financeira.
Adicionalmente, parte dos contratos de locação não garantem à Companhia o direito de renovar
compulsoriamente a locação, por estarem vencidos e vigorando atualmente por prazo indeterminado.
Caso tais contratos sejam rescindidos, a Companhia terá que buscar novos imóveis, o que acarretará
custos de transição e poderá acarretar a interrupção das atividades e custos de transição.
Ainda, se o imóvel locado for alienado a terceiros durante a vigência do prazo contratual, o adquirente
não estará obrigado a respeitar os termos e condições da locação, salvo se cumulativamente (i) a
locação for por prazo determinado; (ii) constar no contrato cláusula de vigência da locação em caso
de alienação do imóvel; e (iii) o contrato estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis
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competente. Tendo em vista que a maioria dos contratos de locação não contém cláusula de vigência
prevista no artigo 8º da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) e/ou não estão devidamente registrados
junto aos cartórios de registro de imóveis competentes, tais requisitos podem não ser preenchidos,
possibilitando o adquirente de solicitar a desocupação do imóvel locado à Companhia no prazo de
até 90 dias, contados do recebimento pela locatária de notificação nesse sentido, ainda que o prazo
locatício esteja em vigor por prazo determinado, livre de qualquer penalidade. Adicionalmente, na
hipótese de o imóvel locado ser colocado à venda durante o prazo de vigência da locação, a locatária
terá direito de preferência para adquiri-lo em igualdade de condições com terceiros, mediante
notificação enviada pelo locador concedendo prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência;
caso a locatária não o exerça, o imóvel locado poderá ser alienado ao terceiro. A locatária cujo direito
de preferência não for respeitado poderá adquirir o imóvel locado, mediante depósito judicial do preço
de aquisição e de outras despesas de transferência pertinentes, desde que requeira a adjudicação
do imóvel no prazo de 6 meses após o registro da respectiva escritura em nome do terceiro
adquirente no Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que o Contrato de Locação tenha
sido averbado na matrícula do imóvel locado, pelo menos 30 dias antes da alienação em questão.
Caso o Contrato de Locação não esteja averbado, a locatária poderá apenas reivindicar do locador
uma indenização por perdas e danos. Além disso, não há garantia de que a Companhia conseguirá
alugar os imóveis nos quais está interessada.
Ademais, um aumento significativo no valor do aluguel dos imóveis que a Companhia alugar também
pode afetá-la negativamente. Além disso, se decidir fechar qualquer uma de suas lojas, escritórios,
galpões e centros de distribuição, localizadas em imóveis alugados, antes do fim do prazo contratual
da locação, poderá ser obrigada a pagar uma multa contratual ao proprietário, como consequência
da rescisão antecipada do contrato de locação. Os valores envolvidos em tais multas e sua eventual
quantidade poderia, no total, afetar adversamente a Companhia.
Os procedimentos licitatórios de que a Companhia participa nas contratações com o Poder
Público podem sofrer influência política ou ser alvo de investigações.
A Companhia teve no período de 6 meses encerrado em 30 de junho de 2020 11,14% da sua receita
operacional líquida advinda de contratações com o Poder Público. Os procedimentos licitatórios para
tais contratações podem ser afetados por fatores técnicos relativos à conveniência, oportunidade,
disponibilidade e requisitos para participação, bem como por fatores políticos que podem levar à
interrupção de um contrato de fornecimento ou atraso no pagamento. A não contratação ou a redução
proporcional de um contrato de fornecimento ou até mesmo a impossibilidade de renovação de um
contrato pode afetar significativamente os resultados e negócios da Companhia. O recebimento dos
pagamentos devidos pelo Poder Público depende da capacidade de crédito à época e da nossa
capacidade de cobrá-los. O nível de inadimplência de nossos clientes do Poder Público podem atingir
patamares elevados em um curto espaço de tempo em decorrência de motivos diversos, que estão
fora do nosso controle, inclusive questões políticas e orçamentárias.
Adicionalmente, alguns medicamentos distribuídos pela Companhia, por sua característica exclusiva,
podem ou não ensejar, a critério discricionário do Poder Público, a compra por inexigibilidade de
licitação, conforme a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Lei Geral de Licitações”).
Conforme previsto na lei geral de licitações, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar
a sua rescisão, bem como a aplicação ao contratado das seguintes sanções, garantida a defesa,
prévia: advertência; multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por
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prazo não superior a 2 anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública. Tais penalidades também poderão ser aplicadas no caso de não cumprimento
do Preço Máximo de Venda ao Governo (“PMVG”) pela Companhia. Para maiores informações sobre
PMVG, vide item 7.5(a) deste Formulário de Referência.
Mesmo após a conclusão de um processo licitatório, no caso de vendas ao Poder Público, ou de
vendas por inexigibilidade de licitação, que resultem em uma contratação da Companhia, a
legalidade e regularidade dos procedimentos podem ser questionados por um competidor ou até
mesmo por órgãos de controle interno ou externo da administração pública. Liminares concedidas
pelo Poder Judiciário ou por órgãos internos de controle, como os Tribunais de Contas, podem
suspender a exequibilidade dessas contratações. Eventuais decisões desfavoráveis à Companhia
e/ou suas subsidiárias nas esferas judiciais e administrativas poderão sujeitá-las às penalidades
previstas na lei geral de licitações, conforme mencionadas acima e, quaisquer dessas hipóteses
poderá vir a causar um impacto adverso nas atividades, situação financeira e resultados da
Companhia.
Para maiores informações sobre os processos judiciais e administrativos em andamento que
questionam parte dos contratos entre a Companhia e/ou suas subsidiárias e o Poder Público, vide
itens 4.3 e 4.7 deste Formulário de Referência.
(b)

Riscos Relacionados a Controle

Imediatamente após a conclusão oferta pública inicial de ações da Companhia, a Companhia
continuará sendo controlada pelos seus atuais acionistas controladores. Os interesses dos
acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os interesses dos seus
demais acionistas.
A Companhia é controlada pelos acionistas controladores, conforme descrito no item 15.5 deste
Formulário de Referência, e continuará sendo controlada pelos acionistas controladores após a
conclusão da oferta pública inicial de ações da Companhia. Os interesses dos atuais acionistas
controladores podem ser conflitantes com os interesses dos demais acionistas. De acordo com a Lei
das Sociedades por Ações, os acionistas controladores têm o poder de eleger a maioria dos
membros do Conselho de Administração, exercer o controle geral sobre a administração, determinar
suas políticas, vender ou de alguma forma transferir ações que representem o seu controle por ele
detidas e determinar o resultado de qualquer deliberação de seus acionistas, inclusive operações
com partes relacionadas, reorganizações societárias, venda de todos ou substancialmente todos os
ativos, assim como determinar a distribuição e pagamento de quaisquer dividendos futuros.
Os acionistas controladores poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos,
parcerias, busca de financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com os
interesses dos demais acionistas e causar um efeito relevante adverso nas atividades da Companhia.
Adicionalmente, qualquer mudança no controle pode afetar materialmente a administração, os
negócios, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia. Para mais informações
sobre o controle da Companhia, vide item 15 deste Formulário de Referência.
(c)

Riscos Relacionados a Seus Acionistas

Não há riscos relevantes envolvendo a Companhia cuja fonte seja seus acionistas.
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(d)

Riscos Relacionados a Suas Controladas e Coligadas

Dependemos em grande parte dos resultados de nossas controladas, que podem não vir a
ser distribuídos.
A nossa capacidade de distribuir dividendos (inclusive sobre a forma de juros sobre o capital próprio)
e de cumprir com nossas obrigações financeiras depende, em grande parte, do fluxo de caixa e dos
lucros de nossas controladas, bem como da distribuição desses lucros sob a forma de dividendos ou
juros sobre capital próprio. Não é possível assegurar que quaisquer desses recursos serão
disponibilizados ou que serão suficientes para o pagamento das nossas obrigações e para a
distribuição de dividendos a nossos acionistas. Qualquer alteração adversa na condição financeira
ou nos resultados operacionais de suas controladas pode afetar o nosso negócio, nossa condição
financeira ou nossos resultados operacionais.
(e)

Riscos Relacionados a Seus Fornecedores

A Companhia pode ser responsável por obrigações ambientais, fiscais, trabalhistas e
previdenciárias de fornecedores ou prestadores de serviços.
De acordo com as leis brasileiras, se fornecedores ou prestadores de serviços terceirizados, não
cumprirem suas obrigações nos termos das leis tributárias, trabalhistas, ambientais e previdenciárias,
a Companhia pode ser responsabilizada solidariamente por tal descumprimento, resultando em
multas e outras penalidades que podem afetar a Companhia material e adversamente. A Companhia
também pode ser responsabilizada por acidentes dentro de suas instalações de funcionários de
terceiros, o que pode afetar adversamente a sua reputação e seus negócios.
Quaisquer danos ambientais e/ou a terceiros causados por determinados prestadores de serviços
no exercício de atividades contratadas pela Companhia, principalmente dentro de suas
dependências, expõem a Companhia à responsabilidade solidária pela reparação e/ou indenização
dos danos causados, incluindo a possibilidade de a Companhia ser incluída no polo passivo de
processos judiciais objetivando a reparação ou indenização de danos causados ao meio ambiente
e/ou a terceiros. A depender do envolvimento no ilícito, a Companhia também estará exposta nas
esferas administrativa e criminal e a risco de imagem.
Aumentos no custo dos prestadores de serviço podem elevar o custo dos produtos que
comercializamos e distribuímos e reduzir os lucros da Companhia.
O custo dos prestadores de serviços pode sofrer aumentos em valores superiores àqueles apurados
pelos índices de reajustamento dos contratos celebrados, inclusive em virtude da ocorrência de
alterações na legislação tributária e trabalhista, com a alteração de alíquotas de impostos ou criação
de novos tributos, levando à perda de margens de rentabilidade dos produtos que comercializamos
e distribuímos, o que pode afetar materialmente os resultados da Companhia.
Dependemos de fabricantes para produzir e nos fornecer os produtos que comercializamos e
distribuímos. A venda direta desses produtos a clientes institucionais, órgãos públicos e
varejistas por nossos fornecedores poderá nos afetar adversamente.
Dependemos de fabricantes para produzir e nos vender os produtos que comercializamos e
distribuímos. Alguns fabricantes vendem atualmente seus produtos diretamente a clientes
institucionais, órgãos públicos e varejistas, ainda que em quantidades limitadas. Esses fabricantes
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poderão aumentar suas vendas diretas e outros fabricantes poderão, no futuro, vender seus produtos
diretamente aos clientes. Os fabricantes poderão, ainda, oferecer preços mais baixos por seus
próprios produtos e terão a vantagem de atender aos pedidos imediatamente devido à grande
quantidade de produtos em estoque.
Ademais, a Companhia possui contratos de exclusividade com certos clientes, a fim de promover a
distribuição de medicamentos e produtos hospitalares em determinados territórios. Caso este
contratos de exclusividade sejam rescindidos ou não sejamos capazes de renová-los, em condições
favoráveis, após expirados os prazos atuais de vigência podemos ter que diminuir ou finalizar nossos
negócios nestes territórios.
Caso não sejamos capazes de substituir nossos fornecedores e fabricantes, repassar eventuais
ajustes aos nossos clientes ou manter nossos contratos de exclusividade, nossas vendas e,
consequentemente, nossa situação financeira poderão ser afetadas adversamente.
Nossos negócios dependem de nossa capacidade de desenvolver e manter relações com os
fabricantes dos produtos que distribuímos. Nossa incapacidade de desenvolver ou manter
essas relações poderá nos afetar adversamente.
Os nossos fornecedores podem ser adquiridos por, receber investimentos de, ou firmar outros tipos
de relacionamentos comerciais com nossos concorrentes e com outras empresas que disponham de
recursos para investimento. Não podemos garantir que os fabricantes continuarão a nos vender seus
produtos nas atuais condições ou que seremos capazes de estabelecer novos relacionamentos com
fabricantes, ou mesmo prolongar os existentes, de forma a assegurar o acesso aos produtos
tempestivamente e nas mesmas condições que hoje acessamos. Caso não sejamos capazes de
desenvolver e manter relações com os fabricantes, ou caso algum fabricante deixe de produzir ou
entregar os produtos tempestivamente, ou ainda caso não consigamos negociar em termos
favoráveis com esses fabricantes, nossos negócios, resultados e situação financeira poderão ser
afetados adversamente e de forma relevante.
(f)

Riscos Relacionados a Seus Clientes

A Companhia está exposta a riscos de crédito e inadimplência de seus clientes.
O recebimento dos pagamentos devidos por nossos clientes depende da capacidade de crédito
desses clientes e da nossa capacidade de cobrá-los. O nível de inadimplência de nossos clientes
podem atingir patamares elevados em um curto espaço de tempo em decorrência de motivos
diversos, que estão fora do nosso controle. Caso isso ocorra, podemos vir a não recuperar
determinados créditos relativos a dívidas de clientes inadimplentes. Caso não recuperemos parcela
significativa desses créditos, nosso fluxo de caixa e nossos resultados financeiros poderão ser
afetados adversamente e de forma relevante.
Adicionalmente, a eventual desaceleração ou retração econômica brasileira poderá ocasionar
eventos como a desvalorização do real, aumento dos níveis de inflação, aumentos nas taxas
domésticas de juros, aumento no nível de desemprego, e a restrição a concessão de crédito poderá
levar os clientes da Companhia a se tornarem inadimplentes com relação à obrigações contratadas
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junto à Companhia, o que poderá acarretar um aumento em perdas e/ou provisões para devedores
duvidosos da Companhia, causando efeito relevante adverso em seus negócios.
Vale ressaltar que a pandemia da COVID-19 causou impacto na renda dos brasileiros. Com isso, em
decorrência de tal impacto, a Companhia poderá estar exposta a risco de crédito de seus clientes,
por conta de eventual deterioração de sua situação financeira que poderá ser causada pela
pandemia da COVID-19.
A Companhia poderá sofrer impactos financeiros adversos ocasionados pelo aumento da
demanda por medicamentos e produtos hospitalares para o Setor Público.
A Companhia atende clientes do Setor Público que corresponderam, no período de 6 meses
encerrado em 30 de junho de 2020 a 11,14% da sua receita bruta. Os acordos firmados com os
clientes do Setor Público, usualmente pressupõem a realização de pagamento a longo prazo, o que
impacta adversamente o fluxo de caixa e o capital de giro da Companhia. Caso haja uma demanda
significativa por medicamentos e materiais hospitalares por parte do Setor Público, bem como atraso
no pagamento por parte do Setor Público, a Companhia poderá ter dificuldades em se planejar
financeiramente e melhorar a sua estrutura de negócio.
(g)

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia Atue

Alterações na cadeia produtiva e de fornecimento na indústria farmacêutica brasileira poderão
ter efeito adverso em nossos negócios.
O mercado farmacêutico brasileiro é altamente dinâmico. Assim, o setor está sujeito a eventuais
mudanças na cadeia produtiva e de fornecimento, tais como:
•

mudanças na política de fabricação de produtos farmacêuticos ou procedimentos que
afetem, dentre outros, preços, venda, custo, estoque, distribuição e fornecimento e prazos
de pagamento;

•

mudanças nos métodos de distribuição dos produtos farmacêuticos, particularmente que
impactem a utilização de distribuidores atacadistas, como nossa Companhia;

•

exigências adicionais para armazenamento, estocagem, manipulação e transporte;

•

imposições de controles de preço adicionais ou mais para os produtos farmacêuticos; e

Quaisquer desses fatores, caso materializados, poderão afetar adversamente e de forma relevante
o fornecimento, demanda e preços dos nossos produtos e serviços, restringir a nossa capacidade de
realizar negócios em nosso mercado atual e futuro e, consequentemente, poderão afetar
adversamente nossos negócios, resultados e situação financeira.
A forte concorrência no setor de distribuição de medicamentos no Brasil poderá resultar em
redução de nossas margens de lucros.
O mercado de distribuição de medicamentos é altamente competitivo. Concorremos com fabricantes
que vendem seus produtos diretamente a clientes, com outros distribuidores de grande porte no
Brasil, além de diversos distribuidores e empresas de logística regionais menores.
A crescente concorrência nos mercados nos quais operamos, quer por meio de novos concorrentes
entrando no Brasil, quer por meio de concorrentes expandindo suas operações, fusões entre
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concorrentes, ou por fabricantes expandindo suas vendas diretas a clientes, poderá afetar
adversamente nossa participação no mercado e os preços de venda de nossos produtos, reduzindo
nossas margens e diminuindo a variedade de produtos disponíveis para a Companhia o que poderá
afetar adversamente e de forma relevante nossos negócios, resultados e situação financeira.
(h)

Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atue

O mercado farmacêutico e de produtos hospitalares brasileiro é altamente regulamentado e
nós não podemos garantir que as agências reguladoras, órgãos ambientais ou o Poder
Judiciário reconhecerão que nós atendemos às exigências impostas por tais leis e
regulamentos ou que conseguiremos cumprir novas exigências legais ou regulamentares
dentro do prazo estipulado pelas autoridades competentes.
O mercado farmacêutico e de produtos hospitalares brasileiro é altamente regulamentado. As
cadeias produtivas de medicamentos estão sujeitas a ampla regulamentação federal, estadual e
municipal em relação a operações e normas de segurança e de saúde impostas pelo Ministério da
Saúde, pela ANVISA, e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Vigilância Sanitária, pelo
Ministério do Meio Ambiente e demais órgãos estaduais e municipais do meio ambiente, bem como
por leis e regulamentos correlatos aplicáveis à proteção do meio ambiente e saúde e segurança,
inclusive a entrega, manuseio e descarte de substâncias perigosas, e a imposição de exigências
para controle da comercialização de determinados medicamentos.
Ainda, aumentos nas despesas de pessoal devido a novas exigências regulatórias ou a negociações
trabalhistas desfavoráveis podem nos afetar adversamente e acarretar aumentos em nossas
despesas operacionais, de forma que não podemos garantir que estes possíveis custos adicionais
serão repassados a nossos preços. Caso tais repasses não ocorram, estes aumentos de custos
podem impactar a nossa rentabilidade e nos afetar adversamente.
Nossas atividades estão sujeitas a leis e regulamentações que poderão afetar a distribuição de
medicamentos (inclusive remédios controlados), o empacotamento e armazenamento dos produtos
por nós distribuídos e comercializados, bem como as vendas e atividades de marketing dos referidos
produtos. O ambiente regulatório farmacêutico pode ser alterado de forma a restringir nossas
operações existentes, limitar a expansão de nossos negócios, regular áreas de nossos negócios não
reguladas anteriormente, alterar a metodologia de precificação e reajuste de alguns dos nossos
produtos ou afetar adversamente de qualquer outra forma os nossos negócios, resultados e situação
financeira.
Não podemos garantir que as agências reguladoras, órgãos ambientais ou o Poder Judiciário
reconhecerão que nós atendemos às exigências impostas por tais leis e regulamentos ou que
conseguiremos cumprir novas exigências legais ou regulamentares dentro do prazo estipulado pelas
autoridades competentes. Ademais, nossas operações poderão ser cobertas por regulamentação
especial, estadual ou municipal, tais como leis de zoneamento e restrições a publicidade e
comercialização. Também não podemos assegurar que seremos capazes de manter ou renovar os
alvarás, autorizações e licenças existentes ou obter, sem atrasos significativos, futuros alvarás e
licenças necessárias para a realização de nossos negócios.
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Estamos sujeitos a regulamentações que impõem controles de preço sobre a maior parte dos
produtos farmacêuticos que vendemos. Essas regulamentações podem requerer aumentos
nas despesas de loja ou mesmo limitar as margens e a nossa capacidade de repassar custos
aos clientes, o que poderá nos afetar adversamente
A comercialização de medicamentos é sujeita ao regime de controle de preços da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável pela regulação
econômica do mercado de medicamentos no Brasil. A oferta, promoção ou venda de produtos
farmacêuticos sem um preço definido pelo CMED ou a um preço superior ao preço máximo definido
pela CMED poderá acarretar, após o devido processo administrativo instaurado pela CMED, sanções
administrativas, tais como (i) ordem para correção da prática infrativa; e/ou (ii) multa, calculada de
acordo com fórmulas e elementos específicos, incluindo a duração da conduta irregular e a condição
econômica do agente. As multas aplicadas podem variar de aproximadamente R$ 670,00 a
R$10.000.000,00, dobradas em caso de recorrência. Qualquer mudança significativa nas regras de
controle de preços dos medicamentos, em função de qualquer fator, inclusive em decorrência da
pandemia da COVID-19, pode limitar a capacidade de repassar custos aos clientes, bem como pode
resultar na redução da margem de lucro, afetando adversamente e de forma relevante nossos
resultados operacionais e condições financeiras. Não podemos garantir que o Governo Federal não
irá impor controles de preço adicionais ou mais restritivos para os medicamentos no futuro, o que
poderá afetar adversamente os nossos negócios. Para maiores informações sobre regulamentação
de controle de preço, vide item 7.5(a) deste Formulário de Referência.
O atraso no cumprimento ou o não cumprimento de exigências regulatórias poderá nos afetar
adversamente.
O atraso no cumprimento ou o descumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis às nossas
atividades poderão acarretar, após o devido processo administrativo ou judicial, sanções de natureza
administrativa, civil ou penal a nós, causando efeitos adversos, tais como (i) a suspensão de
pagamentos nos termos de programas governamentais; (ii) perda de licenças governamentais e
regulatórias; (iii) perda de autorizações para participação ou exclusão de programas de recuperação
fiscal; (iv) perda de licenças operacionais para uma ou mais lojas ou para condução de certas
atividades comerciais, com possível interrupção de operação de lojas; ou (v) a imposição de multas
ou penalidades significativas que poderão nos afetar adversamente.
Qualquer descumprimento das leis e regulamentações aplicáveis às nossas atividades, ou a nossa
incapacidade de manter, renovar ou obter os alvarás ou licenças necessárias poderá nos afetar
adversamente.
A não obtenção, não renovação, atrasos ou cancelamento das autorizações, registros,
licenças, outorgas e alvarás necessários para a instalação e a operação de suas unidades e
seus centros de distribuição pode ter impacto negativo na Companhia e seus negócios.
A Companhia depende de vários registros, autorizações, licenças municipais, licenças sanitárias,
licenças ambientais, outorgas e alvarás federais, estaduais e municipais, incluindo Autos de Vistoria
do Corpo de Bombeiros e licenças de funcionamento emitidas pelas respectivas Municipalidades,
relacionados à operação e ao funcionamento de seus centros de distribuição. Grande parte desses
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documentos possui prazos de validade e deve ser renovado de tempos em tempos, com ou sem o
pagamento de taxas de renovação. Além disso, eventuais irregularidades ou alteração de
construções referentes as unidades e centros de distribuição também podem impactar
negativamente na manutenção das licenças imobiliárias, quais sejam, Autos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros e licenças de funcionamento emitidas pelas respectivas Municipalidades, assim como
nas respectivas renovações perante os órgãos competentes. A expansão das operações da
Companhia e/ou alteração da legislação aplicável também pode demandar que novas licenças,
outorgas, autorizações, alvarás e/ou registros sejam solicitadas perante as autoridades competentes.
Devido ao número de etapas necessárias para obter e renovar registros, licenças, permissões,
outorgas e autorizações, juntamente com o tempo de resposta de certos órgãos administrativos, a
Companhia pode não ser capaz de obter ou renová-los em tempo hábil. A não obtenção ou a não
renovação das suas licenças poderá resultar em autos de infração; sujeitar a Companhia ao
pagamento de multas no valor de até R$ 10 milhões, de acordo com a legislação ambiental federal;
impedir a Companhia de abrir e operar os centros de distribuição; resultar no fechamento dos centros
de distribuição; expor a Companhia a riscos adicionais no caso de um acidente de segurança e
proteção ou evento similar, afetar adversamente tal instalação enquanto uma licença estiver
pendente; e afetar substancial e negativamente a imagem da Companhia.
A estratégia de negócio da Companhia poderá ser substancial e adversamente afetada se não for
possível abrir e/ou operar novos centros de distribuição. Caso a Companhia venha a suspender ou
fechar alguns de seus centros de distribuição em consequência da sua incapacidade de obter ou
renovar os registros, autorizações, licenças, outorgas e alvarás, os resultados financeiros e
operacionais da Companhia poderão ser materialmente afetados.
(i)

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Companhia Atue

Não há riscos envolvendo a Companhia com relação a países estrangeiros onde a Companhia atue.
(j)

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais

A não observância das leis e regulamentos ambientais pode resultar na obrigação de
reparação de danos ambientais, na imposição de sanções administrativas e penais e/ou em
danos reputacionais.
Estamos sujeitos a leis e regulamentações federais, estaduais e municipais referentes à preservação
e proteção do meio ambiente. Entre outras obrigações, essas leis e regulamentações estabelecem
padrões e exigências de licenciamento ambiental e padrões para emissões atmosféricas, parâmetros
de emissões de ruídos, gerenciamento de resíduos sólidos, bem como exigências relacionadas a
áreas especialmente protegidas. Qualquer falha no cumprimento das leis e regulamentações
ambientais aplicáveis pode nos submeter a sanções administrativas, tais como multas de até R$ 50
milhões e suspensão de atividades, e penais, além da obrigação de remediar os danos causados ou
indenizar terceiros. Caso essas leis e regulamentos fiquem mais rigorosos, poderemos ter que
aumentar significativamente os nossos gastos para cumprimento dessas leis e regulamentações
ambientais. Investimentos ambientais não previstos podem reduzir os recursos disponíveis para
outros investimentos e podem nos afetar substancial e negativamente.
A Companhia não detém, para algumas de suas unidades, a totalidade das licenças e autorizações
ambientais necessárias ao exercício de suas atividades, assim como não submeteu a todas as
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autoridades que controlam o uso de substâncias químicas, documentos de controle periódico,
hipóteses que podem sujeitá-la a sanções administrativas, incluindo multas de até R$ 10 milhões e
a suspensão de atividades, e criminais, bem como à obrigação de reparar e/ou indenizar danos
decorrentes de suas atividades. Caso seja autuada por questões ambientais, a imagem da
Companhia poderá ser adversamente afetada.
A pandemia da COVID-19 tem causado atrasos em processos de licenciamento, o que pode impactar
direta ou indiretamente as atividades da Companhia, na medida em que impõe óbices à obtenção e
renovação de licenças nos casos de órgãos de controle que mantiveram-se omissos com relação a
procedimentos provisórios de licenciamento, com o intuito de assegurar a prestação do serviço
público e prosseguimento de atividades.
Adicionalmente, a Lei Federal n.º 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(“PNRS”) para viabilizar a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado de
resíduos sólidos. A contratação de terceiros para realização de quaisquer das etapas de
gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pela Companhia não a exime de responsabilidade,
sobretudo na esfera civil (dever de reparar e indenizar), caso esses prestadores de serviço causem
danos ao meio ambiente e/ou a terceiros no exercício de suas atividades.
Afora isso, a inobservância das regras de gerenciamento de resíduos pela própria Companhia, de
qualquer natureza, inclusive a eventual ausência de elaboração e de implementação de Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (“PGRSS”) para as unidades em que esses tipos
de resíduos sejam gerados, pode causar poluição ambiental, expondo-a a sanções administrativas,
civis e criminais.
A PNRS previu, ademais, a obrigatoriedade de fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de certos produtos estruturarem e implementarem sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço
público de limpeza urbana.
Existem três instrumentos a serem possivelmente usados para tornar obrigatória a implantação do
sistema de logística reversa: regulamento, acordo setorial ou termo de compromisso. Atualmente, a
implementação de sistemas de logística reversa é ou se tornará obrigatória, nos próximos meses,
em nível federal, aos envolvidos na cadeia de óleos lubrificantes e embalagens plásticas de óleos
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio, embalagens em geral,
embalagens de aço, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, medicamentos, pneus
inservíveis, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias. No caso de medicamentos, em âmbito
federal, a questão foi regulamentada pelo Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, que entrará em
vigor 180 dias após a sua publicação. Normas de alguns Estados, já impunham certas obrigações
ao setor, assim como impuseram obrigações de logística reversa também a outros setores e
produtos.
A Companhia deve observar normas de logística reversa nos Estados em que atua e, a partir de
dezembro de 2020, estará sujeita a observar as regras de logística reversa estabelecidas em nível
federal para parte dos produtos que distribui/comercializa. Caso descumpra as regras vigentes,
estará sujeita a sanções administrativas (e.g. incluindo dificuldades ou impossibilidade de obter
licenças ambientais) e criminais, bem como ao dever de reparar ou indenizar danos causados ao
meio ambiente e a terceiros.
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(k)

Riscos Macroeconômicos

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetam o comportamento das pessoas, como o atual coronavírus (COVID19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente
Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso
relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira,
nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente da
COVID-19, cabendo aos seus países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que
conjuntamente podem ter um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de nossa emissão, o
que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e também pode
dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro
em termos aceitáveis.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto da COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(”B3”) durante o mês de março de 2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, incluindo
a cotação das ações ordinárias e das ações preferenciais de nossa emissão, foi adversamente
afetada em razão do surto da COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações ordinárias
e das ações preferenciais de nossa emissão não atingirá patamares inferiores aos mínimos
verificados durante a disseminação da atual pandemia.
O governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem ter
um efeito material adverso sobre a Companhia.
A economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do governo federal que, por
vezes, realiza modificações significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias,
tarifárias, fiscais e outras, de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo
governo federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente
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implicam aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, intervenções
no mercado de câmbio, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas.
A Companhia não tem controle e não pode prever quais medidas ou políticas o governo federal
poderá adotar no futuro, e tampouco prevê-las. A Companhia poderá vir a ser material e
adversamente afetada por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos
fatores, tais como:
•

expansão ou contração da economia brasileira, conforme medida pelas taxas de crescimento
do PIB;

•

inflação;

•

taxas de câmbio;

•

taxas de juros;

•

aumento do desemprego;

•

mudanças nas leis fiscais e tributárias;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

restrições nas remessas de fundos ao exterior; e;

•

outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o
afetem.

A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias pelo governo brasileiro
cria instabilidade na economia brasileira, aumentando a volatilidade do seu mercado de valores
mobiliários. Essas incertezas, a recessão com um período de lenta recuperação no Brasil e outros
desenvolvimentos futuros na economia brasileira podem afetar adversamente nossas atividades e,
consequentemente, nossos resultados operacionais, e também podem afetar adversamente o preço
de negociação de nossas ações.
Nossa exposição à variação cambial poderá causar um efeito material adverso nas nossas
atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Importamos alguns dos produtos que distribuímos, em especial os materiais hospitalares, de países
como os Estados Unidos, China ou países da União Europeia e, portanto, os preços dos referidos
produtos estão sujeitos a variações cambiais. Tais variações cambiais poderão causar um efeito
material adverso nas nossas atividades, situação financeira e em nossos resultados operacionais.
Os preços dos produtos que distribuímos são indiretamente influenciados por uma série de fatores
sob os quais temos pequeno ou nenhum controle, incluindo, mas não limitado a, condições
econômicas internacionais e nacionais, custos de transporte e processamento, regulamentações e
políticas governamentais em relação entre oferta e demanda mundial.
Podemos não ser capazes de repassar aos nossos clientes, no seu devido tempo, os aumentos de
custos de aquisição relacionados à importação de nossos produtos, o que poderá vir a diminuir nossa
margem de lucro e causar um efeito material adverso nas nossas atividades, situação financeira e
resultados operacionais.
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Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países,
especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
O preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros é afetado por condições
econômicas e de mercado em outros países, incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem
como outros países latino-americanos e de mercados emergentes. As condições econômicas na
Europa e nos Estados Unidos possam diferir significativamente das condições econômicas do Brasil,
sendo que as reações dos investidores a acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito
adverso sobre o preço de mercado de valores mobiliários de emissores brasileiros. Os preços das
ações negociadas na B3, por exemplo, foram historicamente sensíveis a flutuações nas taxas de
juros nos Estados Unidos, bem como a variações das principais bolsas dos Estados Unidos. Além
disso, as crises em outros países de mercados emergentes podem diminuir o interesse de
investidores em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo as ações ordinárias da
Companhia. Esses eventos podem afetar negativamente o preço de mercado das suas ações
ordinárias, restringir o seu acesso aos mercados de capitais e comprometer a sua capacidade de
financiar as suas operações no futuro com termos favoráveis ou independentemente dos termos.
Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos, incluindo o recente
conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as
tensões globais decorrentes da pandemia da COVID-19, bem como crises na Europa e outros
países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram a economia global,
produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a
economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas, reduções
na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre
outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a Companhia.
Instabilidade política no Brasil pode afetar adversamente os negócios da Companhia e os
resultados de suas operações.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento na volatilidade devido às incertezas decorrentes
de várias investigações em andamento sobre acusações de lavagem de dinheiro e corrupção
conduzidas pela Polícia Federal brasileira e pelo Ministério Público Federal, dentre as quais, a
“Operação Lava Jato”. Tais investigações têm impactado a economia e o ambiente político do país.
Os efeitos da Lava Jato, assim como outras investigações relacionadas à corrupção, resultaram em
um impacto adverso na imagem e na reputação das empresas envolvidas, bem como na percepção
geral do mercado sobre a economia brasileira, o ambiente político e dos mercados capitais. Não
temos controle e não podemos prever se tais investigações ou denúncias em andamento levarão a
uma maior instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra funcionários do governo
e/ou empresas surgirão no futuro.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo
Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer consequências de tais
investigações, incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam ter efeitos
adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam
no Brasil, inclusive em nossos negócios.
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A incerteza política e econômica e quaisquer novas políticas ou mudanças nas políticas atuais podem
ter um efeito adverso relevante sobre nossos negócios, resultados operacionais, situação financeira
e perspectivas. A incerteza sobre se o governo brasileiro implementará mudanças na política ou
regulamentação que afetem esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade dos títulos emitidos no exterior por empresas
brasileiras.
A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da
Companhia ao preço e na ocasião desejados.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação com outros mercados. O mercado de valores
mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado que
os principais mercados de valores mobiliários internacionais.
A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias pelo governo brasileiro
cria instabilidade na economia brasileira, aumentando a volatilidade do seu mercado de valores
mobiliários. Essas incertezas, uma recessão com um período de lenta recuperação no Brasil e outros
desenvolvimentos futuros na economia brasileira podem afetar adversamente as atividades da
Companhia e, consequentemente, seus resultados operacionais, e também podem afetar
adversamente o preço de negociação de suas ações.
Desse modo, a Companhia não pode assegurar a liquidez de suas ações, o que poderá limitar
consideravelmente a capacidade dos atuais e/ou futuros acionistas da Companhia de vender as suas
ações pelo preço e na ocasião desejados.
A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem afetar
adversamente os negócios, operações e condição financeira da Companhia.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse
período, a economia brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo
Federal com o intuito de controlar a inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre eventuais
medidas governamentais a serem adotadas. Esse cenário contribuiu diretamente para a incerteza
econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro.
O Governo Federal tem adotado medidas de controle da inflação que, frequentemente, têm incluído
a manutenção de política monetária restritiva, com altas taxas de juros, restringindo assim a
disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico.
Nesse sentido, o Brasil continua sujeito a um aumento de inflação como consequência da
intervenção do Governo Federal, inclusive mediante a redução ou aumento das taxas de juros e a
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real. O aumento da
inflação pode refletir em crescimento do preço dos produtos médico hospitalares e afetar a demanda
negativamente e consequentemente o volume de negócios da Companhia. Além disso, o poder de
compra dos compradores pode ser afetado negativamente na hipótese de aumento da inflação,
afetando negativamente as vendas no setor de varejo.
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Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar adversamente o
preço de negociação das ações da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investidores e, em consequência, o preço de
negociação de valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de dívidas nos
mercados de capitais. Agências de rating avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos,
que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais
e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de alterações em qualquer um desses
fatores. O Brasil perdeu grau de classificação da sua dívida soberana nas três principais agências
de classificação de risco baseadas nos EUA: Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor's reduziu o rating de crédito soberano do Brasil para grau
de investimento inferior, de BBB- para BB +, citando, entre outras razões, a instabilidade geral no
mercado brasileiro causada pela interferência do governo brasileiro na economia e dificuldades
orçamentárias. A Standard & Poor’s rebaixou novamente o rating de crédito do Brasil em fevereiro
de 2016, de BB + para BB, e manteve sua perspectiva negativa sobre o rating, citando uma piora na
situação de crédito desde o rebaixamento de setembro de 2015. Em janeiro de 2018, a Standard &
Poor's reduziu seu rating para o BB com uma perspectiva estável, tendo em vista as dúvidas em
relação aos esforços de reforma das aposentadorias e eleições presidenciais deste ano.
Em dezembro de 2015, a Moody´s colocou os ratings Baa3 do Brasil em análise, citando tendências
macroeconômicas negativas e uma deterioração das condições fiscais do governo. Posteriormente,
em fevereiro de 2016, a Moody's rebaixou os ratings do Brasil para abaixo do grau de investimento,
para Ba2 com perspectiva negativa, citando a perspectiva de deterioração adicional no serviço da
dívida do Brasil em um ambiente negativo ou de baixo crescimento, além de desafiar a dinâmica
política. Em abril de 2018, a Moody's manteve o rating de crédito do Brasil em Ba2, mas mudou sua
perspectiva de negativa para estável, o que manteve em setembro de 2018, citando expectativas de
novos cortes nos gastos do governo.
A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB - com perspectiva negativa
em maio de 2020, citando a deterioração dos cenários econômico e fiscal brasileiro e de riscos de
piora para ambas dimensões, diante da renovada incerteza política, além das incertezas sobre a
duração e intensidade da pandemia de COVID-19.
Qualquer rebaixamento adicional dos ratings de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a
percepção de risco dos investidores e, como resultado, aumentar o custo futuro da emissão de dívida
e afetar adversamente o preço de negociação de ações ordinárias da Companhia.
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4.2 - Descrição dos Principais Riscos de Mercado
(i)

Risco de mercado

Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado — tais como taxas de câmbio e
taxas de juros — afetarem os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros.
(ii) Risco Cambial
A Companhia não está exposta materialmente ao risco cambial, desta forma, optou por não
apresentar o quadro de análise de sensibilidade da taxa de câmbio.
O risco cambial é decorrente de operações comerciais futuras e atuais, geradas principalmente pela
importação de mercadorias denominadas em dólar norte-americano. Atualmente a Companhia
detém passivos em moeda estrangeira registrados na rubrica de empréstimos.
(iii) Risco de taxa de juros
Exposição ao risco de taxa de juros
O perfil da taxa de juros dos instrumentos financeiros da Companhia remunerados por juros está
apresentado abaixo:
Consolidado
Valor nominal
30.06.2020

31.12.2019

Instrumentos com taxa de juros pós-fixada
Ativos financeiros
Passivos financeiros

434.397

120.560

(431.308)

(319.928)

3.089

(199.368)

Exposição líquida

Análise de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros prefixada
A Companhia não possui nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa de juros prefixada pelo valor
justo por meio do resultado.
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Abaixo a análise de sensibilidade com realção ao risco de crédito no período de 6 meses encerrados
em 30 de junho de 2020 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
30 de junho de 2020

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

25%

50%

-25%

-50%

Em milhares de Reais
Passivos financeiros
Empréstimos bancários

405.094

411.278

514.098

616.917

308.459

205.639

405.094

411.278

514.098

616.917

308.459

205.639

31 de dezembro de 2019

Consolidado
Análise de sensibilidade
Valor
contábil

Total

+25%

+50%

-25%

-50%

Em milhares de Reais
Passivos financeiros
Empréstimos bancários

302.455

323.959

404.949

485.939

242.969

161.980

302.455

323.959

404.949

485.939

242.969

161.980
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVFRPFKDQFHVGHSHUGDSURYiYHO
SRVVtYHO H UHPRWD $V SURYLV}HV GD &RPSDQKLD VmR UHJLVWUDGDV FRQIRUPH &3& ,$6  $V
SURYLV}HVUHIOHWHPDSHQDVRVSURFHVVRVLGHQWLILFDGRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOHFXMRYDORUHP
GLVFXVVmR SRVVD VHU TXDQWLILFDGR FRP EDVH QD DQiOLVH LQGLYLGXDO GH FDGD SURFHVVR SRU VHXV
DGYRJDGRV LQWHUQRV H H[WHUQRV H[FHWXDGRV R PRQWDQWH WRWDO GH 5 PLOK}HV TXH VmR GH
UHVSRQVDELOLGDGH GH DQWLJRV VyFLRV GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV SHOD &RPSDQKLD LQFOXVLYH
SURSRUFLRQDLVDRVSHGLGRVIRUPXODGRVSHODVFRQWUDSDUWHV
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDILJXUDYDHPSURFHVVRVMXGLFLDLVFXMRYDORUWRWDOHQYROYLGR
QDTXHOHVFODVVLILFDGRVFRPRFRPFKDQFHGHSHUGDVUHPRWDVSRVVtYHLVRXSURYiYHLVHUDGH5
PLOK}HV'HDFRUGRFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHGHMXQKRGHGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLDFRQVWLWXLXSURYLVmRQRPRQWDQWHGH5PLOSDUDFRQWLQJrQFLDVFXMDFKDQFHGHSHUGD
p FODVVLILFDGD SRU QyV H SRU QRVVRV DVVHVVRUHV OHJDLV FRPR ³SURYiYHO´ FRQIRUPH GLVFULPLQDGR
DEDL[R2FiOFXORGRVYDORUHVDVHUHPSURYLVLRQDGRVUHIOHWHDPHOKRUH[SHFWDWLYDGHSHUGDGDVDo}HV
MXGLFLDLV DSXUDGD SRU QyV H SHORV DGYRJDGRV UHVSRQViYHLV SHOD FRQGXomRJHUHQFLDPHQWR GRV
SURFHVVRV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRVVXHPSURFHVVRVRULXQGRVGHSHUtRGRVDQWHULRUHVjVUHVSHFWLYDV
GDWDVGHDTXLVLomRWDLVSURFHVVRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRVDQWLJRVVyFLRVFRQWURODGRUHVHHVWmR
JDUDQWLGRV SRU SDUFHODV GLIHULGDV GR SUHoR GH DTXLVLomR $VVLP QmR Ki SURYLVmR UHODWLYD D WDLV
SURFHVVRVHQTXDQWRHVWHVHVWLYHUHPJDUDQWLGRV

3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSURFHVVRVHPTXH
D&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWHHTXH L SRVVDPYLUDLPSDFWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDRSDWULP{QLR
RX RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD RX LL  LQGLYLGXDOPHQWH SRVVDP YLU D LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH D
LPDJHPGD&RPSDQKLDRXDLQGDTXHSRVVDPGHDOJXPDIRUPDLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRLQYHVWLGRU
HPLQYHVWLUHPYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR
L

&RQWLQJrQFLDV&tYHLV

(PGHMXQKRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP GX]HQWDVH
WULQWD H RLWR  SURFHVVRV MXGLFLDLV FtYHLV TXH WRWDOL]DP R YDORU HQYROYLGR DWXDOL]DGR GH
DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLOK}HV H YDORU GH FDXVD DWXDOL]DGR FRUUHVSRQGHQWH D 5
PLOK}HV GDWDEDVHMXQKRGH 
'HVWDFDPRV DEDL[R DV SULQFLSDLV FRQWLQJrQFLDV FtYHLV HP TXH QyV H QRVVDV FRQWURODGDV VRPRV
SDUWHV
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGH3DXOtQLD(VWDGRGH6mR3DXOR


E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

5HTXHUHQWH0XQLFtSLRGH3DXOtQLD
5HTXHULGDV (OID 0HGLFDPHQWRV 6$ ³(OID´  1DFLRQDO &RPHUFLDO
+RVSLWDODU/WGD ³1DFLRQDO´ H2XWURV

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUKLVWyULFRGDFDXVD 
5  YDORU HQYROYLGR DWXDOL]DGR SDUD -XQ GD 1DFLRQDO
VRPDGRDRYDORUHQYROYLGRDWXDOL]DGRSDUD-XQGD(OID 


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDDMXL]DGDSHOR0XQLFtSLR
GH3DXOtQLDFRQWUDDVHPSUHVDV(OID0HGLFDPHQWRV6$ ³(OID´ 1DFLRQDO
&RPHUFLDO +RVSLWDODU /WGD ³1DFLRQDO´  H 2XWURV TXH OLFLWDYDP
UHJXODUPHQWH FRP R 0XQLFtSLR GH 3DXOLQD HP IXQomR GH SRVVtYHLV
LUUHJXODULGDGHVSUDWLFDGDVSHORHQWmRSUHIHLWRGDFLGDGHGH3DXOtQLDQDV
FRPSUDVSRUGLVSHQVDGHOLFLWDomR'HDFRUGRFRPDSHWLomRLQLFLDODV
5HTXHULGDVWHULDPYHQGLGRj3UHIHLWXUDPHGLFDPHQWRVHHTXLSDPHQWRV
PpGLFRV VXSRVWDPHQWH VXSHUYDORUL]DGRV H FRQVHTXHQWHPHQWH
FDXVDQGR GDQRV DR HUiULR 'HVVD IRUPD R 0XQLFtSLR GH 3DXOtQLD
UHTXHUHX D GHFODUDomR GH QXOLGDGH GRV FRQWUDWRV ILUPDGRV FRP DV
5HTXHULGDV EHP FRPR L  R UHFRQKHFLPHQWR GD SUiWLFD GH DWR GH
LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD SHOD (OID FRP IXOFUR QR DUWLJR  FDSXW
LQFLVR,GD/HLQH LL RUHFRQKHFLPHQWRGDSUiWLFDGHDWRGH
LPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDSHOD1DFLRQDOFRPIXOFURQRVDUWLJRVFDSXW
LQFLVRV ,, H ;,GD /HL Q  H  FDSXW LQFLVRV , 9,,, H ;,, GD
PHVPD/HL$OpPGLVVROLPLQDUPHQWHR0XQLFtSLRGH3DXOtQLDUHTXHUHX
D GHFUHWDomR GH LQGLVSRQLELOLGDGH GH EHQV GH DOJXPDV 5HTXHULGDV
LQFOXLQGR D 1DFLRQDO QR YDORU FRUUHVSRQGHQWH D 5  (P
 IRL SURIHULGD GHFLVmR GHIHULQGR SDUFLDOPHQWH D OLPLQDU
SOHLWHDGD SHOR 0XQLFtSLR GH 3DXOtQLD D ILP GH GHWHUPLQDU D
LQGLVSRQLELOLGDGHGRVEHQVGH(GVRQ0RXUD-~QLRU&RQWUDHVVDGHFLVmR
R 0XQLFtSLR GH 3DXOtQLD LQWHUS{V DJUDYR GH LQVWUXPHQWR TXH IRL
SDUFLDOPHQWH GHIHULGR HP  YLVDQGR HVWHQGHU R GHFUHWR GH
LQGLVSRQLELOLGDGH GH EHQV jV GHPDLV 5HTXHULGDV OLPLWDGR R PRQWDQWH
WRWDO GD PHGLGD DR YDORU GH 5  (P  KRXYH D
MXQWDGDGHH[WUDWRGR%$&(1-8'FRQILUPDQGRREORTXHLRGH5
HPQRPHGD1DFLRQDO$(OIDHD1DFLRQDODSUHVHQWDUDPGHIHVDVSUpYLDV
HRSURFHVVRHQFRQWUDVHSHQGHQWHGHPDQLIHVWDomRSHOR0XQLFtSLRGH
3DXOtQLDDFHUFDGDVGHIHVDVSUpYLDVDSUHVHQWDGDVSHODV5HTXHULGDVGH
PRGR TXH QmR IRL SURIHULGD GHFLVmR GH PpULWR DWp HQWmR $ (OID H D
1DFLRQDO HQWHQGHP FRQWXGR TXH QR FDVR FRQFUHWR RV VHJXLQWHV
DVSHFWRVLQGLFDPTXHRSURFHVVRWHQGHjLPSURFHGrQFLDRXQROLPLWHD
FRQGHQDomR HP SHQDV SHFXQLiULDV i.e. VHP D DSOLFDomR GD SHQD GH
SURLELomRWHPSRUiULDGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFR  L QRFRQWH[WR
GRLQTXpULWRFLYLOTXHDQWHFHGHXRDMXL]DPHQWRGRSUHVHQWHSURFHVVRR
0LQLVWpULR 3~EOLFR LQGLFRX TXH RV LWHQV IRUQHFLGRV SHOD (OID  QmR IRUDP
YHQGLGRV FRP VREUHSUHoR H SRUWDQWR LQH[LVWLQGR TXDOTXHU DVSHFWR
FDUDFWHUL]DGRUGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYD LL DVYHQGDVDWULEXtGDVj
1DFLRQDODOHJDGDPHQWHFRPVREUHSUHoRFRUUHVSRQGHPDPHGLFDPHQWRV
TXHD1DFLRQDOQmRFRPHUFLDOL]DYDjpSRFDDOpPGHID]HUHPUHIHUrQFLD
DQRWDVILVFDLVTXHVHTXHUIRUDPHPLWLGDVSHOD1DFLRQDOH LLL QmRKiQRV
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3URFHVVRQ
DXWRVTXDOTXHUDOHJDomRGHSUiWLFDGRORVDSRUSDUWHGD(OIDHGD1DFLRQDO
TXH HYHQWXDOPHQWH MXVWLILFDULD D DSOLFDomR GD SHQD GH SURLELomR
WHPSRUiULDGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFR
J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD DOpP GR LPSDFWR ILQDQFHLUR GH DFRUGR FRP R YDORU
HQYROYLGR DFLPD LQIRUPDGR Ki XP LPSDFWR UHSXWDFLRQDO GHFRUUHQWH GH
HYHQWXDO FRQGHQDomR HP DomR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD VHQGR
FHUWRTXHHVVHVLPSDFWRVMiRFRUUHPHPIXQomRGDFRQGLomRGHUpGDV
HPSUHVDVQDDomRHPUHIHUrQFLD$GHPDLVFXPSUHUHVVDOWDUTXHDOpP
GHHVWDUHPVXMHLWDVDRUHVVDUFLPHQWRLQWHJUDOGRGDQRSHUGDGRVEHQVH
YDORUHVVXSRVWDPHQWHDFUHVFLGRVLOLFLWDPHQWHDRSDWULP{QLRHSDJDPHQWR
GH PXOWD FLYLO FDVR DV HPSUHVDV (OID 0HGLFDPHQWRV 6$ H 1DFLRQDO
&RPHUFLDO /WGD VHMDP FRQGHQDGDV SHOD SUiWLFD GH DWR GH LPSURELGDGH
DGPLQLVWUDWLYDFRPIXOFURQRVDUWLJRVHRXGD/HLQ
HVWDUmRVXMHLWDVjSHQDGHSURLELomRWHPSRUiULDGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU
3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWD
RXLQGLUHWDPHQWHSHORSUD]RGHWUrVFLQFRRXGH]DQRV


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGR)RURGH$UDFDMX(VWDGRGH6HUJLSH

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0XQLFtSLRGH$UDFDMX
5pX(OID0HGLFDPHQWRV6$HRXWURV

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

9DORULOtTXLGR

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD DMXL]DGD SHOR 0XQLFtSLR GH $UDFDMX SDUD
FRPSHOLU DV 5pV D FRQWUDWDUHP FRPSXOVRULDPHQWH FRP R 0XQLFtSLR GH
$UDFDMX D FRPSUD H YHQGD GD 3HULFLD]LQD  SULQFtSLR DWLYR GR
PHGLFDPHQWR 1HXOHSWLO QR SUHoR SUD]R H TXDQWLGDGHV GHILQLGRV
XQLODWHUDOPHQWH HLV TXH KDYHULD UHFXVD LQMXVWLILFDGD SRU SDUWH GDV 5pV
HP SDUWLFLSDU GRV SURFHVVRV GH GLVSHQVD GH OLFLWDomR GH GLVSHQVD
HPHUJHQFLDOHGRSUHJmRHOHWU{QLFR'LDQWHGLVVRR0XQLFtSLRGH$UDFDMX
UHTXHUOLPLQDUPHQWHTXHRV5HTXHULGRV L VHMDPREULJDGRVDIRUQHFHU
QR SUD]R GH  GLDV R PHGLFDPHQWR HP TXDQWLGDGH VXILFLHQWH SDUD
DWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGR0XQLFtSLRGH$UDFDMXSRUXPDQR LL VHMDP
REULJDGRVDLQJUHVVDUHPQRPHSUySULRHRXOLEHUDUVHXVGLVWULEXLGRUHVD
LQJUHVVDUHPQRVFHUWDPHVOLFLWDWyULRVSDUDDTXLVLomRGRVPHGLFDPHQWRV
VRE SHQD GH PXOWD GH 5  SRU GHVFXPSULPHQWR LLL 
LQGLTXHP j 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 6D~GH LQIRUPDo}HV SDUD HQYLR GH
FRUUHVSRQGrQFLDHFRPXQLFDomR LY VHMDPFRQGHQDGRVDRSDJDPHQWR
GHPXOWDGLiULDQRYDORUGH5HPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
GRV LWHQV DQWHULRUHV 1R PpULWR UHTXHU D FRQILUPDomR GRV SHGLGRV
OLPLQDUHV EHP FRPR VHMD UHFRQKHFLGR R GDQR PRUDO GLIXVR RX FROHWLYR
FRQGHQDQGRRV5pXVDFRPSHQViORVQRPRQWDQWHGH5
)RLSURIHULGDGHFLVmROLPLQDUGHIHULQGRSDUFLDOPHQWHDWXWHODGHXUJrQFLD
SDUDFRPSHOLUDVUpVDIRUQHFHURPHGLFDPHQWRQDTXDQWLGDGHVXILFLHQWH
SDUDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGR0XQLFtSLRSRUXPDQRREVHUYDQGRR
SUHoRPi[LPRGHYHQGDVRESHQDGHPXOWDSHFXQLiULDQRYDORUGH5
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3URFHVVRQ
 SRU GLD DWp R WRWDO GH 5  $ (OID DSUHVHQWRX
FRQWHVWDomRGHPRQVWUDQGRGHQWUHRXWURVSRQWRV L DVXDLOHJLWLPLGDGH
SDVVLYDYH]TXHpDSHQDVGLVWULEXLGRUDGR0HGLFDPHQWRHQmRGHWpPR
FRQWUROHVREUHSUD]RHTXDQWLGDGHHPTXHRPHGLFDPHQWRVHUiSURGX]LGR
H GLVSRQLELOL]DGR QR PHUFDGR H LL  D IDOWD GH LQWHUHVVH GH DJLU GR
0XQLFtSLRGH$UDFDMXGLDQWHGDUHDOL]DomRGHSUHJmRSDUDDTXLVLomRGD
XQLGDGHVGH3HULFLD]LQDGRTXDOD(OIDKDYLDVDtGRYHQFHGRUD
&RQWUDDGHFLVmROLPLQDUD(OIDLQWHUS{VDJUDYRGHLQVWUXPHQWRDOHJDQGR
HPVtQWHVHD SHUGDGR REMHWRGDGHPDQGDGLDQWHGD KRPRORJDomR GD
FRQWUDWDomR GD (OID QR UHIHULGR SURFHVVR GH OLFLWDomR SDUD YHQGD GH
3HULFLD]LQDQDTXDQWLGDGHVXILFLHQWHSDUDDWHQGHU DVQHFHVVLGDGHV
GR 0XQLFtSLR GH $UDFDMX SRU XP DQR (P VHGH GH HIHLWR WUDQVODWLYR GR
UHFXUVR R 'HVHPEDUJDGRU 5HODWRU H[WLQJXLX D $omR &LYLO 3~EOLFD SRU
SHUGDGHREMHWR20XQLFtSLRGH$UDFDMXLQWHUS{VDJUDYRLQWHUQRFRQWUD
HVWD GHFLVmR TXH IRL PDQWLGD HP DFyUGmR SURIHULGR SHORV
'HVHPEDUJDGRUHVGD&kPDUD&tYHOGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR6HUJLSH
$WR FRQWtQXR R -Xt]R GH SULPHLUD LQVWkQFLD SURIHULX GHVSDFKR SDUD
H[WLQJXLU D $omR &LYLO 3~EOLFD FRQIRUPH GHWHUPLQDGR SHOR 7ULEXQDO GH
-XVWLoDGR6HUJLSH$VHQWHQoDTXHGHWHUPLQRXDH[WLQomRGRSURFHVVR
WUDQVLWRX HP MXOJDGR FRP UHODomR DR UHFXUVR GD (OID 3RU RXWUR ODGR
DJXDUGDVHRGHFXUVRGHSUD]RSDUDLQWHUSRVLomRGHHYHQWXDLVUHFXUVRV
HVSHFLDO H H[WUDRUGLQiULR SHOR 0XQLFtSLR GH $UDFDMX FRQWUD DFyUGmR
SURIHULGRQRVDXWRVGH$JUDYRGH,QVWUXPHQWRLQWHUSRVWRSRURXWUDFRUUp
GD$omR&LYLO3~EOLFDD3URSKDUPD6SHFLDOLW\6$
J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLURFXMRYDORUpLOtTXLGRHLVTXH
HQYROYHREULJDo}HVGHID]HU



3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD'LVWULWDOGH%DVWRV(VWDGRGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU/WGDH2XWURV

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVD 


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD SURPRYLGD SHOR
0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR ³0363´  HP IDFH GD
1DFLRQDO &RPHUFLDO +RVSLWDODU /WGD ³1DFLRQDO´  H 2XWURV VRE D
DOHJDomR GH TXH )UDQFLVFR $QW{QLR %DUEL]DQ H[SUHIHLWR GD FLGDGH GH
,DFULIUXVWURXDOLFLWXGHGHYiULRVSURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVGHVWLQDGRVj
DTXLVLomRGHPHGLFDPHQWRVSDUDR&HQWURGH6D~GH0XQLFLSDOTXDQGR
DRLQYpVGHGHWHUPLQDUDUHDOL]DomRGHXPFHUWDPHRSWRXSRUUHDOL]DU
QXPFXUWRHVSDoRGHWHPSRVHWHOLFLWDo}HVVREDPRGDOLGDGHGH&RQYLWH
DRVGHPDLVUHTXHULGRV6HQGRDVVLPR0363UHTXHUHXDFRQGHQDomR
GRV UHTXHULGRV j VXVSHQVmR GH OLFLWDU EHP FRPR j GHYROXomR GRV
YDORUHV GLVSHQGLGRV SHOR 0XQLFtSLR GH ,DFUL (P VHJXLGD D 1DFLRQDO
DSUHVHQWRX GHIHVD SRU PHLR GD TXDO UHTXHUHX R DFROKLPHQWR GD
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3URFHVVRQ
SUHOLPLQDUGHLQpSFLDGDLQLFLDOSRUIDOWDGHSURYDVGHFRQOXLR1RHQWDQWR
HP  D 1DFLRQDO IRL FRQGHQDGD jV VHJXLQWHV VDQo}HV L 
UHVVDUFLPHQWRDRHUiULRQRYDORUGH5UHIHUHQWHjFDUWDFRQYLWH
Q LL GHYROXomRDRVFRIUHVS~EOLFRVGRVYDORUHVGHVSHQGLGRV
FRP D FRQWUDWDomR LLL  SDJDPHQWR GH PXOWD FLYLO QR PHVPR YDORU GR
GDQR H LY  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR RX UHFHEHU
EHQHItFLRV RX LQFHQWLYRV ILVFDLV RX FUHGLWtFLRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
SHORSUD]RGHFLQFRDQRVQRVWHUPRVGRVDUWLJRVLQFLVR,,H9,,,
DPERVGD/HLQ,QWHUSRVWRUHFXUVRIRLRPHVPRUHMHLWDGR
FRP YRWR YHQFLGR 'LDQWH GHVWH YRWR YHQFLGR KRXYH D RSRVLomR GH
HPEDUJRVLQIULQJHQWHVTXHIRUDPSRVWHULRUPHQWHDFROKLGRVUHVXOWDQGR
QD LPSURFHGrQFLD GR SHGLGR LQLFLDO HP IDFH GD 1DFLRQDO 2 SURFHVVR
HQFRQWUDVHDWXDOPHQWHVREUHVWDGRHPIXQomRGHHIHLWRUHSHWLWLYRPDV
QmR Ki UHFXUVR FRQWUD D GHFLVmR GRV HPEDUJRV LQIULQJHQWHV DWp R
PRPHQWR
J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D GHFLVmR GH FRQGHQDomR GD 1DFLRQDO
&RPHUFLDO+RVSLWDODU/WGDIRLUHYHUWLGDHPGHFLVmRSURIHULGDHPVHGHGH
UHFXUVR GH HPEDUJRV LQIULQJHQWHV 5HIHULGD GHFLVmR QmR IRL REMHWR GH
UHFXUVRV SRU SDUWH GR 0363 GXUDQWH R SUD]R OHJDO DSOLFiYHO 1HVVH
VHQWLGR D 1DFLRQDO &RPHUFLDO +RVSLWDODU /WGD DJXDUGD R WUkQVLWR HP
MXOJDGRGRIHLWRTXHDLQGDQmRRFRUUHXHPYLUWXGHGHUHFXUVRVLQWHUSRVWRV
QRVWULEXQDLVVXSHULRUHVSRURXWURVUpXV


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGH0DFHLy(VWDGRGH$ODJRDV

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(VWDGRGH$ODJRDV
5pX1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU/WGD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR GH REULJDomR GH ID]HU FXMR DXWRU DOHJD TXH DV
HPSUHVDVUHTXHULGDVQmRHVWmRHQWUHJDQGRRVSURGXWRVOLFLWDGRV$VVLP
SUHWHQGHTXHDVUpVVHMDPFRPSHOLGDVDHQWUHJDURVSURGXWRVVRESHQD
GH PXOWD GLiULD GH 5  'HIHULGD D WXWHOD SDUD TXH DV UpV
IRUQHoDP RV SURGXWRV OLFLWDGRV VRE SHQD GH PXOWD GLiULD GH 5
$omRMXOJDGDSURFHGHQWHHP,QVWkQFLDDJXDUGDMXOJDPHQWR
GHDSHODomR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiDSHQDVLPSDFWRILQDQFHLUR
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0DUFLR&DOID$QWRQLRH$QD0DULD&Oi=DPERP$QWRQLR
5pX1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU/WGD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 YDORUKLVWyULFRGDFDXVD 

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOMXOJDGDH[WLQWDVHP
UHVROXomR GH PpULWR HP MXQKR GH  HP IXQomR GD DXVrQFLD GH
MXULVGLomRGRSRGHUMXGLFLiULRSDUDMXOJDUDGHPDQGDGDGDDH[LVWrQFLD
GHFOiXVXODDUELWUDOILUPDGDSHODVSDUWHV2VDXWRUHVRSXVHUHPHPEDUJRV
GHGHFODUDomRDRVTXDLVQmRIRLGDGRSURYLPHQWR$JXDUGDVHHYHQWXDO
LQWHUSRVLomRGHUHFXUVRGHDSHODomR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

(PFDVRGHSHUGDKDYHUiDSHQDVLPSDFWRILQDQFHLUR


LL 

&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV

(PGHMXQKRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP WULQWDHXP SURFHVVRV
MXGLFLDLVWUDEDOKLVWDVRVTXDLVWRWDOL]DPRYDORUHQYROYLGRGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
'HVWDFDPRV DEDL[R DV SULQFLSDLV FRQWLQJrQFLDV WUDEDOKLVWDV TXH QyV H QRVVDV FRQWURODGDV HP
FRQMXQWRVRPRVSDUWHV

3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR 35

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD9DUDGR7UDEDOKRGH3LQKDLV

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

6LODV &HULQR GH 3RQWHV [ &LU~UJLFD -DZ &RPpUFLR GH 0DWHULDO 0pGLFR
+RVSLWDO/WGDH(OID0HGLFDPHQWRV/WGD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLV SHGLGRV L  UHFRQKHFLPHQWR GH JUXSR HFRQ{PLFR HQWUH DV
UHFODPDGDV LL  UHFRQKHFLPHQWR GH YtQFXOR HPSUHJDWtFLR FRP DV
UHFODPDGDVHSDJDPHQWRGDVYHUEDVWUDEDOKLVWDVDSOLFiYHLV IpULDV
VDOiULR YHUEDV UHVFLVyULDV H )*76  LLL  LQWHJUDomR GDV FRPLVV}HV
UHFHELGDV QD UHPXQHUDomR H LY  SDJDPHQWR GH GLIHUHQoDV GH
FRPLVV}HVFRPLVV}HVVXSULPLGDVHYHQFLGDV
1RWDPRV TXH D SUHVHQWH DomR GL] UHVSHLWR SULQFLSDOPHQWH DR )*76
DSOLFiYHOGXUDQWHWRGRRSHUtRGRSOHLWHDGRGHUHFRQKHFLPHQWRGHYtQFXOR
HPSUHJDWtFLR LHDQRV 

9DORUGDFDXVD5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XGLrQFLDLQLFLDOGHVLJQDGDSDUDjVK

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

9DORUHQYROYLGRDWXDOL]DGR52LPSDFWRpILQDQFHLUR
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR %$ 

E,QVWkQFLD

7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

0DUFHOR 9DUJDV /HDO 0LUDQGD [ (OID 0HGLFDPHQWRV /WGD H 3DWULD
,QYHVWLPHQWRV/WGD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLV SHGLGRV L  UHFRQKHFLPHQWR GH JUXSR HFRQ{PLFR HQWUH DV
UHFODPDGDV LL  UHFRQKHFLPHQWR GH YtQFXOR HPSUHJDWtFLR FRP DV
UHFODPDGDVHSDJDPHQWRGDVYHUEDVWUDEDOKLVWDVDSOLFiYHLV IpULDV
VDOiULR YHUEDV UHVFLVyULDV H )*76  LLL  UHFRQKHFLPHQWR GD UHVFLVmR
LQGLUHWD GR FRQWUDWR GH WUDEDOKR LY  SDJDPHQWR GH KRUDV H[WUDV H
UHIOH[RV Y  SDJDPHQWR GR UHSRXVR VHPDQDO UHPXQHUDGR VREUH DV
FRPLVV}HVUHFHELGDVHUHIOH[RVH YL SDJDPHQWRGH3/5

9DORUGDFDXVD5

I3ULQFLSDLVIDWRV

6HQWHQoDSURIHULGDHPMXOJRXDDomRWRWDOPHQWHLPSURFHGHQWH
2UHFODPDQWHLQWHUS{VUHFXUVRRUGLQiULRHDVUHFODPDGDVDSUHVHQWDUDP
FRQWUDUUD]}HV $FyUGmR SURIHULGR HP  GHX SDUFLDO SURYLPHQWR
DRUHFXUVRRUGLQiULRGRUHFODPDQWHGHIHULQGRDSHQDVRSHGLGRGHMXVWLoD
JUDWXLWD 2 UHFODPDQWH LQWHUS{V UHFXUVR GH UHYLVWD H SRVWHULRUPHQWH
DJUDYR GH LQVWUXPHQWR DPERV GHYLGDPHQWH FRQWUDUUD]RDGRV H
FRQWUDPLQXWDGRV SHODV UHFODPDGDV (P  RV DXWRV IRUDP
UHPHWLGRV DR 7ULEXQDO 6XSHULRU GR 7UDEDOKR SDUD MXOJDPHQWR GRV
UHFXUVRV

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

9DORUHQYROYLGRDWXDOL]DGR5


3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR 63 

E,QVWkQFLD

7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

0DUFLD$GULDQD*RPHVGH2OLYHLUD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3ULQFLSDLVSHGLGRV L LQWHJUDomRGHFRPLVV}HVSDJDVIRUDGDIROKDH LL 
GLIHUHQoDVVDODULDLVSHODUHGXomRLQGHYLGDGHUHPXQHUDomR

9DORUGDFDXVD5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$omRGLVWULEXtGDHPMXQKRGH&RPSDQKDWUDEDOKDQDHVWUXWXUDomR
GDGHIHVD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

9DORUHQYROYLGRDWXDOL]DGR5
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LLL 

&RQWLQJrQFLDV7ULEXWiULDV

(PGHMXQKRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP FLQTXHQWDH
VHWH  SURFHVVRV MXGLFLDLV WULEXWiULRV RV TXDLV WRWDOL]DP XP YDORU GH FDXVD DWXDOL]DGR GH 5
GRVTXDLV5PLOK}HVUHSUHVHQWDPRYDORUHQYROYLGRDWXDOL]DGRVHQGRFHUWR
TXHHPDo}HVRFXSiYDPRVRSRORDWLYR
$OpPGRVSURFHVVRVMXGLFLDLVWULEXWiULRVQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHHP
YLQWH H WUrV  SURFHGLPHQWRV WULEXWiULRV DGPLQLVWUDWLYRV TXH UHSUHVHQWDP R YDORU DWXDOL]DGR GH
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
'HVWDFDPRVDEDL[RDVSULQFLSDLVFRQWLQJrQFLDVWULEXWiULDVTXHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVHPFRQMXQWR
VRPRVSDUWHV

3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLVGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
6XO ³7$5)56´ 

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO
3ROR3DVVLYR(OID0HGLFDPHQWRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 5±YDORUDWXDOL]DGRDWp 

I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSDUDFREUDUYDORUHVGH,&0667QmRGHVWDFDGR
QDYHQGDDFRQWULEXLQWHVORFDOL]DGRVQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO
QRSHUtRGRGHD(PIRLDSUHVHQWDGD,PSXJQDomR
DTXDOIRLMXOJDGDLPSURFHGHQWH(PIRLDSUHVHQWDGRUHFXUVR
DR7$5)56$JXDUGDVHMXOJDPHQWRGHUHFXUVR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

&DVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR SDJDPHQWR GR
YDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYDGD6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGR&HDUi

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGR&HDUi
3ROR3DVVLYR(OID0HGLFDPHQWRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5


I3ULQFLSDLVIDWRV

$XWRGH,QIUDomRODQoDGRSRUVXSRVWDIDOWDGHUHFROKLPHQWRGH,&06QD
DTXLVLomR LQWHUHVWDGXDO GH PHGLFDPHQWRV QR SHUtRGR GH  )RL
DSUHVHQWDGD,PSXJQDomRXPDYH]TXHDVRSHUDo}HVWULEXWDGDVHVWDYDP
DFREHUWDGDVSRULVHQomRWULEXWiULDSUHYLVWDHPFRQYrQLR$,PSXJQDomR
IRLMXOJDGDLPSURFHGHQWHHR$XWRGH,QIUDomRIRLPDQWLGRLQWHJUDOPHQWH
&RQWUDHVVDGHFLVmRIRLDSUHVHQWDGRUHFXUVR$JXDUGDVHMXOJDPHQWRGR
UHFXUVR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

7HQGRHPYLVWDTXHDGLVFXVVmRDLQGDHVWiQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHP
FDVRGHSHUGDFDEHUiDDQiOLVHGHHYHQWXDOSURSRVLWXUDGHDomRMXGLFLDO
SDUDDIDVWDUDFREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWR
HVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWRGRYDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR ³75)´ 

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR&LU~UJLD-DZ&RPpUFLRGH0DWHULDO0pGLFR+RVSLWDODU/WGD
3ROR3DVVLYR)D]HQGD1DFLRQDO

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$GHPDQGDIRLDMXL]DGDYLVDQGRjDQXODomRGRVODQoDPHQWRGH,53-H
&6// REMHWR GR 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q  H
LQVFULomR HP 'tYLGD $WLYD Q  H 
SHORUHJLVWURGHGHVSHVDVQmRUHODFLRQDGDVjDWLYLGDGHRSHUDFLRQDOEHP
FRPRSHORUHJLVWURGHH[FOXV}HVVHPDPSDUROHJDO6REUHYHLRVHQWHQoD
TXH MXOJRX D DomR LPSURFHGHQWH QRV WHUPRV GR DUWLJR  LQFLVR , GR
&3&&RQWUDHVVDGHFLVmRIRLLQWHUSRVWR5HFXUVRGH$SHODomRDR75)

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

&DVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR SDJDPHQWR GR
YDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmR ³75)´ 

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR&RPHUFLDO&RPPHG3URGXWRV+RVSLWDODUHV/WGD
3ROR3DVVLYR)D]HQGD1DFLRQDO

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5 GDWDEDVHMXOKRGH 

I3ULQFLSDLVIDWRV

$ GHPDQGD IRL DMXL]DGD YLVDQGR j DQXODomR GRV ODQoDPHQWR GH ,5)
,53- &6// 3,6 H &2),16 REMHWR GR 3URFHVVR $GPLQLVWUDWLYR Q
 2 ODQoDPHQWR GHFRUUH GH VXSRVWD RPLVV}HV GH
UHFHLWDVQRSHUtRGRGHHGHVXSRVWRSDJDPHQWRDEHQHILFLiULRQmR
LGHQWLILFDGR 6REUHYHLR VHQWHQoD TXH MXOJRX D DomR SDUFLDOPHQWH
SURFHGHQWH SDUD UHGX]LU D PXOWD TXDOLILFDGD SDUD  &RQWUD HVVD
GHFLVmRDVSDUWHVDSUHVHQWDUDP5HFXUVRGH$SHODomRDR75)

J&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

&DVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR SDJDPHQWR GR
YDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGD&RPDUFDGH6DOYDGRU%$

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR)D]HQGD3~EOLFDGR(VWDGRGD%DKLD
3ROR3DVVLYR$WPm2QFR+RVSLWDODU/WGD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR GH FREUDQoD DMXL]DGD SHOR (VWDGR GD %DKLD SDUD
FREUDQoD GH GpELWR GH ,&06 GHFRUUHQWH GR $XWR GH ,QIUDomR Q
 )RL RIHUWDGD &DUWD GH )LDQoD %DQFiULD HP JDUDQWLD
LQWHJUDO DR MXt]R )RUDP RSRVWRV RV UHVSHFWLYRV (PEDUJRV j ([HFXomR
)LVFDOGLVWULEXtGRVVRERQ(P
IRL SURIHULGD GHFLVmR TXH GHIHULX R SHGLGR GH VXEVWLWXLomR GD &DUWD GH
)LDQoD%DQFiULDSRU$SyOLFHGH6HJXUR*DUDQWLD

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

&DVR D &RPSDQKLD QmR REWHQKD r[LWR HVWDUi VXMHLWD DR SDJDPHQWR GR
YDORUHQYROYLGRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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LY 

&RQWLQJrQFLDV$GPLQLVWUDWLYDV

(PGHMXQKRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHVHP TXLQKHQWRVH
FLQTXHQWD H VHWH  SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV D LQH[HFXo}HV WRWDLV RX SDUFLDLV GRV
FRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDQRWDGDPHQWHGHFRUUHQWHVGHDWUDVRVQDHQWUHJD
GH SURGXWRV $ LQH[HFXomR WRWDO RX SDUFLDO GH FRQWUDWR QRV WHUPRV GR DUW  GD /HL *HUDO GH
/LFLWDo}HVSRGHUiJDUDQWLGDDSUpYLDGHIHVDDSOLFDUDRFRQWUDWDGRDVVHJXLQWHVVDQo}HVPXOWD
DGYHUWrQFLD VXVSHQVmR WHPSRUiULD LPSHGLPHQWR RX GHFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX
FRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD(PIXQomRGDDSOLFDomRGHHYHQWXDLVPXOWDVRYDORUWRWDO
DSUR[LPDGRpGH5PLOK}HV
'HVWDFDPRVDEDL[RDVSULQFLSDLVFRQWLQJrQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVHP
FRQMXQWR VRPRV SDUWHV H TXH HP IXQomR GRV DVSHFWRV GHVFULWRV HP FDGD XP GRV SURFHVVRV
UHSUHVHQWDPULVFRSURYiYHOGHLPSRVLomRGHOLPLWDomRGHFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDH
SDUWLFLSDUGHOLFLWDo}HVSDVVDUHPRVDFRQVLGHUiORSRVVtYHORXUHPRWR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRV
GHPDLVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3URFHVVRQ
D-Xt]R

6HFUHWDULDGH6D~GHGR(VWDGRGR7RFDQWLQV

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6HFUHWDULDGH6D~GHGR(VWDGRGR7RFDQWLQV
5pX(OID0HGLFDPHQWRV6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

0XOWD GH 5  H VXVSHQVmR WHPSRUiULD GR GLUHLWR GH FRQWUDWDU
FRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDLPSHGLPHQWRGHFRQWUDWDUFRPDHQWLGDGH
OLFLWDQWHHGHVFUHGHQFLDPHQWRQR6,&$)SRUSUD]RQmRVXSHULRUDDQRV

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSXQLWLYRLQVWDXUDGRSHOD6HFUHWDULD
GH6D~GHGR(VWDGRGR7RFDQWLQVHPGHFRUUrQFLDGHVXSRVWDLQH[HFXomR
QDHQWUHJDGHPHGLFDPHQWRVSHOD&RPSDQKLD,QLFLDOPHQWHIRLDSOLFDGD
j &RPSDQKLD VDQomR GH VXVSHQVmR GR GLUHLWR GH OLFLWDU VHP FRQIHULU
SUHYLDPHQWHDDPSODGHIHVDHRFRQWUDGLWyULR$SyVUHFXUVRDSUHVHQWDGR
SHOD&RPSDQKLDDGHFLVmRDGPLQLVWUDWLYDIRLVXVSHQVDRGLUHLWRGHOLFLWDU
UHHVWDEHOHFLGRHIRLFRQFHGLGRSUD]RSDUDD&RPSDQKLDDSUHVHQWDUVXD
GHIHVD1DGHIHVDDSUHVHQWDGDD&RPSDQKLDGHPRQVWURXTXHRDWUDVR
QDHQWUHJDGRSURGXWRREMHWRFHQWUDOGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRVHGHX
HP IXQomR GD IDOWD GR SURGXWR QR PHUFDGR RX VHMD VHP TXH D
&RPSDQKLD WLYHVVH TXDOTXHU LQJHUrQFLD VREUH RV IDWRV 2 SURFHVVR
DJXDUGDDSUHFLDomRGDGHIHVDDSUHVHQWDGDHQRYDGHFLVmRGDVHFUHWDULD


J&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

,PSDFWR UHSXWDFLRQDO DOpP GH DSOLFDomR GH PXOWD GH 5 
VXVSHQVmR WHPSRUiULD GR GLUHLWR GH FRQWUDWDU FRP D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFD LPSHGLPHQWR GH FRQWUDWDU FRP D HQWLGDGH OLFLWDQWH H
GHVFUHGHQFLDPHQWRQR6,&$)SRUSUD]RQmRVXSHULRUDDQRV
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH$ODJRDV

E,QVWkQFLD

+RVSLWDO8QLYHUVLWiULR3URIHVVRU$OEHUWR$QWXQHV'D8QLYHUVLGDGH)HGHUDO
'H$ODJRDV

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU+RVSLWDO8QLYHUVLWiULR3URIHVVRU$OEHUWR$QWXQHV'D8QLYHUVLGDGH
)HGHUDO'H$ODJRDV
5pX&HQWUDO'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGD ³&'0´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

0XOWDDLQGDQmRGHILQLGD6XVSHQVmRGR'LUHLWRGH/LFLWDUSRUPHVHV
FRP TXDOTXHU HQWH GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD TXH IRL FDGDVWUDGD QR
6,&$)


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR SXQLWLYR LQVWDXUDGR SHOR +RVSLWDO
8QLYHUVLWiULRHPIXQomRGDQmRHQWUHJDGHGRLVHPSHQKRVFXMRVYDORUHV
VRPDP52$XWRULQWLPRXD5pDDSUHVHQWDUGHIHVDYLDHPDLO
SDUD XP HQGHUHoR QmR XWLOL]DGR SHOD &RPSDQKLD H SRU HVVD UD]mR D
GHIHVD QmR IRL DSUHVHQWDGD 'LDQWH GD QmR DSUHVHQWDomR GD GHIHVD R
$XWRUGHWHUPLQRXDVXVSHQVmRGRGLUHLWRGHOLFLWDUSRUPHVHVHVHP
LQWLPDomRSUpYLDGD5pFDGDVWURXDVXVSHQVmRQR6,&$)LQWLPDQGRQD
VHTXrQFLD SRU FDUWD D 5p SDUD DSUHVHQWDU UHFXUVR $ &RPSDQKLD
DSUHVHQWRXUHFXUVRDOHJDQGRDUHVWULomRDRH[HUFtFLRGRFRQWUDGLWyULRH
GDDPSODGHIHVDVROLFLWDQGRDHQWUHJDGRVSURGXWRVFRPPDUFDGLYHUVD
GD OLFLWDGD XPD YH] TXH D PDUFD OLFLWDGD HVWi HP IDOWD QR PHUFDGR H
UHTXHUHQGR GH LPHGLDWR D H[FOXVmR GD VXVSHQVmR GR 6,&$) $ iUHD
IDUPDFrXWLFD GD SDUWH DXWRUD FRQFRUGRX FRP D HQWUHJD GRV SURGXWRV
$JXDUGDVH R MXOJDPHQWR GR UHFXUVR H GHWHUPLQDomR GH HQWUHJD GRV
LWHQV

J&KDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

0DQXWHQomR GD VXVSHQVmR DWp MDQHLUR GH  FRP LPSDFWR QDV
RSHUDo}HV IHLWDV H[FOXVLYDPHQWH SHOD HPSUHVD SXQLGD LH SHUGD GH
HILFLrQFLD ILVFDO ORJtVWLFD H RSHUDFLRQDO DOpP GH HYHQWXDO UHVWULomR D
DWXDomR FRP LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD FRP D TXDO DSHQDV HVWD HPSUHVD
WHQKD FDGDVWUR  $OpP GLVVR SRGH KDYHU PHQomR GD VXVSHQVmR QR
FDGDVWUR 6,&$) GDVGHPDLVHPSUHVDVGR*UXSR1RHQWDQWRUHIHULGD
VLWXDomRQmRJHUDFRQVHTXrQFLDVPDWHULDLVUHOHYDQWHVRXLPSHGLPHQWRV
GDV GHPDLV HPSUHVDV GH SDUWLFLSDUHP QD UHVSHFWLYD OLFLWDomR $
&RPSDQKLDGHYHUiDSHQDVSUHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHDVLWXDomRSDUD
RyUJmROLFLWDQWH
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

'RV SURFHVVRV  GHVFULWRV DFLPD HP  GH MXQKR GH  R PRQWDQWH GH 5 PLO HVWi
SURYLVLRQDGRWHQGRHPYLVWDVHUFODVVLILFDGRFRPRSUREDELOLGDGHGHSHUGD³SURYiYHO´
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  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV
FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[
FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1mR Ki SURFHVVRV WUDEDOKLVWDV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV HP TXH D
&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVVHMDPSDUWHVHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
RX H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV RX H[FRQWURODGRUHV RX VHXV LQYHVWLGRUHV RX GH VXDV
FRQWURODGDV
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRDSOLFiYHO
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
3URFHVVRQ
D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR 63 

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD±9DUDGR7UDEDOKRGH6mR3DXOR

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

(&0-[(OID0HGLFDPHQWRV/WGD

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3URFHVVRHPVHJUHGRGHMXVWLoD

9DORUGDFDXVD5

I3ULQFLSDLVIDWRV

2SURFHVVRHQFRQWUDVHQDIDVHGHFRQKHFLPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

9DORUHQYROYLGRDWXDOL]DGR5


3URFHGLPHQWR$UELWUDO&0$-&$
D-Xt]R

&kPDUDGH&RQFLOLDomR0HGLDomRH$UELWUDJHP±&,(63),(63

E,QVWkQFLD

1$

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

0&$H$0&=$[1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU6$

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3URFHVVRVLJLORVR

9DORUKLVWyULFRGDFDXVD5


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH SURFHGLPHQWR DUELWUDO HPTXH VHGLVFXWHDMXVWHGHSUHoR H
SDJDPHQWR GH SDUFHODV GH SUHOR D SUD]R GHFRUUHQWH GH FRQWUDWR GH
FRPSUDHYHQGDGHDo}HV


J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

(P KLSyWHVH GH SHUGD R YDORU HQYROYLGR UHODFLRQDGR VHULD GH 5
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3URFHGLPHQWR$UELWUDO&0$6(&
D-Xt]R

&HQWURGH$UELWUDJHPH0HGLDomRGD&kPDUDGH&RPpUFLR%UDVLO&DQDGi

E,QVWkQFLD

1$

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

(OID0HGLFDPHQWRV6$[-(*GD6&*6GH6/*67*6
H'+&,H(/WGD


H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3URFHVVRVLJLORVR

9DORUKLVWyULFRGDFDXVD5


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHSURFHGLPHQWRDUELWUDOLQVWDXUDGRSHOD&RPSDQKLDHPTXHVH
GLVFXWH D REULJDomR GH IHFKDPHQWR GR FRQWUDWR GH FRPSUD H YHQGD GH
TXRWDV2SURFHGLPHQWRVHHQFRQWUDSHQGHQWHGHGHFLVmR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD GR SURFHVVR RX VHMD VH QmR UHVWDU GHWHUPLQDGR R
IHFKDPHQWRGRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHTXRWDVDVSDUWHVSRGHUmR
WHU HYHQWXDO LPSDFWR ILQDQFHLUR DLQGD LOtTXLGR  GHFRUUHQWH GH HYHQWXDLV
SHGLGRV GH QDWXUH]D LQGHQL]DWyULD IRUPXODGRV GH SDUWH D SDUWH H GH
DSOLFDomR GH PXOWDV FRQWUDWXDLV PDV TXH DLQGD QmR IRUDP REMHWR GH
GHEDWHGDVSDUWHVQRkPELWRGDDUELWUDJHPQHPGHTXDOTXHUDQiOLVHRX
GHFLVmRGRWULEXQDORXGHH[SHUW
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  3URFHVVRV -XGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV QmR
VLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$SUHVHQWDPRV DEDL[R RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV
EDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRGRVTXDLV
QyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUDPRVFRPRSDUWHVFXMRYDORUSURYLVLRQDGRVRPDYD5PLOHPGH
MXQKRGH

3URFHVVRV&tYHLV
9DORUHV(QYROYLGRV

50LOK}HV

3UiWLFDTXHFDXVRX
WDOFRQWLQJrQFLD

$ 6XEVLGLiULD &RPHUFLDO &RPPHG 3URGXWRV +RVSLWDODUHV p SDUWH HP  Do}HV
MXGLFLDLVFtYHLVFXMRSHGLGRpLQGHQL]DomRSRUGDQRPRUDOHPDWHULDOFDXVDGRHP
IXQomR GH VXSRVWR YtFLR HP SURGXWR PpGLFR 'HVWDFDVH TXH D 6XEVLGLiULD
&RPHUFLDO&RPPHG3URGXWRV+RVSLWDODUHVp5pGHVVDVDo}HVH[FOXVLYDPHQWHHP
IXQomR GH VHU SDUWH GD FDGHLD GH GLVWULEXLomR 2V IDEULFDQWHV HP UHJUD VmR
OLWLVFRQVRUWHVQDVDo}HV

9DORUHV(QYROYLGRV

5PLOK}HV

3UiWLFDTXHFDXVRX
WDOFRQWLQJrQFLD

$&RPSDQKLDpSDUWHHP RQ]H UHFODPDo}HVWUDEDOKLVWDVFXMRSHGLGRSULQFLSDO
p R UHFRQKHFLPHQWR GH YtQFXOR HPSUHJDWtFLR FRP D &RPSDQKLD HRX VXDV
VXEVLGLiULDV



3URFHVVRV7UDEDOKLVWDV
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQyVKDYtDPRVSURYLVLRQDGRRYDORUGH5PLOSDUDRSURFHVVRGHVFULWR
QRLWHPDFLPD
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD 7UDEDOKLVWD 
(PGHQRYHPEURGHQRkPELWRGR3URFHGLPHQWR3UHSDUDWyULRQD
0DMHOD0HGLFDPHQWRV/WGDILUPRXR7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD 7$& QFRPR
0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR 3% $WUDYpVGR7$&D0DMHODVHFRPSURPHWHXGH
IRUPDFRQWtQXDDUHJLVWUDUQDVFDUWHLUDVGHWUDEDOKRILFKDVHUHFLERVGRVHPSUHJDGRVWRGRVRVYDORUHV
HIHWLYDPHQWHSDJRVGHYHQGRDVSDUFHODVGHQDWXUH]DVDODULDOVHUHPEDVHGHHQFDUJRVWUDEDOKLVWDV
GHFRUUHQWHVGDUHODomRGHHPSUHJRREULJDomRTXHYHPVHQGRFXPSULGD'HVFXPSULPHQWRDR7$&
UHVXOWDQDDSOLFDomRGHPXOWDGH5SRUGHVFXPSULPHQWRGREUDGDHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD
27$&SRVVXLYLJrQFLDSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRHHYHQWXDODOWHUDomRMXUtGLFDGDHPSUHVDQmRDIHWDUi
DH[LJrQFLDGRVHXFXPSULPHQWR
&RQWLQJrQFLDVDGPLQVWUDWLYDV
3URFHVVRV$GPLQLVWUDWLYRV &RQWUDWDo}HV3~EOLFDV 
9DORUHV(QYROYLGRV

5PLOK}HV

3UiWLFDTXHFDXVRX
WDOFRQWLQJrQFLD

$ &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV VmR SDUWH HP  SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
LQVWDXUDGRV SRU H WUDPLWDQGR HP yUJmRV S~EOLFRV OLFLWDQWHVFRQWUDWDQWHV FXMRV
REMHWRV HVWmR UHODFLRQDGRV j LQH[HFXomR FRQWUDWXDO WRWDO RX SDUFLDO 
QRWDGDPHQWHDWUDVRQDHQWUHJDGHSURGXWRV7DLVSUREOHPDVHPJUDQGHSDUWH
GDVYH]HVVmRVROXFLRQDGRVDRORQJRGRVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV

,PSDFWRV

$LQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRQRVWHUPRVGRDUWGD/HL*HUDOGH
/LFLWDo}HVSRGHUiJDUDQWLGDDSUpYLDGHIHVDDSOLFDUDRFRQWUDWDGRDVVHJXLQWHV
VDQo}HVPXOWDDGYHUWrQFLDVXVSHQVmRWHPSRUiULDLPSHGLPHQWRRXGHFODUDomRGH
LQLGRQHLGDGHSDUDOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

'HQWUHRVSURFHVVRVSURFHVVRVDSUHVHQWDPLQGLFDomRGRyUJmRVREUHD
SRVVLELOLGDGHGHDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVPDLVVHYHUDVVXVSHQVmRLPSHGLPHQWR
RX GHFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR
3~EOLFD1RHQWDQWRQHQKXPGHVWHVSURFHVVRVHVWiUHODFLRQDGDDLQYHVWLJDomR
GHTXDOTXHUDWRIUDXGXOHQWRFRPHWLGRSHOD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVRTXH
GLPLQXL D SUREDELOLGDGH GHVWD SRWHQFLDO VDQomR VH PDWHULDOL]DU ( DSHQDV 
SURFHVVRVWHPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOSDUDDDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVPDLV
VHYHUDV YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SDUD PDLRUHV GHWDOKHV
VHQGR FHUWR TXH R REMHWR GHVWHV SURFHVVRV WDPEpP VH UHODFLRQDP D DVSHFWRV
RSHUDFLRQDLVGDVYHQGDVS~EOLFDVHQmRHQYROYHPTXDOTXHUDWRIUDXGXOHQWR3DUD
RVGHPDLVSURFHVVRVDGHSHQGHUGDJUDYLGDGHGDLQH[HFXomRHGDHILFLrQFLDGD
&RPSDQKLD HP VDQDU WDLV SUREOHPDV DV SHQDOLGDGHV PDLV SURYiYHLV GH VHUHP
DSOLFDGDVVmRDGYHUWrQFLDRXPXOWD
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Custodiados
  5HJUDV GR SDtV GH RULJHP H GR SDtV HP TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV HVWmR
FXVWRGLDGRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
D

3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

&RP R REMHWLYR GH HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGH D VHUHP REVHUYDGRV QR
SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV EHP FRPR FRQWURODU RX PLWLJDU ULVFRV RSHUDFLRQDLV
HVWUDWpJLFRVHUHJXODWyULRVDGRWDPRVXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV(VWD3ROtWLFDGH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP5HXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHVXDDSOLFDomRpPRQLWRUDGDSHOR
&RPLWrGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRDGRWDPRVWDPEpPSROtWLFDVIRUPDLVFRPSOHPHQWDUHVGHVWLQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGH
QRVVRVULVFRVWDLVFRPR&yGLJRGH&RQGXWD3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR3ROtWLFD$QWLWUXVWH3ROtWLFDGH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV3ROtWLFDGH&RQIOLWR
GH,QWHUHVVHV3URFHGLPHQWR2SHUDFLRQDO3DGUmRGH,QWHUDomRFRP$JHQWHV3~EOLFRVHR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
$V QRVVDV SROtWLFDV H RV UHJLPHQWRV LQWHUQRV GH QRVVRV yUJmRV H GHSDUWDPHQWRV SRGHP VHU
FRQVXOWDGRVHPQRVVRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVZZZJUXSRHOIDFRPEUUL
E

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVWDEHOHFHSULQFtSLRVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHP
REVHUYDGRV QR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GH
IRUPDDLGHQWLILFDUHPRQLWRUDURVULVFRVUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDRXVHXVHWRUGH
DWXDomR
L

5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

(VWDPRVFRPSURPHWLGRVFRPDGLQkPLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHWRGRVRVULVFRVGHVFULWRVQRVLWHQV
HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGHIRUPDDSUHVHUYDUHGHVHQYROYHUQRVVRVYDORUHVDWLYRV
UHSXWDomRFRPSHWLWLYLGDGHHSHUHQLGDGHGRVQHJyFLRV
(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRHQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHV
D  5LVFR(VWUDWpJLFRVmRULVFRVDVVRFLDGRVFRPDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDHRX
GHFRUUHQWHVGDIDOWDGHFDSDFLGDGHRXKDELOLGDGHSDUDDWLQJLURVVHXVREMHWLYRVGHQHJyFLRV
RX SDUD SURWHJHUVH H DGDSWDUVH D PXGDQoDV QR DPELHQWH FRPR IDWRUHV FRPSHWLWLYRV
HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GHVHQYROYLPHQWR GH SURGXWRV WHUFHLUL]DomR GH DWLYLGDGHV
HVWUDWpJLDGHIRUPDomRGHSUHoRV
E  5LVFR2SHUDFLRQDOULVFRVUHODFLRQDGRVjRSHUDomRGD&RPSDQKLD SURFHVVRVSHVVRDVH
WHFQRORJLD TXHDIHWDPDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHXWLOL]DomRHIHWLYDHHILFLHQWHGHUHFXUVRV
TXHWRUQHPLPSUySULRRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD3RGHPVHPDQLIHVWDUGH
GLYHUVDVPDQHLUDVFRPRSRUH[HPSORDWRVIUDXGXOHQWRVLQWHUUXSomRGRQHJyFLRFRQGXWD
LQFRUUHWD GH HPSUHJDGRV LQFDSDFLGDGH FRPHUFLDOL]DU HRX GLVWULEXLU RV PHGLFDPHQWRV
SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV H PDWHULDLV KRVSLWDODUHV QDV FRQGLo}HV H SUD]RV HVWDEHOHFLGRV
UHVXOWDQGRHPSHUGDVILQDQFHLUDVFRPHUFLDLVPXOWDVILVFDOL]DWyULDVHRXLPSDFWRVMXUtGLFRV
H UHSXWDFLRQDLV 6mR GHFRUUHQWHV GH IDOWD GH FRQVLVWrQFLD H DGHTXDomR GH VLVWHPDV GH
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LQIRUPDomRSURFHVVDPHQWRHFRQWUROHGHRSHUDo}HVEHPFRPRGHIDOKDVQRJHUHQFLDPHQWR
GH UHFXUVRV H QRV FRQWUROHV LQWHUQRV RX IUDXGHV TXH WRUQHP LPSUySULR R H[HUFtFLR GDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
F  5LVFR )LQDQFHLUR HVWi DVVRFLDGR j H[SRVLomR GDV RSHUDo}HV ILQDQFHLUDVFRQWiEHLV GD
&RPSDQKLDWDQWRDLQVWUXPHQWRVUHODFLRQDGRVjWHVRXUDULDHIOX[RVILQDQFHLURVTXDQWRD
ULVFRV UHODFLRQDGRV D UHODWyULRV ILQDQFHLURV LQWHUQRV H H[WHUQRV  H j FRQILDELOLGDGH GR
EDODQoRSDWULPRQLDO'LYLGHPVHHQWUH L 5LVFRVGH0HUFDGR±GHFRUUHQWHVGDSRVVLELOLGDGH
GHSHUGDVRFDVLRQDGDVSRUPXGDQoDVQRFRPSRUWDPHQWRGHWD[DVGHMXURVGHFkPELRGRV
SUHoRVGDVDo}HVHGRVSUHoRVGHFRPPRGLWLHV LL 5LVFRVGH&UpGLWR±SRVVLELOLGDGHVGH
SHUGD UHVXOWDQWHV GH LQFHUWH]D VREUH YDORUHV SDFWXDGRV FRP WRPDGRUHV GH HPSUpVWLPRV
FRQWUDSDUWHVGHFRQWUDWRVRXHPLVV}HVGHWtWXORVH LLL 5LVFRVGH/LTXLGH]±SRVVLELOLGDGH
GHSHUGDGHFRUUHQWHGDLQFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUXPDWUDQVDomRHPWHPSRUD]RiYHOHVHP
SHUGD VLJQLILFDWLYD GH YDORU RX D SRVVLELOLGDGH GH IDOWD GH UHFXUVRV SDUD KRQUDU RV
FRPSURPLVVRV DVVXPLGRV HP IXQomR GR GHVFDVDPHQWR HQWUH DWLYRV H SDVVLYRV 2 5LVFR
)LQDQFHLUR SRGH VH PDWHULDOL]DU HP GHFRUUrQFLD GD QmR HIHWLYLGDGH QD DGPLQLVWUDomR GRV
IOX[RV GH FDL[D YLVDQGR D PD[LPL]DomR H D JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO UHWRUQRV GDV
WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV FDSWDomRDSOLFDomR GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV SRVVLELOLGDGH GH
HPLVVmR GH UHODWyULRV ILQDQFHLURV JHUHQFLDLV H ILVFDLV LQFRPSOHWRV QmRH[DWRV RX
LQWHPSHVWLYRVH[SRQGRD&RPSDQKLDDPXOWDVHSHQDOLGDGHVH
G  5HJXODWyULR HRX GH &RQIRUPLGDGH ULVFRV UHODFLRQDGRV DR FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV
UHJXODWyULDVOHJDLVHH[LJrQFLDVILGXFLiULDVFRQVLGHUDQGRQRUPDVHOHLVDSOLFiYHLVDRVHWRU
GH DWXDomR OHLV JHUDLV DPELHQWDO WUDEDOKLVWD FtYHO H WULEXWiULR ILVFDO  DFRUGRV
UHJXODPHQWRVFyGLJRGHFRQGXWDHRXGHPDLVSROtWLFDV
LL 

,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2 SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV TXH DGRWDPRV IRL HODERUDGR j OX] GR GLVSRVWR QR ³,62
±3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HVGD*HVWmRGH5LVFRV´
Processo de Avaliação:
$DYDOLDomRGHULVFRVpUHDOL]DGDGHDFRUGRFRP

• LGHQWLILFDomRGRVIDWRUHV FDXVDV GHULVFRVHLPSOLFDo}HVQRVREMHWLYRV PHWDVHUHVXOWDGRV 
SURMHWDGRV

• DQiOLVH GRV SULQFLSDLV ULVFRV VXVFHWtYHLV GH DIHWDU RV VHXV REMHWLYRV SRU PHLR GD
GHWHUPLQDomRGRJUDXGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGRVULVFRV

• SULRUL]DomR H GHILQLomR GR OLPLWH RX DSHWLWH  GH FDGD ULVFR TXH QyV H QRVVRV DFLRQLVWDV
HVWDPRVGLVSRVWRVDFRUUHUQDEXVFDSHORUHWRUQRHJHUDomRGHYDORUFODVVLILFDQGRRVULVFRV
GHDFRUGRFRPDVHJXLQWHFODVVLILFDomR
D


5LVFRLQDFHLWiYHO5LVFRVVmRLQDFHLWiYHLVHGHPDQGDPDomRJHUHQFLDOSULRULWiULDSDUD
HOLPLQDUDFRPSRQHQWHGHULVFRRXUHGX]LUVXDVHYHULGDGHHRXIUHTXrQFLD
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E

5LVFR LQHVSHUDGR 5LVFRV LQHVSHUDGRV FRP DOWR LPSDFWR H EDL[D IUHTXrQFLD 5LVFRV
GHYHPVHUTXDQWLILFDGRVHPRQLWRUDGRVUHJXODUPHQWHSDUDGLUHFLRQDUFRQWLQXDPHQWHDV
HVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRHRXSODQRVGHFRQWLQJrQFLD2REMHWLYRpHVWDUSUHSDUDGRFDVR
RHYHQWRYHQKDDDFRQWHFHU

F

5LVFRSURYiYHO5LVFRVGHPHQRUFULWLFLGDGHGHYLGRDRPHQRUQtYHOGHLPSDFWRQRYDORU
GRQHJyFLR)RFRGHYHVHURGHGHILQLUQtYHLVDFHLWiYHLVGHSHUGDSRUHYHQWRVHOLPLWHV
GHFRPSHWrQFLDTXHHYLWHPTXHRQtYHOGHLPSDFWRVXEDDRORQJRGRWHPSR7UDWDPHQWR
VXMHLWRjYLDELOLGDGHGHFRQWUDWDomRGHVHJXURVFRPRUHVSRVWDDHVWHVULVFRVH

G

5LVFRDFHLWiYHO5LVFRVGHEDL[RLPSDFWRHIUHTXrQFLDQmR KDYHQGRQHFHVVLGDGHGH
PRQLWRUDPHQWRFRQWtQXR

Tratamento
$SyV D DYDOLDomR H GHYLGD FODVVLILFDomR RV ULVFRV GHYHP VHU WUDWDGRV SRU PHLR GH LQLFLDWLYDV
GHILQLGDVHLPSODQWDGDVSHOR&RPLWrGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVFRPDX[tOLRGR&RPLWrGH5LVFRV
GD&RPSDQKLDGHIRUPDDDGHTXDUDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRVOLPLWHVGRULVFRDSURYDGR
2&RPLWrGH5LVFRVDX[LOLDUiDDGPLQLVWUDomRQDUHVSRVWDDVHUGDGDDRVULVFRVGHWHFWDGRVRXVHMD
VXD L DFHLWDomRHOLPLQDomR LL PLWLJDomRRX LLL WUDQVIHUrQFLDjWHUFHLURVVHQGRTXHDVIHUUDPHQWDV
XWLOL]DGDV QR SURFHVVR GH WUDWDPHQWR GRV 5LVFRV GHYHP REMHWLYDU R DWHQGLPHQWR GH WDO UHVSRVWD
REVHUYDGRVRVOLPLWHVDFHLWiYHLV
Comunicação e Consulta
$FRPXQLFDomRGHQWURGDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDGHYHUiSURSRUFLRQDUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDV
SDUDTXHDDGPLQLVWUDomRHR&RPLWrH[HUoDPVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVHDWLYLGDGHVQD*HVWmRGH
5LVFRV
$ FRPXQLFDomR GHYH VHU IRFDGD QR GHVHQYROYLPHQWR GH XPD FRPSUHHQVmR FODUD H RSRUWXQD GRV
ULVFRVGD&RPSDQKLD
$VLQIRUPDo}HVWUDWDGDVQR&RPLWrGH5LVFRVGHYHPVHUWUDWDGDVFRPDPi[LPDFRQILGHQFLDOLGDGH
H ILFDUHP UHVWULWDV DRV PHPEURV GH UHIHULGR yUJmR D DGPLQLVWUDomR H $FLRQLVWDV HVWHV ~OWLPRV
FRQIRUPHDSOLFiYHO
$ IUHTXrQFLD H R QtYHO GH GHWDOKDPHQWR GDV FRPXQLFDo}HV HQWUH D DGPLQLVWUDomR H R &RPLWr GH
5LVFRVGHYHPVHUVXILFLHQWHV SDUDSHUPLWLURHQWHQGLPHQWRGRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVHVHXV
LPSDFWRV EHP FRPR SHUPLWD TXH D DGPLQLVWUDomRSRVVD UHDJLU HP WHPSR KiELO jV LQGLFDo}HV GH
HILFiFLD
$FRPXQLFDomRGLUHWDGHRXWURV&RODERUDGRUHVFRPR&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH5LVFRVGHYHVHU
SHUPLWLGDVHPTXDLVTXHUUHVWULo}HV
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGHYHVHUREVHUYDGRHPWRGRVRVSURFHVVRVGHWRPDGDGH
GHFLVmRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHDJHVWmR
GHSURMHWRVGHVGHRPRPHQWRHPTXHVmRFULDGRVHDRORQJRGHWRGRRVHXGHVHQYROYLPHQWR
Monitoramento
$SDUWLUGDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHVWHVGHYHUmRVHUPRQLWRUDGRVGHIRUPDFRQWtQXDGHDFRUGRFRP
DGLYLVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDDEDL[R
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LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1RVVRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpUHDOL]DGRSRUXPDHVWUXWXUDIRUPDGDSRUGLIHUHQWHVyUJmRVFRP
DVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDV
Conselho de Administração
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSRU

• DSURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HV0DWUL]0RGHODJHPGH5LVFROLPLWHVGHH[SRVLomRLPSDFWRV
HSULRULGDGHVFRQIRUPHDSUHVHQWDGRSHOD'LUHWRULD

• IRUQHFHUj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULRVXDSHUFHSomRGRJUDXGHH[SRVLomRDULVFRVTXH
D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD YLVmR GR DFLRQLVWD  H LQIOXHQFLDU QD SULRUL]DomR GRV ULVFRV D
VHUHPWUDWDGRV

• DYDOLDUTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGHH[SRVLomRGHULVFRVTXHWHQKDPVLGR
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULDH

• DYDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GH5LVFRV
Diretoria
$'LUHWRULDpUHVSRQViYHOSRU

• GHVHQKDUDVGLUHWUL]HV0DWUL]0RGHODJHPGH5LVFRGHWHUPLQDQGRRVOLPLWHVGHH[SRVLomR
LPSDFWRVSULRULGDGHVHDWROHUkQFLDGHH[SRVLomRDRVULVFRV

• GHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD
• GHILQLUHPFRQMXQWRFRPDViUHDVTXHFRQWURODPFDGDULVFRRVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomR
GRVULVFRVHPHOKRULDVGHFRQWUROH

• VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomRDRV
5LVFRVHRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRH

• GLVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGHULVFRHPWRGD&RPSDQKLD
Gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos
2V JHVWRUHV GDV iUHDV GH QHJyFLR H UHVSRQViYHLV GLUHWRV SHORV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVFRPUHSRUWHSDUDD'LUHWRULDHFRPRSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDVmRUHVSRQViYHLVSRU

• LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRHSURFHVVRVGHDFRUGRFRP
RVOLPLWHVGHULVFRV

• FRPXQLFDU WHPSHVWLYDPHQWH DR &RPLWr GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SRU PHLR GH VHX
FRRUGHQDGRU LQGHSHQGHQWH GD ÈUHD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV RX TXDOTXHU GH VHXV
PHPEURV RV HYHQWRV GH ULVFR DSUHVHQWDUHP WHQGrQFLD GH RFRUUrQFLD HRX HYHQWXDO
H[WUDSRODomRGRVOLPLWHVGHULVFRH

• LPSOHPHQWDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGHULVFRVHDFRPSDQKDUDV
Do}HVFRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRV
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&RPLWrGH5LVFRV
2&RPLWrGH5LVFRVWDPEpPVXERUGLQDGRj'LUHWRULDHFRPRVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDpUHVSRQViYHO
SRU

• DGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR
• IRUQHFHUDSRLRPHWRGROyJLFRDRVGHSDUWDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLD
SRUPHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD

• IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGHULVFRV
• DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGH
GHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR

• SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HV
FRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDR5LVFR

• VXSHUYLVLRQDU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GH ULVFRV HP FRQMXQWR FRP R &RPLWr GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H DVVHJXUDU PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH GH 5LVFRV GH IRQWHV
H[WHUQDVFRPYLVmRSURVSHFWLYDVREUHRV5LVFRVHPHUJHQWHV

• DFRPSDQKDU D &RPLWr GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV QD LPSODQWDomR GD 3ROtWLFD  GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVSRUPHLRGDGLVVHPLQDomRGHIHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDV

• DYDOLDU RV ULVFRV DVVRFLDGRV D FHUWRV SURMHWRV HVWUDWpJLFRV SDUFHULDV RX WUDQVDo}HV GH
IXV}HVHDTXLVLo}HV

• FXPSULURVOLPLWHVGHULVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
• FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLD
HRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDVH

• DVVHJXUDUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDR&RPLWrGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVVREUH
5LVFRV RX LQFLGHQWHV EHP FRPR FRRUGHQDU R VLVWHPD GH JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV HP
PRPHQWRVGHFULVHVHPFDVRGHJUDQGHVDFRQWHFLPHQWRV
Área de Auditoria Interna
$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDFRPRWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDHYLQFXODGDGLUHWDPHQWHDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSRU

• DIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD
VXJHULQGR DOWHUDo}HV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H DR &RPLWr GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRVTXDQGRQHFHVViULR

• IRUQHFHUTXDQGRVROLFLWDGRLQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHP
• DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGH
LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD  VH SRVVtYHO SDXWDGD WDPEpP HP LQGLFDGRUHV GH
PHUFDGRH

• SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVDR&RPLWrGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
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F  $GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
1RVVD DGPLQLVWUDomR H GLYHUVRV yUJmRV PRQLWRUDP H DYDOLDP SRU PHLRV TXH FRQVLGHUDPRV
DGHTXDGRVVHDVRSHUDo}HVTXHHIHWXDPRVHVWmRGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVSRUQyVDGRWDGDVH
VHUHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVQRVVRVREMHWLYRV
(PYLVWDGHQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRV
HQWHQGHPRV TXH QRVVD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO DWXDO SDUD YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GH QRVVDV
DWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD
3RUILPHQWHQGHPRVTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDYHULILFDUD
HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H VHPSUH TXH QHFHVViULR UHYLVDPRV QRVVRV
FyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mRDGRWDPRVXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRSRLV
HQWHQGHPRVTXHRVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVDWXDOPHQWHH[SRVWRVQmRUHTXHUHPDXWLOL]DomRGH
LQVWUXPHQWRV FRPSOH[RV H D IRUPD FRP TXH QRVVD 7HVRXUDULD H 'LUHWRULD )LQDQFHLUD DWXDOPHQWH
JHUHQFLDP HVVHV ULVFRV SDUHFH DGHTXDGD DR QRVVR SRUWH FRPSOH[LGDGH H YROXPH GH QRVVDV
DWLYLGDGHV
1mR REVWDQWH QRVVD 7HVRXUDULD H 'LUHWRULD )LQDQFHLUD JHUHQFLD FRQVWDQWHPHQWH WDLV ULVFRV H
SDVVDPRV D DGRWDU XPD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV IRUPDOL]DGD FRQIRUPH GHVFULWD QD
6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXHSRGHVHUDFHVVDGDQRZHEVLWHDOLLQGLFDGRTXH
WDPEpPpDSOLFiYHODRVULVFRVGHPHUFDGRFXMDFODVVLILFDomRHDQiOLVHpFRQGX]LGDSHOR&RPLWrGH
5LVFRVGD&RPSDQKLDGDPHVPDIRUPDTXHRFRUUHFRPRVGHPDLV5LVFRV
'HDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVRV5LVFRVGH0HUFDGRWDOTXDORVGHPDLV
5LVFRVJHUHQFLDGRVSRUWDO3ROtWLFDVmRPRQLWRUDGRVFODVVLILFDGRVHUHODWDGRVj$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDTXHEXVFDUiDVDo}HVDGHTXDGDVSDUDVXDPLWLJDomRHOLPLQDomR
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

9LVDPRV HVWDEHOHFHU H GLYXOJDU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGDV QR
SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H TXH SRVVDP DIHWDU R
DWHQGLPHQWRDRVVHXVREMHWLYRV2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRU TXDWUR 
HWDSDV L SURFHVVRGHDYDOLDomR LL WUDWDPHQWR LLL FRPXQLFDomRHFRQVXOWDH LY PRQLWRUDPHQWR
L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2VULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRLQFOXLQGRULVFRVGHPHUFDGRHVWmRUHODFLRQDGRVDWRGR
H TXDOTXHU HYHQWR GHFRUUHQWH GH LQFHUWH]DV DR TXDO HVWDPRV H[SRVWRV H TXH SRVVD LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWH R DOFDQFH GH QRVVRV REMHWLYRV H GH JHUDomR GH YDORU FRQIRUPH QRVVR SODQR
HVWUDWpJLFRGHORQJRSUD]R'HQWUHWDLVULVFRVHVWmRLQFOXtGRVRVULVFRVPHQFLRQDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXDLVVHMDPULVFRGHFkPELRHULVFRGHWD[DGHMXURV
&RPUHODomRDRVULVFRVGHPHUFDGRVmRGHILQLGRVFRPRDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHSHUGDV
UHVXOWDQWHV GD PRYLPHQWDomR QRV YDORUHV GH PHUFDGR GH SRVLo}HV GHWLGDV SHOD &RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRLQFOXVLYHRVULVFRVGDVRSHUDo}HVVXMHLWDVjYDULDomRFDPELDOGDVWD[DVGHMXURVH
GRV SUHoRV GH Do}HV (QWUH RV ULVFRV GH PHUFDGR LQFOXHPVH D LQVWDELOLGDGH FDPELDO QD TXDO D
&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHDGHVYDORUL]DomRRXDYDORUL]DomRGR5HDOIUHQWHDR'yODUH
RXWUDVPRHGDVQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
2XWURULVFRGHPHUFDGRHVWiUHODFLRQDGRjHOHYDomRGDVWD[DVGHMXURVTXHSRGHPLPSDFWDUQmR
VRPHQWHRFXVWRGHFDSWDomRGHQRYRVHPSUpVWLPRVSHOD&RPSDQKLDFRPRWDPEpPRFXVWRGHVHX
HQGLYLGDPHQWRDWXDOYLQGRDFDXVDUDXPHQWRGHVXDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
&DEHj7HVRXUDULDHj'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDIXQomRGHJHVWmRHLGHQWLILFDomRDRV
ULVFRVGHPHUFDGRTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
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LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$WXDOPHQWH XWLOL]DPRV R PRGHOR GH FRQWDELOLGDGH GH hedge GH YDORU MXVWR EXVFDQGR SURWHJHU
DOWHUDo}HVQRYDORUMXVWRREMHWRGRhedge
 LLL  LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 
$&RPSDQKLDXWLOL]DDWXDOPHQWHswapFDPELDOFRPRSULQFLSDOPHFDQLVPRGHSURWHomRFRQWUDULVFRV
UHODFLRQDGRVDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDHPDFRUGRFRPD/HLQ
GHGHVHWHPEURGHSDUDSURWHJHURVHXSDWULP{QLR
LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

1mRSRVVXtPRVSDUkPHWURVREMHWLYRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRV
SRLVHQWHQGHPRVTXHDEDL[DFRPSOH[LGDGHGHWDLVULVFRVSHUPLWHVHXDGHTXDGRJHUHQFLDPHQWRVHP
XPDIRUPDOL]DomRGHFULWpULRVREMHWLYRVHVSHFtILFRV
1mRREVWDQWHEXVFDPRVPLWLJDURVULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRVSRUPHLRGDV
VHJXLQWHVSUiWLFDV
Y

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDFDSWDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDHPDFRUGR
FRPD/HLQGHGHVHWHPEURGHMiDFRPSDQKDGRVGHXPFRQWUDWRGHVZDSHPTXHD
GtYLGD p FRQYHUWLGD GH PRHGD HVWUDQJHLUD QRUPDOPHQWH 'yODU GRV (VWDGRV 8QLGRV RX (XUR 
UHPXQHUDGR D XPD WD[D GH MXURV IL[D SDUD 5HDLV j WD[D GH &HUWLILFDGR GH 'HSRVLWR ,QWHUEDQFiULR
&', $&RPSDQKLDQmRFRQWUDWDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge H[FHWR
SHORVFRQWUDWRVGHswapPHQFLRQDGRVQHVWHLWHP
 YL  HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
1RVVDV iUHDV GH 7HVRXUDULD H 'LUHWRULD )LQDQFHLUD VmR UHVSRQViYHLV SRU DIHULU D TXDOLGDGH H D
HIHWLYLGDGH GRV QRVVRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV VXJHULQGR TXDQGR QHFHVViULR
DOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHGHYHGHILQLUHPFRQMXQWRFRPDiUHDGHJHVWmRGH
ULVFRRVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRVDYDOLDQGRTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRV
OLPLWHV GH H[SRVLomR GLUHWUL]HV H SROtWLFDV (P SDUDOHOR RV ULVFRV GH PHUFDGR VmR DQDOLVDGRV H
FODVVLILFDGRVSHOR&RPLWrGH5LVFRV
&RQIRUPH UHIOHWLGR QR LWHP  DFLPD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHP SDSHO UHOHYDQWH QR
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD LQFXPELQGRVH GD DYDOLDomR GRV OLPLWHV GH H[SRVLomR D
5LVFRDSURYDGRVSHOD'LUHWRULDEHPFRPRGDDSURYDomRGHSROtWLFDVHGLUHWUL]HVYROWDGRVjPLWLJDomR
GH5LVFRV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVHHVWUXWXUDKLHUiUTXLFDGHQRVVD
HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV YHMD D 6HomR  E LLL  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F  DGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
1RVVD DGPLQLVWUDomR PRQLWRUD H DYDOLD VH DV RSHUDo}HV TXH HIHWXDPRV HVWmR GH DFRUGR FRP DV
SROtWLFDVSRUQyVDGRWDGDVHVHUHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWR
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GRVQRVVRVREMHWLYRV$OpPGLVWRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXtPRVXP&RPLWrGH
$XGLWRULDLQVWDODGRFRQIRUPHSUiWLFDUHFRPHQGDGDSHOR1RYR0HUFDGRHVHPSUHTXHQHFHVViULR
UHYLVDPRVQRVVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]DORV
$FUHGLWDPRVTXHFRQVHJXLPRVPRQLWRUDURVULVFRVLQHUHQWHVjVQRVVDVDWLYLGDGHVGHIRUPDHILFD]H
FRQVLGHUDPRVTXHQRVVDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVLPSOHPHQWDGRVVmRDGHTXDGRV
SDUDPRQLWRUDURVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRVEHPFRPRDRQRVVRSRUWHHFRPSOH[LGDGHGH
QRVVDVDWLYLGDGHV
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D
SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
,PSOHPHQWDPRV H PDQWHPRV SUiWLFDV H VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH EXVFDP IRUQHFHU DRV
QRVVRV DFLRQLVWDV PDLRU VHJXUDQoD VREUH D FRQILDELOLGDGH GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H
GHPDLVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGR
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRVILQDQFHLURV
³,)56´ HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDV
SHOR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ,QWHUSUHWDWLRQV&RPPLWWHH ,)5,& LPSODQWDGRVQR%UDVLOSRU
PHLR GR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H VXDV LQWHUSUHWDo}HV WpFQLFDV ,&3&  H
RULHQWDo}HV 2&3& DSURYDGRVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 
2EMHWLYDQGR DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP HODERUDGDV GH IRUPD ILGHGLJQD
UHIOHWLQGR FRQVLVWHQWHPHQWH VHXV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV H SUHSDUDGDV HP
FRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVD&RPSDQKLDDGRWDGLYHUVDVSUiWLFDVHFRQWUROHVLQWHUQRV
TXH JDUDQWHP D WUDQVSDUrQFLD H D FRQILDELOLGDGH GH VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DV TXDLV D
&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXILFLHQWHVGDGRRWLSRGHDWLYLGDGHHRYROXPHGHWUDQVDo}HVTXHRSHUD
1HVWHVHQWLGRPHQVDOPHQWHD&RPSDQKLDUHDOL]DDVVHJXLQWHVDWLYLGDGHV
•
•
•
•
•

DQiOLVHHUHJLVWURGHSRVVtYHLVFRQWLQJrQFLDV
YHULILFDomRGHFRQVLVWHQFLDGRVODQoDPHQWRVPyGXORVHLQWHJUDo}HV
UHYLVmRDQDOtWLFDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
YHULILFDomRFRPSDUDWLYDHQWUHRUoDGRversus UHDOL]DGRSRUWRGDVDViUHDV
LQYHQWiULRGHHVWRTXH

$GLFLRQDOPHQWH FRPR DomR SDUD DSHUIHLoRDUPRV FRQVWDQWHPHQWH QRVVRV QtYHLV GH FRQWUROH
LQVWDODPRV R &RPLWr GH $XGLWRULD TXH GHYHUi HODERUDU DQXDOPHQWH UHODWyULR UHVXPLGR GH VXDV
DWLYLGDGHVTXHVHUiGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDFRQWHPSODQGRDVUHXQL}HVUHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLV
DVVXQWRVGLVFXWLGRVGHVWDFDQGRDLQGDUHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RQVLGHUDPRV QRVVDV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV HILFLHQWHV H DGHTXDGDV DR QRVVR SRUWH H j
FRPSOH[LGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHV
E

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

0HQVDOPHQWHDViUHDVGH'HSDUWDPHQWRSHVVRDO)LVFDORSHUDo}HVHILQDQFHLURGLVSRQLELOL]DPRV
GRFXPHQWRV QHFHVViULRV SDUD ILQV GH FRQFLOLDomR FRQWiELO $OpP GLVVR D iUHD MXUtGLFD DSRLD QR
UHJLVWURGDVFRQWLQJrQFLDVHFRQWUROHGDVPHVPDV
$&RPSDQKLDLQVWDORXXP&RPLWrGH$XGLWRULDHPGHDJRVWRGHTXHWHUiFRPRSULQFLSDLV
DWULEXLo}HV


RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD



DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
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DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD



DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD



DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVH



SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWR
GHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVH
FyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomR
GRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDiUHDGH3ODQHMDPHQWR)LQDQFHLURH$QiOLVH&RUSRUDWLYD )3 $ TXH
p UHVSRQViYHO SRU YHULILFDU H UHYLVDU SHULRGLFDPHQWH D FRQVLVWrQFLD GRV UHJLVWURV HIHWXDGRV QD
FRQWDELOLGDGHEHPFRPRFDOFXODULQGLFDGRUHVILQDQFHLURVDQDOLVDUWRGDVDVSHoDVFRQWiEHLV '5(
%DODQoRSDWULPRQLDOHIOX[RGHFDL[D UHSRUWDUHYHQWXDLVLQFRQVLVWrQFLDVHFRPXQLFDUDVLQIRUPDo}HV
SDUDVXSRUWDUDDOWDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQDVWRPDGDVGHGHFLVmRDiUHDILFDVREJHVWmR
GD'LUHWRULD)LQDQFHLUD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRPR&RPLWrGH$XGLWRULDyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGR
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHFDUiWHUSHUPDQHQWHTXHGHYHUiHODERUDUDQXDOPHQWHUHODWyULR
UHVXPLGRGHVXDVDWLYLGDGHVFRQIRUPHLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHQD6HomR E 
G
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
1RV WHUPRV GR 2ItFLR &LUFXODU&9061&*1$Q  LWHP  RV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV
SRVVXHPXPSUD]RGHDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGDHPLVVmRGRUHODWyULRGRDXGLWRUSDUDHPLWLUR
UHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGRPHQFLRQDGRQHVWHLWHP3RUHVWDUD]mRD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHVWiHP
SURFHVVR GHREWHQomRGDYHUVmR ILQDOH HPLWLGDGDFDUWDREVHUYDGRV RV SUD]RV OHJDLV 1R SUD]R
OHJDOD&RPSDQKLDIDUiDGHYLGDGLYXOJDomRSRUPHLRGHVWHLWHP
H
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHP G DFLPDWmRORJRD&RPSDQKLDWHQKDDFHVVRjYHUVmRILQDOGDFDUWD
SUHSDUDGD SHORV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV GLYXOJDUi VHXV FRPHQWiULRV VREUH DV HYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVDSRQWDGDV
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±3URJUDPDGHLQWHJULGDGH
DVHRHPLVVRUSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomR
GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD
LGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
7HPRVFRPRSULQFtSLRVIRPHQWDUDWUDQVSDUrQFLDGHQRVVDVDWLYLGDGHVSURWHJHUQRVVRSDWULP{QLR
ItVLFRHLQWHOHFWXDOHPDQWHUERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
%XVFDQGR GHVHQYROYHU H DSURIXQGDU WDLV SULQFtSLRV HP  GH IHYHUHLUR GH  UHIRUPXODPRV H
DWXDOL]DPRVQRVVR&yGLJRGH&RQGXWD ³&yGLJRGH&RQGXWD´ FRPUDWLILFDomRGDDSURYDomRSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHDJRVWRGHTXHYHGDTXDOTXHUDWRTXHSRVVDFDUDFWHUL]DU
VXERUQRSURSLQDHPSUpVWLPRRXWUDWDPHQWRSUHIHUHQFLDOGHFOLHQWHVHSDUFHLURVHPWURFDGHXPD
UHODomR H[LVWHQWH RX IXWXUD FRP QRVVD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH R &yGLJR GH &RQGXWD SURtEH
H[SUHVVDPHQWHTXDOTXHUIRUPDGHGLVFULPLQDomRHDVVpGLR
2 &yGLJR GH &RQGXWD GLVS}H TXH QHQKXP FRODERUDGRU GHYH SDJDU SURPHWHU RX DXWRUL]DU XP
EHQHItFLRSHVVRDO VHMDSDJDPHQWRRXTXDOTXHURXWURWLSRGHEHQHItFLR GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHD
TXDOTXHU IXQFLRQiULR GH JRYHUQR WDPSRXFR RIHUHFHU HRX UHFHEHU SUHVHQWHV YDQWDJHQV RX
HQWUHWHQLPHQWR UHDOL]DU GRDo}HV RX FRQWULEXLo}HV VRFLDLV HP QRVVR QRPH VHP D REWHQomR GD
DXWRUL]DomRQHFHVViULD
(QWUH RV PHFDQLVPRV H[LVWHQWHV SDUD JDUDQWLU D DSOLFDomR H HIHWLYLGDGH GR &yGLJR GH &RQGXWD
PDQWHPRV UHJLVWURV FRPHUFLDLV FRQWDV OLYURV H FRQWUDWRV SDUD QRV FHUWLILFDUPRV TXH UHIOLWDP
FRUUHWDPHQWHDQDWXUH]DGDVWUDQVDo}HVHGRVSDJDPHQWRV
&RQWDPRVFRP&RPLWrGHeWLFDIRUPDGRSRUPHPEURVVHQGRFHUWRTXHQDGDWDGHHODERUDomR
GHVWHIRUPXOiULRRVPHPEURVVmRR L 'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLD LL 'LUHWRUGH3ODQHMDPHQWR
(VWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD LLL 'LUHWRUGDiUHDGH5HFXUVRV+XPDQRV LY 'LUHWRUD-XUtGLFDHGH
&RPSOLDQFHH Y PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1R PRPHQWR GD FRQWUDWDomR RV FRODERUDGRUHV DVVLQDP 7HUPR GH 5HVSRQVDELOLGDGH TXH VH
HQFRQWUDDQH[RDR&yGLJRGH&RQGXWDSRUPHLRGRTXDOGHFODUDPWHUHPUHFHELGROLGRHHQWHQGLGR
R&yGLJRGH&RQGXWD
1RVVRV ULVFRV VmR UHDYDOLDGRV H QRVVDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV H DV SUiWLFDV VmR DGDSWDGDV
FRQVWDQWHPHQWH GH PRGR TXH QRVVD DGPLQLVWUDomR SRGH LPSOHPHQWDU PXGDQoDV H
DSHUIHLoRDPHQWRVVHPSUHTXHHQWHQGHUFRQYHQLHQWH
$&RPSDQKLDWDPEpPFRQWDFRPXPD3ROtWLFD$QWLFRUUXSomRGHPRGRDJDUDQWLUTXHR*UXSR(OID
YDLDSRLDURFRPEDWHjFRUUXSomRHDMXGDUDSURSRUFLRQDUXPDPELHQWHHFRQ{PLFRHTXLOLEUDGR$
&RPSDQKLD WHP FRPR REULJDomR PDQWHU OLYURV UHJLVWURV H FRQWDV UHIOHWLQGR GH IRUPD GHWDOKDGD
SUHFLVDHFRUUHWDWRGDVDVWUDQVDo}HVGR*UXSR(OID7RGRVGHYHP]HODUHVHUHVSRQVDELOL]DUSHODV
WUDQVSDUrQFLD GH QRVVDV UHODo}HV JDUDQWLQGR TXH VHUmR WRWDOPHQWH GRFXPHQWDGDV GHYHQGR DV
FRQWDVUHIOHWLUHPGHPDQHLUDSUHFLVDDVXDQDWXUH]DFRQIRUPHGHWDOKDGRQDUHIHULGD3ROtWLFD
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$&RPSDQKLDLQVWLWXLXXP3URFHGLPHQWR2SHUDFLRQDO3DGUmRGH,QWHUDomRFRP$JHQWHV3~EOLFRV
FRP D ILQDOLGDGH GH HVWDEHOHFHU D IRUPD FRP D TXDO RV IXQFLRQiULRV TXH HP IXQomR GH VXDV
DWULEXLo}HVGHVHQYROYDPDWLYLGDGHVSHUDQWHyUJmRVS~EOLFRVVHSRUWDUmRGXUDQWHDLQWHUDomRFRP
DJHQWHVS~EOLFRVGHPRGRDJDUDQWLURFXPSULPHQWRjVGLUHWUL]HVFRQWLGDVQD/HL$QWLFRUUXSomRH
FRQVHTXHQWHPHQWHDRV3ULQFtSLRGR3URJUDPDGHComplianceTXHUHIOHWHPRMHLWRGR*UXSR(OIDGH
DJLU
&RQIRUPH GLVS}H R UHIHULGR SURFHGLPHQWR p DEVROXWDPHQWH YHGDGR TXDOTXHU SDJDPHQWR
RIHUHFLPHQWRRXUHFHELPHQWRGHYDQWDJHPLQGHYLGDQDVUHODo}HVGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWDQWR
FRP DJHQWHV S~EOLFRV TXDQWR FRP DJHQWHV GR VHWRU SULYDGR QR %UDVLO RX QR H[WHULRU GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH
2 IXQFLRQiULR GR *UXSR (OID TXH LQWHUDJLU FRP DJHQWHV S~EOLFRV GHYHUiVH DEVWHU GH RIHUHFHU RX
VXJHULUTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPDRDJHQWHS~EOLFRRXDSHVVRDDHOHUHODFLRQDGDEHPFRPRVH
DEVWHUGHIRUQHFHUDDJHQWHS~EOLFRVTXDOTXHURULHQWDomRRXLQIRUPDomRTXHEHQHILFLHLOLFLWDPHQWH
DVHPSUHVDVGR*UXSR(OIDDLQGDTXHVHPFRQWUDSUHVWDomRGLUHWDDR$JHQWH3~EOLFRLQFOXVLYHSHOR
IDWR GH PDQWHU FRP R $JHQWH 3~EOLFR RX FRP SHVVRD GR FRQYtYLR GHVWH TXDOTXHU UHODomR PDLV
SUy[LPD
$V PHQVDJHQV WURFDGDV FRP RV $JHQWHV 3~EOLFRV SRU TXDOTXHU PHLR HVFULWDV RX YHUEDLV QmR
SRGHUmRHPKLSyWHVHDOJXPDFRQWUDULDUDVGLVSRVLo}HVGHVWHSURFHGLPHQWRHODVGHYHUmRVHPSUH
GHL[DUFODURDVSUHPLVVDVGRMHLWR(OIDGH$JLUHYLWDQGRGHVVDPDQHLUDLQWHUSUHWDomRHTXLYRFDGD
$GHPDLVWRGDHTXDOTXHULQWHUDomRGHIXQFLRQiULRVGR*UXSR(OIDFRP$JHQWHV3~EOLFRVVHMDHOD
PHUDPHQWHXPDVLPSOHVLQWHUDomRRXXPDUHXQLmRDJHQGDGDGHYHUiVHPSUHVHUREMHWRGHUHSRUWH
jÈUHDGH&RPSOLDQFHGD&RPSDQKLDVHQGRFHUWRTXHHPFDVRGHUHXQLmRRUHSRUWHVHGDUiSRU
PHLRGHDWDGHUHXQLmRDVVLQDGDSHORVSDUWLFLSDQWHVSHOR*UXSR(OID
7HQGR SUHVHQFLDGR DOJXP FRPSRUWDPHQWR IDOD RX VLWXDomR DQWLpWLFD HRX IRUD GR REMHWRIRFR GD
LQWHUDomR RX UHXQLmR HP GHVFRQIRUPLGDGH FRP R &RPSOLDQFH GD (OID R IXQFLRQiULR GHYHUi
LPHGLDWDPHQWH PDQLIHVWDU VXD GLVFRUGkQFLD DOpP GH ID]HU UHJLVWUDU WDO GLVFRUGkQFLD HP DWD EHP
FRPR HP UD]mR GD VLWXDomR HVWi VH UHWLUDQGR GR DPELHQWH H UHWLUDUVH SURQWDPHQWH 4XDOTXHU
VLWXDomRGHVVDQDWXUH]DGHYHUiVHUQRPHVPRPRPHQWRUHSRUWDGDjÈUHDGH&RPSOLDQFHGD(OID
$FRPSDQKLDFRQWDDLQGDFRPDVSROtWLFDVGH/LYUH&RQFRUUrQFLD $QWLWUXVWH H/LFLWDo}HV3~EOLFDV
UHJXODPHQWDTXHHVWDEHOHFHPUHVSHFWLYDPHQWHTXHDVGLUHWUL]HVGDFRPSDQKLDSDUDGHIHQGHUH
JDUDQWLU TXH R DPELHQWH HFRQ{PLFR VHUi OLYUH H VHP TXDOTXHU GLVWRUo}HV SUHVHUYDQGR VXD
LQGHSHQGrQFLDEHPFRPRTXHDSDUWLFLSDomRHPOLFLWDo}HVS~EOLFDVREVHUYDUiDOHJLVODomRYLJHQWH
QR SDtV WRGDV DV IRUPDOLGDGHV H VHUi OLYUH GH TXDOTXHU SUiWLFD TXH SRVVD FDUDFWHUL]DU IUDXGH
GLUHFLRQDPHQWRHOLPLQDomRGRFDUiWHUFRPSHWLWLYRGDVOLFLWDo}HVRXTXDOTXHURXWUDSUiWLFDLOHJDO
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 
$'LUHWRULD-XUtGLFDH&RPSOLDQFHpUHVSRQViYHOSRUGHVHQYROYHURSURJUDPDGHFRPSOLDQFHHDV
IHUUDPHQWDV GH FRPSOLDQFH GD &RPSDQKLD LPSOHPHQWDQGR Do}HV FRQWtQXDV SDUD JDUDQWLU D
FRQIRUPLGDGHHDRSHUDFLRQDOL]DomRHIHWLYDGRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRV
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2&RPLWrGHeWLFDGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHORGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRGRSURJUDPDGH
FRPSOLDQFHLQFOXVLYHSRUPHLRGHUHFHELPHQWRHWUDWDWLYDVGDVGHQ~QFLDVGHLUUHJXODULGDGHV
$iUHDGH&RPSOLDQFHFRQWDFRPURWLQDVGHPRQLWRUDPHQWRHDXGLWRULDGHVHXVFRQWUROHVLQFOXVLYH
SRUPHLRGHanálise de riscosHDXGLWRULDELDQXDOGRSURJUDPDUHDOL]DGRSRUFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
H LQGHSHQGHQWH VHQGR FHUWR TXH RV DSRQWDPHQWRV UHDOL]DGRV SHORV FRQWUROHV HP TXHVWmR VmR
WUDWDGRVSHOR&RPLWrGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$ &RPSDQKLD WDPEpP FRQWD FRP XP &RPLWr GH *HVWmR GH 5LVFRV H &RPSOLDQFH DWXDOPHQWH
GHQRPLQDGR³&RPLWrGH5LVFRV´ GHFDUiWHUSHUPDQHQWHHUHFRPHQGDWyULRFXMR5HJLPHQWR,QWHUQR
IRLDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGH
2 &RPLWr GH 5LVFR VH UH~QH ELPHVWUDOPHQWH HP FDUiWHU RUGLQiULR H VHPSUH TXH QHFHVViULR HP
FDUiWHUH[WUDRUGLQiULR
'HQWUHDVDWULEXLo}HVGR&RPLWrGH5LVFRVHVWmR
L  DGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFR
LL  IRUQHFHUDSRLRPHWRGROyJLFRDRVGHSDUWDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLD
SRUPHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD
LLL  IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGH5LVFRV
LY  DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDR5LVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGH
GHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR
Y  SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRV5LVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HV
FRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDR5LVFR
YL  VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGH5LVFRVHPFRQMXQWRFRPD'LUHWRULDHDVVHJXUDU
PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH GH 5LVFRV GH IRQWHV H[WHUQDV FRP YLVmR SURVSHFWLYD VREUH RV
5LVFRVHPHUJHQWHV
YLL DFRPSDQKDU D 'LUHWRULD QD LPSODQWDomR GHVWD 3ROtWLFD SRU PHLR GD GLVVHPLQDomR GH
IHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDV
YLLL  DYDOLDURV5LVFRVDVVRFLDGRVDFHUWRVSURMHWRVHVWUDWpJLFRVSDUFHULDVRXWUDQVDo}HVGH
IXV}HVHDTXLVLo}HV
L[  FXPSULURVOLPLWHVGH5LVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
[  FRPXQLFDU WHPSHVWLYDPHQWH RV HYHQWRV GH 5LVFR TXH DSUHVHQWDUHP WHQGrQFLD GH
RFRUUrQFLD HRX HYHQWXDO H[WUDSRODomR GH OLPLWHV SDUD GLVFXVVmR QRV IyUXQV H DOoDGDV
DSURSULDGDVH
[L  DVVHJXUDU DV LQIRUPDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV j 'LUHWRULD VREUH 5LVFRV RX LQFLGHQWHV EHP
FRPRFRRUGHQDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGRV5LVFRVHPPRPHQWRVGHFULVHVHPFDVR
GHJUDQGHVDFRQWHFLPHQWRV
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
• 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
2 &yGLJR GH &RQGXWD VH DSOLFD D WRGRV RV DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV TXH VH
UHODFLRQDPFRPD&RPSDQKLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXDSRVLomRKLHUiUTXLFDRXiUHDGHDWXDomR
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$&RPSDQKLDFXOWLYDUHODo}HVpWLFDVYHUGDGHLUDVHWUDQVSDUHQWHVFRPJRYHUQRVVRFLHGDGHFOLHQWHV
DFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVIRUQHFHGRUHVHWRGRVRVRXWURV
S~EOLFRVGHLQWHUHVVHTXHVHUHODFLRQDPFRPD&RPSDQKLDHFRQWULEXHPSDUDDUHDOL]DomRGDVXD
PLVVmRDFRQFUHWL]DomRGDVXDYLVmRHDFRQVWUXomRGDVXDPDUFDHLPDJHPLQVWLWXFLRQDOQRGLDD
GLD
• 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
$ &RPSDQKLD SURSLFLD WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV D WRGRV VHXV FRODERUDGRUHV SRU PHLRV ItVLFRV RX
YLUWXDLV D UHVSHLWR GDV SULQFLSDLV SUiWLFDV D VHUHP REVHUYDGDV SRU WRGRV H D QHFHVVLGDGH GH
FXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQR&yGLJRGH&RQGXWDHQDVGHPDLVSROtWLFDVLQHUHQWHVDRVHXSURJUDPD
GHLQWHJULGDGHEHPFRPRjVQRUPDVHDVVXQWRVUHOHYDQWHVDRVHWRUHPTXHDWXD
7DLVWUHLQDPHQWRVGHSHULRGLFLGDGHPtQLPDDQXDOVmRDSURYDGRVSHOR&RPLWrGHeWLFDHFRQGX]LGRV
SHODiUHDGH&RPSOLDQFHTXHGHVLJQDUiDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSDUDH[HFXWiORVREVHUYDGRR
S~EOLFRTXHVHUiWUHLQDGR
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
$V VDQo}HV D TXDOTXHU YLRODomR DR FyGLJR RX D TXDOTXHU GDV QRUPDV UHODWLYDV DR SURJUDPD GH
compliance VHUmR GHILQLGDV SHOR &RPLWr GH eWLFD VHQGR FHUWR TXH D DSOLFDomR GH TXDLVTXHU GDV
PHGLGDV SUHYLVWDV VHUi UHDOL]DGD GLUHWDPHQWH SHOR &RPLWr GH eWLFD SHOD 'LUHWRULD GH *HQWH GDV
HPSUHVDVGR*UXSR(OIDRXSHORVXSHULRULPHGLDWRGR&RODERUDGRUHQYROYLGREHPFRPRGHYHUiVHU
VHPSUH SUHFHGLGD GH RULHQWDomR HRX HVFODUHFLPHQWR DR &RODERUDGRU GH IRUPD D DVVHJXUDU D
FRPSUHHQVmR GD VLWXDomR HQVHMDGRUD GH DSOLFDomR GD UHVSHFWLYD PHGLGD $V PHGLGDV HVWmR
SUHYLVWDV QD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH &RQVHTXrQFLDV GD FRPSDQKLD H VmR DV VHJXLQWHV D  &DUWD
2ULHQWDWLYD E 2ULHQWDomR9HUEDO F $GYHUWrQFLD(VFULWD G 6XVSHQVmR H 6XVSHQVmRSRUIDWR
UHOHYDQWH I 'HVOLJDPHQWRSRUMXVWDFDXVD&DVRDLQIUDomRVHMDFRPHWLGDSRUWHUFHLURVDVVDQo}HV
SRGHUmR VHU D  DXGLWRULD E  QRWLILFDomR H[WUDMXGLFLDO F  VXVSHQVmR PRWLYDGD GR FRQWUDWR G 
EORTXHLRGRWHUFHLURH H LQWHUUXSomRRXHQFHUUDPHQWRGRVFRQWUDWRVYLJHQWHV
$OpPGDVPHGLGDVDFLPDDFULWpULRGR&RPLWrGHeWLFDGR*UXSR(OIDSRGHUmRVHUWRPDGDVPHGLGDV
OHJDLVDGLFLRQDLVVHDSOLFiYHODGPLQLVWUDWLYDVRXMXGLFLDLVQDHVIHUDFLYLOWUDEDOKLVWDFULPLQDOHRX
RXWUDV
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
2&yGLJRGH&RQGXWDIRLUHIRUPXODGRHDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRFHUWRTXH
DDSURYDomRIRLUDWLILFDGDHP5HXQLmRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHSRGHVHUFRQVXOWDGRQR
QRVVRZHEVLWHKWWSVJUXSRHOIDFRPEUSURJUDPDGHFRPSOLDQFH
EVHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
$&RPSDQKLDSRVVXLFDQDOSDUDDFROKHUGHQ~QFLDVFDVRKDMDVXVSHLWDGHXPDSRVVtYHOYLRODomRD
XPDOHLDXPUHJXODPHQWRRXDXPSDGUmRpWLFRGD&RPSDQKLD
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2VUHODWRVSRGHPVHUHQYLDGRVDTXDOTXHUPRPHQWRSHORVFDQDLV JUXSRHOIDFRPEUSURJUDPDGH
FRPSOLDQFHFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUHOID RXSHORWHOHIRQH 
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
2*UXSR(OIDFRQWDFRPXP&DQDOGH2XYLGRULDJHULGRSRUHPSUHVDWHUFHLUDHHVSHFLDOL]DGD
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
2FDQDOGHGHQ~QFLDVHVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVSRUIXQFLRQiULRVIRUQHFHGRUHV
FOLHQWHVSDUFHLURVRXWHUFHLURV
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
2*UXSR(OIDFRQWDFRPXP&DQDOGH2XYLGRULDJHULGRSRUHPSUHVDWHUFHLUDHHVSHFLDOL]DGDTXH
JDUDQWHRVLJLORHRFRUUHWRGLUHFLRQDPHQWRGDVGHQ~QFLDVDR&RPLWrGHeWLFD2GHQXQFLDQWHSRGH
D VHX FULWpULR UHDOL]DU D GHQ~QFLD GH IRUPD WRWDOPHQWH DQ{QLPD &DVR R UHODWR HQYROYD DOJXP
LQWHJUDQWH GR &RPLWr GH eWLFD R HQYROYLGR QmR UHFHEHUi D RFRUUrQFLD H RV GHPDLV LQWHJUDQWHV
DQDOLVDUmRRFDVR
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
2&RPLWrGHeWLFDpRyUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV
F VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVQDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV
$&RPSDQKLDUHDOL]DDPSORSURFHVVRGHdue diligenceGDVSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVHQYROYLGDVHP
SURFHVVR GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV FRP HVFRSR GHGLFDGR D LGHQWLILFDU
YXOQHUDELOLGDGHVHULVFRVGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVHPUHODomRDWHPDVUHODFLRQDGRVjVGLUHWUL]HVGH
complianceSUHYLDPHQWHjVRSHUDo}HVGH0 $VHQGRFHUWRDSyVDFRQFUHWL]DomRGDVRSHUDo}HVR
SURJUDPDGHcomplianceGDFRPSDQKLDLQFOXLQGRVXDVURWLQDVGHPRQLWRUDPHQWRVmRLPSODQWDGDV
QDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV(VWHSURFHVVRGHdue diligence pUHDOL]DGRHPFRQMXQWRHQWUHRV
WLPHV GH 0 $ compliance H MXUtGLFR GD &RPSDQKLD VHPSUH DVVHVVRUDGRV SRU HVFULWyULR GH
DGYRFDFLDHVSHFLDOL]DGR
GFDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR
&RQIRUPHGHWDOKDGRQHVWHLWHPSRVVXtPRVUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVYROWDGDV
SDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDTXHHQWHQGHPRVDGHTXDGDVDRQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHQRVVDV
LQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR
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5.5 - Alterações significativas

  ,QIRUPDU VH HP UHODomR DR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO KRXYH DOWHUDo}HV
VLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVDTXHRHPLVVRUHVWiH[SRVWRRXQDSROtWLFDGH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV DGRWDGD FRPHQWDQGR DLQGD HYHQWXDLV H[SHFWDWLYDV GH
UHGXomRRXDXPHQWRQDH[SRVLomRGRHPLVVRUDWDLVULVFRV
(PUHODomRDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVULVFRVLGHQWLILFDGRV
SHOD&RPSDQKLDQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO(QWUHWDQWRHPGHDJRVWRGHQRVVR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDSURYRXXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVFRQIRUPHGHWDOKDGDQRLWHP
$GLFLRQDOPHQWHQHVVDPHVPDGDWDUDWLILFRXDDSURYDomRGDYHUVmRUHIRUPXODGDHDWXDOL]DGDGR
QRVVR&yGLJRGH&RQGXWDFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

2XWUDVLQI5HOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDRLWHPTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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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

26/07/2007

Forma de Constituição do Emissor

Constituição sob a forma de sociedade limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR

$(OID0HGLFDPHQWRV6$ ³(OID´RX³&RPSDQKLD´ IRLIXQGDGDHP-RmR3HVVRD3%QRDQRGH
SRU (GDOPR /HLWH )HUQDQGHV $VVLV $ DWXDomR GD HPSUHVD p IRFDGD HP L  GLVWULEXLomR GH
PHGLFDPHQWRV GH HVSHFLDOLGDGHV LL  GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV H VLPLODUHV H
PDWHULDLV LLL VROXo}HVGHDOWRYDORUSDUDSODQRVPpGLFRVFOtQLFDVKRVSLWDLVJRYHUQRPpGLFRVH
SDFLHQWHVGHWRGRRSDtV
+i PDLV GH  DQRV DWUDYpV GR VRQKR GH XP SDUDLEDQR D (OID GDYD RV SULPHLURV SDVVRV QD
FRQVWUXomRGHXPDHPSUHVDTXHPXGDULDRFHQiULRGHGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVQR%UDVLO
$(OIDGHL[RXGHVHUXPDHPSUHVDIDPLOLDUSDVVDQGRSDUDXPDJHVWmRSURILVVLRQDOHFRQTXLVWDQGR
QRYRVWHUULWyULRV
&RPXPDJUDQGHKLVWyULDUHSOHWDGHUHFRQKHFLPHQWRHFUHGLELOLGDGHSHUDQWHRVHWRUGHVD~GHD(OID
H VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV ³*UXSR (OID´ KRMH p XPDV GDV HPSUHVDV PDLV FRQFHLWXDGDV QR
VHJPHQWRGHVD~GHGR%UDVLO
(QWUHRVDQRVGHHD&RPSDQKLDYLYHQFLRXXPFUHVFLPHQWRRUJkQLFRVHJXLGRSHORLQtFLR
GR SURFHVVRGH SURILVVLRQDOL]DomR GD &RPSDQKLD H D SDUWLU GH  FRP D HQWUDGD GRV IXQGRV
JHULGRV SHOR 3iWULD ,QYHVWLPHQWRV QR FRQWUROH GD &RPSDQKLD SRWHQFLDOL]RXVH R VHX FUHVFLPHQWR
FRQVLGHUDYHOPHQWHSRUPHLRSULQFLSDOPHQWHGDDTXLVLomRGHGLYHUVDVPDUFDVSDUDFRPSRURVHX
SRUWIyOLR
(P  R *UXSR (OID DGTXLULX D &LU~UJLFD -DZ &RPpUFLR GH 0DWHULDO 0pGLFR +RVSLWDODU /WGD
HPSUHVDFRPVHGHQR6XOGR%UDVLO 3DUDQi6DQWD&DWDULQDH5LR*UDQGHGR6XO HTXHGHGLFDVH
KiPDLVGHWUrVGpFDGDVjGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVDWHQGHQGRDRVPHUFDGRVS~EOLFRHSULYDGR
7DPEpPHPR*UXSR(OIDDGTXLULXD&ULVWDO3KDUPDHPSUHVDGH%HOR+RUL]RQWHFRPPDLVGH
DQRVGHDWXDomRQRPHUFDGRPLQHLURFRPRREMHWLYRGHFRPHUFLDOL]DUHGLVWULEXLUPHGLFDPHQWRV
GHUHIHUrQFLDHJHQpULFRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHSDUDWRGRR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVHVXOGD%DKLD
DWHQGHQGRKRVSLWDLVFOtQLFDVHyUJmRVS~EOLFRVHVWDGXDLV
(PR*UXSR(OIDDGTXLULXD0DMHOD0HGLFDPHQWRV/WGD ³0DMHOD´ XPDGDVPDLVLPSRUWDQWHV
GLVWULEXLGRUDVGHPHGLFDPHQWRVGR1RUGHVWHGR%UDVLO&RPPDLVGHDQRVGHKLVWyULDDHPSUHVD
VHGHVHQYROYHXH[SDQGLXVXDiUHDGHDWXDomRHWRUQRXVHXPDGLVWULEXLGRUDGHUHIHUrQFLDSDUDR
PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLUR'XUDQWHWRGRVHVWHVDQRVD0DMHODFRQVWUXLXXPDWUDMHWyULDVyOLGD
EDVHDGD HP YDORUHV FRPR TXDOLGDGH ERP DWHQGLPHQWR DSULPRUDPHQWR FRQWtQXR H JUDQGHV
SDUFHULDV
$ $JLOIDUPD 0HGLFDPHQWRV /WGD ³$JLOIDUPD´  DGTXLULGD SHOR *UXSR (OID HP  p XPD
HVSHFLDOL]DGD QD FRPHUFLDOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV HVSHFLDLV FRPR IHUWLOLGDGH RQFRORJLD H
KRUP{QLRVGHFUHVFLPHQWRTXHDWXDQRUDPRIDUPDFrXWLFRGHVGHQDVFLGDGHVGH3RUWR$OHJUH
)ORULDQySROLVH&XULWLED&RQFHQWUDQGRVHXVHVIRUoRVQDVD~GHHQREHPHVWDUGRVVHXVFOLHQWHV
GLVSRQLELOL]DVHUYLoRVIDUPDFrXWLFRVHXPDYDULHGDGHGHSURGXWRVGHTXDOLGDGHHPVHXSRUWIyOLR
7DPEpPHPR*UXSR(OIDDGTXLULXD&HQWUDO'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGDHD3ULPH
'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGD ³&'0´RX³*UXSR&'0´ HPSUHVDTXHDWXDKiPDLVGH
DQRV QR PHUFDGR GH VD~GH FRP IRFR QDV UHJL}HV QRUWH H QRUGHVWH $ &'0 REWHYH JUDQGH
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FUHVFLPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR HP PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV FRP XPD SURSRVWD GLIHUHQFLDGD GH
GLVWULEXLomRVHOHWLYDDWXDQGRQDUHYHQGDGHVHXVSURGXWRV$QRVVDH[SHULrQFLDSRWHQFLDOL]DDLQGD
PDLVHVWHFUHVFLPHQWRTXHDOLQKDGRjVSROtWLFDVGHPHOKRULDVHH[SDQVmRGDQRVVDHPSUHVDJDQKD
FRPSHWLWLYLGDGHHSRGHUiSDVVDUDIRUQHFHURPHOKRUQtYHOGHVHUYLoRDRVQRVVRVFOLHQWHVHPWRGR
WHUULWyULRQDFLRQDO
-iHPD(OIDDGTXLULXR*UXSR0HGFRPFRPSRVWRSHOD0HGFRP&RPpUFLRGH0HGLFDPHQWRV
+RVSLWDODUHV/WGD ³0HGFRP´ H*%'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRVH3URGXWRV+RVSLWDODUHV/WGD
³*%´ TXHFRQVWLWXLXPGRVPDLVLPSRUWDQWHVGLVWULEXLGRUHVGHUHJLmRFHQWURRHVWHFRPXQLGDGHV
GHGLVWULEXLomRHIDUPiFLDVGHYDUHMRHP*RLkQLD&XLDEiH%UDVtOLD$HQWUDGDGR*UXSR0HGFRP
FRPVHXVPDLVGHFOLHQWHVHVSDOKDGRVSHOR%UDVLOFRQVROLGRXDH[SDQVmRGR*UXSR(OIDQR
FHQWURRHVWHHDXPHQWRXDLQGDPDLVVXDUHOHYkQFLDQDFLRQDO
(PGHMXQKRGHIRLFRQFOXtGDDWUDQVDomRSHODTXDOD(OIDDGTXLULXDWRWDOLGDGHGDVDo}HV
GD6DOOXV/DWDP+ROGLQJ6$ ³$WULDO´ SDUDXPDFRPELQDomRGRVVHXVUHVSHFWLYRVQHJyFLRV&RP
WDOLQYHVWLPHQWRR*UXSR(OIDDPSOLRXDVXDDWXDomRQDGLVWULEXLomRGHPDWHULDLVKRVSLWDODUHV
9DOH WDPEpP PHQFLRQDU TXH HP  H HP  R *UXSR (OID IRL SUHPLDGR SHOR -RUQDO 9DORU
(FRQ{PLFRRPDLVLPSRUWDQWHYHtFXORGHHFRQRPLDILQDQoDVHQHJyFLRVGRSDtVDWUDYpVGD5HYLVWD
9DORUFRPRXPDGDVPDLRUHVHPSUHVDVGR%UDVLO$OpPGLVVRHPD(OIDIRLHOHLWDSHOR
TXDUWRDQRFRQVHFXWLYRFRPRXPDGDVPHOKRUHVHPSUHVDVSDUDVHWUDEDOKDUGRVHWRUGHVD~GHQR
%UDVLOSHORUDQNLQJ*UHDW3ODFHWR:RUN±*37:



826

PÁGINA: 92 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomR
MXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDRLWHPTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9,62*(5$/'21(*Ï&,2

6RPRV XP GRV SULQFLSDLV SURYHGRUHV GH VROXo}HV H VHUYLoRV GH VD~GH QR %UDVLO DWHQGHQGR XP
DWUDWLYR PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO TXH LQFOXL KRVSLWDLV H FOtQLFDV 2 PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO p UHVLOLHQWH
DOWDPHQWHIUDJPHQWDGRHFRPSOH[RGHVHUYLU7HPRVXPKLVWyULFRGHFUHVFLPHQWRFRQVLVWHQWHVHQGR
TXHHQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHQRVVDUHFHLWDFUHVFHXGH5
SDUD5RXVHMDXP&$*5GH1RVVRmarket shareHPPHGLFDPHQWRVFUHVFHXD
XPDPpGLDGHDRDQRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVVHQGRTXHDWXDOPHQWHWHPRV
GHVVH PHUFDGR H DFUHGLWDPRV WHU XP JUDQGH SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR KDMD YLVWD VHU DLQGD XP
PHUFDGRDOWDPHQWHIUDJPHQWDGRFRPLQ~PHUDVRSRUWXQLGDGHVGHFRQVROLGDomR$FUHGLWDPRVTXHR
PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO GH VD~GH p XP PHUFDGR GH PDLV GH 5  ELOK}HV FRPSRVWR SHORV PDLV
YDULDGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHVD~GHLQFOXLQGRPDLVGHPLOKRVSLWDLVS~EOLFRVHSULYDGRV
PDLV GH  RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH H  PLO FOtQLFDV HVSDOKDGRV SRU WRGR R WHUULWyULR
QDFLRQDO$WXDOPHQWHGLVWULEXtPRVHYHQGHPRVPHGLFDPHQWRVSURGXWRVPpGLFRVHKRVSLWDODUHVGH
DOWDFRPSOH[LGDGH RULXQGRVGHPDLVGHIDEULFDQWHVVHQGRDVHJXQGDPDLRUQHVVHVHJPHQWR
SDUDKRVSLWDLVS~EOLFRVHSULYDGRVVHJXQGRD,49,$2IHUHFHPRVDLQGDVHUYLoRVVXSRUWDGRVSHOD
QRVVDSODWDIRUPDGLJLWDOHWHFQROyJLFDTXHEXVFDPDXPHQWDUDHILFLrQFLDHDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHV
GHQRVVRVFOLHQWHVFRPRGLIHUHQFLDOGHWHUPRVXPDOFDQFHQDFLRQDOHPXPPHUFDGRTXHSRVVXL
EDUUHLUDVGHHQWUDGDUHOHYDQWHVRTXHQRVFRORFDHPXPDSRVLomRYDQWDMRVDSHODGLILFXOGDGHHPVH
UHSOLFDUQRVVRPRGHORHWRGDDVXDFDSLODULGDGH




$ (OID VH GHVHQYROYHX FRPR XPD GDV PDLV FRQFHLWXDGDV SURYHGRUDV GH VROXo}HV H VHUYLoRV
LQRYDGRUHV FRP JUDQGH IRFR QD GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH QR %UDVLO
9HQGHPRVHGLVWULEXtPRVPHGLFDPHQWRVGHUHIHUrQFLDHJHQpULFRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHGRVPDLRUHV
ODERUDWyULRVGRPXQGRSDUDFOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLVSULYDGRVHS~EOLFRVKRVSLWDLVHFOtQLFDVFRQWDQGR
FRP SURGXWRV GH TXDOLGDGH GH DOWR YDORU DJUHJDGR HP GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV WDLV FRPR
RQFROyJLFRVKHPDWROyJLFRVHLPXQRELROyJLFRVTXHVmRGLVWULEXtGRVFRPHILFLrQFLDHDJLOLGDGH$LQGD
SRVVXtPRVXPSRUWIyOLREDVHDGRHPPHGLFDPHQWRVJHQpULFRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHTXHSRVVXHP
XPYDORUILQDOPDLVEDL[RSDUDKRVSLWDLVFOtQLFDVHPpGLFRVFRPSOHPHQWDQGRXPSRUWIyOLR~QLFRSDUD
HVVHPHUFDGRLQVWLWXFLRQDO

$ SDUWLU GH MXQKR GH  FRP D DTXLVLomR 6DOXV /DWDP +ROGLQJ 6$ GHWHQWRUD GD $WULDO H
LQGLUHWDPHQWHGHVXDVVXEVLGLiULDV FRPIRFRSUHSRQGHUDQWHHPSURGXWRVPpGLFRVKRVSLWDODUHVH
VHUYLoRV GH VD~GH D (OID SDVVRX D FRQWDU FRP PDLV GRLV SULQFLSDLV SRUWIROLRVGH VROXo}HVTXDLV
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VHMDP D HVSHFLDOLGDGHVTXHVmRDVVROXo}HVPpGLFRKRVSLWDODUHVFRPDOWRYDORUDJUHJDGRHTXH
UHTXHUHPXPDIRUoDGHYHQGDVDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGDSDUDGLYHUVRVSURFHGLPHQWRVHGHPDQGDV
KRVSLWDODUHV H E  HVVHQFLDLV SRU H[HPSOR OXYDV VHULQJDV PiVFDUDV JDVHV VROXo}HV GH
HVWHULOL]DomRFXUDWLYRV HPTXHD$WULDOGLVWULEXLHPPDLRUHVFDODFRPVROXo}HViJHLVHVXVWHQWDGD
SRUWHFQRORJLDVGHSRQWD$FUHGLWDPRVVHUDWHUFHLUDPDLRUHPSUHVDQHVVHVHJPHQWRGHSURGXWRV
PpGLFRVKRVSLWDODUHVHPWHUPRVGHIDWXUDPHQWR

$(OIDFRPELQDGDFRPD$WULDOSDVVRXDVHUXPDHPSUHVDTXHRIHUHFHXPDJDPDFRPSOHWDGH
VROXo}HVGHVD~GHGHQWURGRVVHXVVHJPHQWRVGHDWXDomRFRPXPDPSORSRUWIyOLRGHVHUYLoRVH
SURGXWRV GH VD~GH XQLQGR RV GLIHUHQWHV HORV GD FDGHLD GD VD~GHVXVWHQWDGDV SRU SURILVVLRQDLV
HVSHFLDOL]DGRVHWHFQRORJLDVGHSRQWD(PGHFRUUrQFLDGHWDOFRPELQDomRGHQHJyFLRVD&RPSDQKLD
SDVVDUiDSDUWLUGHMXOKRGHDUHSRUWDUQRYRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVLVWRpLUiFRPELQDU
VHXVGRLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVH[LVWHQWHVDWpGHMXQKRGH TXDLVVHMDP³(VSHFLDOLGDGHV´
H³*HQpULFRV6LPLODUHVH0DWHULDLV´HPXP~QLFRVHJPHQWRGH³(VSHFLDOLGDGHV)DUPDFrXWLFDV´H
FULDQGRDLQGDRVHJPHQWRGH³0DWHULDLV0pGLFRVH+RVSLWDODUHV´ 

1D(OIDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
FRQVROLGDGDIRL5PLOK}HVR(%,7'$$MXVWDGRGH5PLOK}HVHROXFUROtTXLGRGH5
PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRUHGXomRGHH±HPUHODomRDRH[HUFtFLR
VRFLDO DQWHULRU 1HVVH SHUtRGR YHQGHPRV H GLVWULEXtPRV PDLV GH  PHGLFDPHQWRV GH DOWD
FRPSOH[LGDGH 1R SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  REWLYHPRV UHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGDGH5PLOK}HV(%,7'$$MXVWDGRGH5PLOK}HVHOXFUROtTXLGRGH5
 PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH   H  HP UHODomR DR PHVPR
SHUtRGRGRDQRDQWHULRU

1D$WULDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDIRL
GH5PLOK}HVR(%,7'$$MXVWDGRGH5PLOK}HVHROXFUROtTXLGRGH5PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH   H  HP UHODomR DR PHVPR SHUtRGR GR DQR
DQWHULRU 1HVVH SHUtRGR D $WULDO YHQGHX H GLVWULEXLX DSUR[LPDGDPHQWH  SURGXWRV PpGLFR
KRVSLWDODUHVVHQGRPDLVGHSURGXWRVHVVHQFLDLVHSURGXWRVHVSHFLDLV

0RGHORGH1HJyFLRV

1DFDGHLDGHYDORUGRPHUFDGRGHVD~GHLQVWLWXFLRQDODFUHGLWDPRVVHURHORTXHDWHQGHDVGLIHUHQWHV
GHPDQGDVSRUSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVPpGLFRVHKRVSLWDODUHVGRVQRVVRVLQ~PHURVSDUFHLURV$OpP
GLVVR WDPEpP RIHUHFHPRV VROXo}HV WHFQROyJLFDV HILFLHQWHV SDUD D QRVVD GLYHUVLILFDGD EDVH GH
FOLHQWHVFRPSRVWDSRUPDLVGHPLOFOLHQWHV(PIXQomRGDQRVVDDEUDQJrQFLDQDFLRQDOSRUWIyOLR
FRPSOHWRGHPDLVGHPLOSURGXWRVDOWDHVSHFLDOL]DomRWpFQLFDFRQVWDQWHDWHQomRFRPcompliance
GHWRGRVQRVVRVstakeholdersHIRFRHPVHUYLUHILFLHQWHPHQWHDFUHGLWDPRVWHUQRVWRUQDGRXPGRV
³SDUFHLURV GH HVFROKD´ GHVVH PHUFDGR LQFOXLQGR LQ~PHUDV LQG~VWULDV JOREDLV GH HVSHFLDOLGDGHV
IDUPDFrXWLFDV H GH SURGXWRV PpGLFRV H KRVSLWDODUHV 7UD]HPRV D HVVHV PDLV GH  SDUFHLURV
PXOWLQDFLRQDLVHQDFLRQDLVXPDSODWDIRUPDFRPDEUDQJrQFLDQDFLRQDOHFDSLODULGDGH~QLFDIRUoDGH
YHQGDV WpFQLFD H VXSRUWH FOtQLFR HVSHFLDOL]DGR DOpP GH XP SURIXQGR FXLGDGR FRP SUiWLFDV GH
FRQIRUPLGDGHHJRYHUQDQoD

&RQWDPRV FRP  FHQWURV GH GLVWULEXLomR FRP iUHD WRWDO VXSHULRU D Pð HVWUDWHJLFDPHQWH
ORFDOL]DGRV QRV HVWDGRV GR 3DUDtED &HDUi 3HUQDPEXFR %DKLD 3DUi *RLiV 0DWR *URVVR 6mR
3DXOR 0LQDV *HUDLV 3DUDQi 6DQWD&DWDULQD5LR *UDQGH GR 6XO DOpP GR 'LVWULWR )HGHUDO $OpP
GLVVRFRPDILQDOLGDGHGHVXSRUWDUQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHIDFLOLWDUDORJtVWLFDGHGLVWULEXLomR
QDFLRQDO FRQWDPRV FRP TXDWUR hubs ORJtVWLFRV ORFDOL]DGRV QRV HVWDGRV GH 6mR 3DXOR 5LR GH
-DQHLUR(VStULWR6DQWRH'LVWULWR)HGHUDOTXHUHSUHVHQWDPFHQWURVGHGLVWULEXLomRGHSHTXHQRSRUWH
LQVWDODGRVGHQWURGHUHJL}HVXUEDQDVPDLVGHQVDVFRPREMHWLYRGHPDQWHURHVWRTXHDYDQoDGRQD
FDGHLDRXVHMDPDLVSUy[LPRGRQRVVRFOLHQWH

1RVVRSRVLFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRFRPDOFDQFHHHVFDODHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOQRVFDSDFLWD
DRIHUHFHUVROXo}HVFRPSOHWDVHiJHLVDRVQRVVRVFOLHQWHVUHDOL]DQGRHQWUHJDVGHHPHUJrQFLDHP
SRXFDVKRUDVQRVORFDLVHPTXHWHPRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHHQWUHJDVFRQYHQFLRQDLVHPDWp
KRUDV&RQWDPRVFRPXPDIRUoDGHYHQGDVHVSHFLDOL]DGDHWUHLQDGDGHSHVVRDVTXHVXSRUWDPRV
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QRVVRVFOLHQWHVHPGLYHUVDVORFDOLGDGHV$FRPELQDomRHQWUHQRVVDLQIUDHVWUXWXUDORJtVWLFDLQFOXLQGR
QRVVRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR H hubs H D QRVVD HVSHFLDOL]DomR H SUR[LPLGDGH FRP D QRVVD
GLYHUVLILFDGDEDVHGHFOLHQWHVFULDXPSRVLFLRQDPHQWR~QLFRHGHGHVWDTXHQDLQG~VWULD

&RPRLQWXLWRGHFULDUYDORUSDUDQRVVRVFOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLVFXMRIRFRHDWLYLGDGHpFXLGDUGDVD~GH
GHVHXVSDFLHQWHVRIHUHFHPRVGLYHUVRVVHUYLoRVHVROXo}HVHPDWLYLGDGHVHSURFHVVRVVHFXQGiULRV
QR FXLGDGR j VD~GH PDV HVVHQFLDLV DR IXQFLRQDPHQWR GLiULR GHVVHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GH
VD~GH3RUH[HPSOR

• SDUDRPHUFDGRKRVSLWDODURIHUHFHPRVVHUYLoRVORJtVWLFRVHGHJHVWmRGHHVWRTXHVYLUWXDLV
FRP REMHWLYR GH UHGX]LU HVSDoR GHGLFDGR D HVWRTXH GHQWUR GRV KRVSLWDLV DWUDYpV GD
GLVSRQLELOL]DomR GH iUHD GHGLFDGD HP QRVVRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR H HQWUHJDV GLiULDV
HOLPLQDQGR DWLYLGDGHV QmRHVVHQFLDLV DXPHQWDQGR HVSDoR GH OHLWRV GHQWUR GRV KRVSLWDLV
UHGX]LQGRFDSLWDOGHJLURHFULDQGRHILFLrQFLDVYDORUHILGHOL]DomRMXQWRDRVQRVVRVFOLHQWHV

DR IUDJPHQWDGR PHUFDGR GH FOtQLFDV RIHUHFHPRV VXSRUWH WpFQLFR HVSHFLDOL]DGR FRP
WUHLQDPHQWRHRIHUHFHPRVRFRQFHLWRGH³PXOWLFDQDOLGDGH´FRPIRFRQRFDQDOHOHWU{QLFRH
FRPPHUFHHWHOHYHQGDVPDVWDPEpPDWUDYpVGHORMDVItVLFDVTXHDFUHGLWDPRVDWHQGHUGH
PDQHLUDPDLVHILFLHQWHHVVHVHJPHQWRHFULDUILGHOL]DomRHPODUJDHVFDODH

• DRVRSHUDGRUHVGHSODQRVGHVD~GHHVHJXUDGRUDVVRPRVWDPEpPFDSD]HVGHRIHUHFHUXP
PRGHOR GLIHUHQFLDGR HQWUHJDQGR PHGLFDPHQWRV GH XVR RUDO H VXEFXWkQHR  GH DOWD
FRPSOH[LGDGH H DOWR FXVWR SRU FRQWD H RUGHP GH WDLV FOLHQWHV GLUHWDPHQWH DR SDFLHQWH
RIHUHFHQGR VXSRUWH HVSHFLDOL]DGR H LQVWUXo}HV GH XVR HOLPLQDQGR GHVVD IRUPD
LQWHUPHGLiULRV VREUH SUHoR H FXVWRV GHVQHFHVViULR j FDGHLD GH VD~GH LQVWLWXFLRQDO
FRQIHULQGR FRQYHQLrQFLD DRV SDFLHQWHV TXH UHFHEHP PHGLFDPHQWRV HP FDVD H PDLRU
HILFLrQFLDSDUDQRVVRVSDUFHLURVQDFDGHLDGHYDORU

6RPRVFDSD]HVGHRIHUHFHUWDLVVHUYLoRVHVROXo}HVDSHQDVGHYLGRjQRVVDFRQVWDQWHEXVFDSRU
LQRYDomRHJHUDomRGHHILFLrQFLDVHQRVVDHVFDODDOFDQFHHUHOHYkQFLDQDFLRQDO



0HUFDGRGH$WXDomR
$SRSXODomREUDVLOHLUDHVWiHQYHOKHFHQGRHPULWPRDFHQWXDGR'XUDQWHDVSUy[LPDVWUrVGpFDGDV
FHUFD GH  GD SRSXODomR HVWDUi FRP PDLV GH  DQRV GH LGDGH GH DFRUGR FRP GDGRV GD
,QWHUIDUPD&RPXPDSRSXODomRFUHVFHQWHTXHHQYHOKHFHDFDGDDQRR%UDVLOWHUiXPDFHQWXDGR
FUHVFLPHQWRQDGHPDQGDSRUPHGLFDPHQWRVHVHUYLoRVGHVD~GH1HVVHSDWDPDUHVWLPDVHTXHDV
LQG~VWULDVIDUPDFrXWLFDVGLVWULEXLGRUHVHYDUHMLVWDVWHUmRFUHVFLPHQWRUHVLOLHQWHGRPHUFDGRHPTXH
HVWmRLQVHULGRV$GLFLRQDOPHQWHHPHVWXGRSXEOLFDGRSHOD2UJDQL]DomRGDV1Do}HV8QLGDVHVWLPD
VHTXHDVGHVSHVDVSHUFDSLWDFRPVD~GHFUHVFHPGHDFRUGRFRPRHQYHOKHFLPHQWRVHQGRTXH
LQGLYtGXRVFRPPDLVGHDQRVJDVWDULDPFHUFDGHYH]HVPDLVFRPVD~GHGRTXHSHVVRDVFRP
PHQRV GH  DQRV 'HVWD IRUPD R HQYHOKHFLPHQWR SRSXODFLRQDO HVSHUDGR QR %UDVLO WUD] XPD
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H[SHFWDWLYDGHFUHVFLPHQWRVyOLGDSDUDRVHWRUIDUPDFrXWLFRRTXDOFUHVFHXDWD[DVDQXDLVGH
GHD FRPSDUDGRDFUHVFLPHQWRVGHSDUD)UDQoDSDUDRV(8$HSDUDD
&KLQD 

2OKDQGRGHVGHRSRQWRGHYLVWDHSLGHPLROyJLFRQRVVRSRUWIyOLRGHSURGXWRVFREUHDPSODPHQWHDV
SULQFLSDLV SDWRORJLDV H FRPRUELGDGHV JHUDGRUDV GH DOWDV GHVSHVDV SDUD R VLVWHPD GH VD~GH
RQFRORJLD GLDEHWHV REHVLGDGH H DFLGHQWHV FDUGLRYDVFXODUHV $GLFLRQDOPHQWH R PHUFDGR GH
KRVSLWDLV SULYDGRV QR %UDVLO p DOWDPHQWH IUDJPHQWDGR FRP RV FLQFR PDLRUHV RSHUDGRUHV
UHVSRQViYHLV VRPHQWH SRU FHUFD GH  GRV OHLWRV SULYDGRV GR SDtV &RP D FRQVROLGDomR GR
PHUFDGRpHVSHUDGRTXHRFRUUDXPPRYLPHQWRQDWXUDOHPEXVFDGHJDQKRVGHHVFDODHDXPHQWR
GHHILFLrQFLD$OpPGLVVRRWDPDQKRGRPHUFDGRLQVWLWXFLRQDOKRVSLWDODU PDLVGHKRVSLWDLV
HVSDOKDGRVHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLO VRPDGRDXPDLQIUDHVWUXWXUDSUHFiULDHPXPSDtVGH
GLPHQV}HVFRQWLQHQWDLVLQWHQVLILFDRVGHVDILRVORJtVWLFRVGHVVHPHUFDGR

$FUHGLWDPRVVHUXPGRVplayersPDLVUHOHYDQWHVHSUHSDUDGRVHPQRVVDLQG~VWULDHPYLUWXGHGR
QRVVRORQJRKLVWyULFRGHRSHUDomRQRPHUFDGRQRVVDFDSDFLGDGHGHFULDUVROXo}HVORJtVWLFDVHGH
FHOHEUDUSDUFHULDVGHORQJRSUD]RGRQRVVRFRQVWDQWHLQYHVWLPHQWRHGDVDTXLVLo}HVTXHUHDOL]DPRV
SDUDFRPSOHPHQWDURQRVVRQHJyFLR2VVHUYLoRVHVROXo}HVRIHUHFLGRVSRUQyVHPHVFDODQDFLRQDO
VmR FKDYH SDUD RV KRVSLWDLV HQWUHJDQGR XPD JDPD FRPSOHWD GH PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV H
DX[LOLDQGRQRDXPHQWRGDHILFLrQFLDQDFDGHLDGHYDORU






832

PÁGINA: 98 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Principais Informações Operacionais e Financeiras
$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD RV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV H RSHUDFLRQDLV GD (OID SDUD RV
SHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHH

3HUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPGHMXQKRGH















(em milhares de reais, exceto percentuais)

5HFHLWD/tTXLGD











/XFUR%UXWR











0DUJHP%UXWD  
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'tYLGD%UXWD  
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&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



1$







'tYLGD/tTXLGD  



1$





 

/XFUR/tTXLGR 3UHMXt]R 






$0DUJHP%UXWDpFDOFXODGDSHOR/XFUR%UXWRGLYLGLGRSHOD5HFHLWD/tTXLGD


&DOFXODPRVR(%,7'$HPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90QDMXVWDQGRDROXFUROtTXLGR SUHMXt]R RUHVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGRRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFURHRVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR2(%,7'$QmRpXPD
PHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODV%5*$$3´QHPSHODV,)56QmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVHQmR
GHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGR SUHMXt]R FRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRGRIOX[RGH
FDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV1mRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
DPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGDVRSHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRV ,)56&3& 5 
HPLWLGD SHOR ,$6% H &3& UHVSHFWLYDPHQWH  3DUD D LPSOHPHQWDomR GH WDO QRUPD D &RPSDQKLD DGRWRX R PpWRGR UHWURVSHFWLYR PRGLILFDGR
&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomR
GR,)56&3& 5 HSRULVVRQmRVmRFRPSDUiYHLVFRPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHGR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHDVTXDLVUHIOHWHPRVHIHLWRVGDDGRomRGHVWDQRUPD'HVWDIRUPDR(%,7'$GRVSHUtRGRVGHWUrV
PHVHVILQGRVHPGHPDUoRGHHHGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQWHPSODRLPSDFWRGDDGRomRGR,)56
&3&  5  H FRQVLGHUD R SDJDPHQWR GH SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR QRV PRQWDQWHV GH 5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV
UHVSHFWLYDPHQWHTXHGHL[DUDPGHVHUUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDVGHDOXJXpLVDSyVDDGRomRGR,)56&3& 5 


$0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDDRGLYLGLUR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD


2(%,7'$$MXVWDGRUHIHUHVHDR(%,7'$DMXVWDGRSRURXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV PDMRULWDULDPHQWHFRPSRVWDVSHODVGHVSHVDV
UHODFLRQDGDVDFRPLVVmRGHFDUWmRGHFUpGLWRGHVSHVDVUHODFLRQDGDVDRSODQRGH,QFHQWLYRGH/RQJR3UD]RHJDVWRVSUpRSHUDFLRQDLVGD)DUP
QRV(VWDGRV8QLGRVGH SDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVGHFRUUHQWHVGDDGRomRGR,)56&3& 5 HHIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVGD
UHYHUVmR GD SURYLVmR GD GLVFXVVmR GH ,&06 QD EDVH GH FiOFXOR GH 3,6 H &2),16 HP  2 (%,7'$ $MXVWDGR QmR p PHGLGD FRQWiELO
UHFRQKHFLGDSHODV%5*$$3QHPSHODV,)56QmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGR
FRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGRFRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]
RX FRPR EDVH SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV 1mR SRVVXL XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO D PHGLGDV FRP WtWXORV
VHPHOKDQWHV IRUQHFLGRV SRU RXWUDV FRPSDQKLDV 3DUD GHWDOKHV GD FRQFLOLDomR GR OXFUR OtTXLGR FRP R (%,7'$ $MXVWDGR YHU LWHP  GR
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD


$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRpFDOFXODGDDRGLYLGLUR(%,7'$$MXVWDGRSHODUHFHLWDOtTXLGD


&DOFXODPRVD'tYLGD%UXWDFRPRRVRPDWyULRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHFXUWRSUD]R SDVVLYRFLUFXODQWH HPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R SDVVLYRQmRFLUFXODQWH HGHErQWXUHVHYHQWXDOPHQWHHPLWLGDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHPGR)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD


&DOFXODPRVD'tYLGD/tTXLGDFRPRDGtYLGDEUXWDPHQRVFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQmRLQFOXLQGRDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHWtWXORV
GHYDORUHVPRELOLiULRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD


126626321726)257(6(9$17$*(16&203(7,7,9$6
$FUHGLWDPRVTXHDVQRVVDVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVTXHQRVGLIHUHQFLDPGRVFRQFRUUHQWHV
HFRQWULEXHPSDUDRQRVVRVXFHVVRLQFOXHP
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Estamos posicionados de forma única no ecossistema institucional do setor de saúde de
forma a expandir e aprofundar os relacionamentos com seus clientes
1RVVDSURSRVWDGHYDORUpDJLUFRPRXPHORHVVHQFLDOGRPHUFDGRGHVD~GHLQVWLWXFLRQDODWXDQGR
QmRDSHQDVFRPRXPGLVWULEXLGRUWUDGLFLRQDOGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVPpGLFRHKRVSLWDODUHVPDV
WUD]HQGRHILFLrQFLDHVROXFLRQDQGRSUREOHPDVGHXPVHWRUDOWDPHQWHFRPSOH[RGHVHUYLU&RPLVVR
DFUHGLWDPRVVHURSDUFHLURGHHVFROKDGHQRVVRVFOLHQWHVHGHPDLVstakeholdersRIHUHFHQGR

•
Portfolio Diversificado de Produtos 2IHUHFHPRV XP SRUWIyOLR H[WHQVR GH PHGLFDPHQWRV GH
UHIHUrQFLD H JHQpULFRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH FRPR PHGLFDPHQWRV SDUD RQFRORJLD
KHPDWRORJLD DQWLWURPEyWLFRV LPXQRELROyJLFRV IHUWLOLGDGH KRUP{QLRV HQWUH RXWURV  H
SURGXWRV PpGLFRV H KRVSLWDODUHV FRP DOWR YDORU DJUHJDGR SDUD GLYHUVRV SURFHGLPHQWRV H
GHPDQGDV SRUH[HPSORNLWVSDUDDUHDOL]DomRGHFLUXUJLDVEDULiWULFDXUROyJLFDVHLWHQVSDUD
FLUXUJLDV FDUGLRYDVFXODUHV  EHP FRPR LWHQV FRQVLGHUDGRV HVVHQFLDLV SRU H[HPSOR OXYDV
VHULQJDVPiVFDUDVJDVHV DOpPGHSURGXWRVSDUDQXWULomRFOtQLFDHVXSOHPHQWRVDOLPHQWDUHV
GLHWpWLFRVHIUDVFRVSDUDGLHWDV

•
Multicanal1RVVRVSURGXWRVVmRRIHUHFLGRVHGLVWULEXtGRVSDUDQRVVRVFOLHQWHVDWUDYpVGHXPD
SODWDIRUPD ³RPQLFDQDO´ LQFOXLQGR ORMDV SUySULDV SODWDIRUPD GLJLWDO H WHOHYHQGDV  FRP XP
VHUYLoR GH DOWtVVLPD TXDOLGDGH H IRUWH DSRLR WpFQLFR GH SURILVVLRQDLV HVSHFLDOL]DGRV QHVWHV
PHGLFDPHQWRV$FUHGLWDPRVVHUXPGRVOtGHUHVHSLRQHLURVGHXPDSURSRVWDone-stop-shop,
SUHVHQWHHPWRGDVDVGLPHQV}HVGDFDGHLDGHVXSULPHQWRVGRVHWRURIHUHFHQGRXPSRUWIyOLR
DPSOR GH VHUYLoRV H SURGXWRV YLD GLIHUHQWHV FDQDLV ,VVR JHUD XP DXPHQWR GR FXVWR GH
PXGDQoDGHQRVVRVFOLHQWHVGDUHFHLWDSRWHQFLDOGHFDGDFOLHQWHHFRQWULEXLWDPEpPSDUDD
ILGHOL]DomR

•
Serviços de Valor Adicionado 3UHVWDPRV WDPEpP XP VHUYLoR GH HQWUHJD GLUHWD GH
PHGLFDPHQWRV SDUD SDFLHQWHV FULDQGR YDORU SDUD RSHUDGRUHV KRVSLWDODUHV VHJXUDGRUDV H
RSHUDGRUDV GH SODQRV GH VD~GH DR HOLPLQDU FXVWRV GLPLQXLQGR D LQHILFLrQFLD GD FDGHLD
$GLFLRQDOPHQWH HP XPD LQLFLDWLYD SLRQHLUD QyV H R +RVSLWDO 6tULR/LEDQrV %UDVtOLD
LQDXJXUDPRV R &HQWUR GH 'LVWULEXLomR ,QWHJUDGR +RVSLWDODU XP PRGHOR GLVUXSWLYR GH
DWHQGLPHQWRTXHXVDWHFQRORJLDonlineSDUDLQWHUOLJDULQIRUPDo}HVVREUHFRQVXPRGRKRVSLWDO
H RV QtYHLV GH HVWRTXH QR QRVVR FHQWUR GH GLVWULEXLomR 'HQWUH DV QRVVDV LQLFLDWLYDV GH
LQRYDomRYLVDQGRDFULDomRGHYDORUSDUDFOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLVLPSOHPHQWDPRVWHFQRORJLD
FRP UHODomR D L  VHUYLoR GH EXVFD SRU LQWHOLJrQFLD DUWLILFLDO LL  SODQHMDPHQWR GLJLWDO GH
GHPDQGDHFRPSUDV LLL DXWRPDWL]DomRGRSURFHVVRGHJHVWmRGHHVWRTXH LY DXGLWRULDH
JHVWmRGHIUHWHVH Y JHVWmRFRQWtQXDGHHQWUHJDV(VVDVROXomRJHUDGLYHUVRVEHQHItFLRV
WDLVFRPR D PD[LPL]DomRGDiUHDSURGXWLYDGRFOLHQWH E DXPHQWRGHHILFLrQFLDRSHUDFLRQDO
DR IRFDU QR WUDWDPHQWR GH SDFLHQWHV H F  UHGXomR GH LQYHVWLPHQWRV HP FDSLWDO GH JLUR
RSHUDFLRQDO OLEHUDomRGHFDSLWDOLQYHVWLGRHPHVWRTXH RWLPL]DQGRDJHVWmRGHIOX[RGHFDL[D
GR KRVSLWDO  $FUHGLWDPRV VHUPRV SLRQHLURV QD LPSOHPHQWDomR GH QRYDV WHFQRORJLDV TXH
FRQWULEXHP SDUD PHOKRUDU FRQWLQXDPHQWH QRVVR QtYHO GH VHUYLoR SUHVWDGR GHPRQVWUDQGR
QRVVRFRPSURPLVVRGHRIHUHFHUVHUYLoRVGHDOWDTXDOLGDGHDWUDYpVGHSURFHVVRVHILFLHQWHV

•
Alta capilaridade &RP UHODomR j GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV WHPRV DOWD FDSLODULGDGH H
H[WHQVD IRUoD GH YHQGDV FRP XPD HTXLSH FRPHUFLDO H[SHULHQWH GH DSUR[LPDGDPHQWH 
SHVVRDV LQFOXLQGR YHQGHGRUHV UHSUHVHQWDQWHV FRPHUFLDLV HVSHFLDOLVWDV FOtQLFRV H
HQJHQKHLURV GH FDPSR TXH IRUQHFHP H VXSRUWDP R XVR VHJXUR H HILFLHQWH GH PDWHULDLV
PHGLFDPHQWRV SHORV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR GH VD~GH LQFOXLQGR KRVSLWDLV FOLQLFDV H
FRQVXPLGRUHVILQDLV1DGDWDGHVWHGRFXPHQWRFRQWDPRVFRPFHQWURVGHGLVWULEXLomRGH
PHGLFDPHQWRVHVSDOKDGRVSHOR%UDVLOORMDVItVLFDVHhubsWUDGX]LQGRHPPDLRUHVFDOD
GHQHJyFLRVDJLOLGDGHQDHQWUHJDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHSRVLomRGHOLGHUDQoDQRPHUFDGR
VHQGR XP JUDQGH GLIHUHQFLDO HP FRPSDUDomR DRV QRVVRV FRQFRUUHQWHV $ ORFDOL]DomR
JHRJUiILFD GDV QRVVDV XQLGDGHV WDPEpP UHGX] R ULVFR GH GHSHQGrQFLD H TXH QRVVRV
UHVXOWDGRVVHMDPDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHSHORGHVHPSHQKRGHXPDUHJLmRRXGHXPFOLHQWH
HVSHFtILFR
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•

Equipe Altamente Capacitada 1RVVD FDSDFLGDGH GH PDQWHU QRVVD SRVLomR FRPSHWLWLYD
GHSHQGH HP JUDQGH SDUWH GD H[SHULrQFLD H GRV HVIRUoRV GH QRVVRV SURILVVLRQDLV
HVSHFLDOL]DGRVQDiUHDGHVD~GH&RPRSDUWHGHQRVVDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRFRQWUDWDPRV
WUHLQDPRVHEXVFDPRVUHWHUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHFRPH[SHUWLVHHVSHFtILFDSDUDDWXDU
QDVQRVVDVRSHUDo}HV1HVVHVHQWLGRHPYLUWXGHGHQRVVDHVFDODGHRSHUDo}HVHHOHYDGR
FRQKHFLPHQWR GRV QRVVRV SURILVVVLRQDLV QRV VHJPHQWRV HP TXH D &RPSDQKLD DWXD
DFUHGLWDPRVWHUXPGLIHUHQFLDOGHPHUFDGRDOpPGHQRVSURSRUFLRQDUXPDSODWDIRUPDSDUDR
FUHVFLPHQWRFRQWtQXRGHQRVVDVDWLYLGDGHV


Comprovado histórico de desempenho financeiro e criação de valor em aquisições

$FUHGLWDPRVTXHQRVVRFUHVFLPHQWRKLVWyULFRpVLJQLILFDWLYDPHQWHDFLPDGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFR
UHVXOWDGRGHFULDomRGHYDORUSRUPHLRGHLQLFLDWLYDVRUJkQLFDVHWDPEpPGHDTXLVLo}HV'HD
QRVVD5HFHLWD/tTXLGDPRVWURXFUHVFLPHQWRGHFRPSDUDGRDRFUHVFLPHQWRGH
GR PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO IDUPDFrXWLFR H LQFUHPHQWR GH  GR 3,% GR %UDVLO $GLFLRQDOPHQWH
REVHUYDVH TXH WDO FUHVFLPHQWR IRL DFRPSDQKDGR GH JDQKRV GH HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO GHVSHVDV
FRP YHQGDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV SDVVDUDP GH  VREUH D 5HFHLWD /tTXLGD SDUD  QR
PHVPRSHUtRGR

$FUHGLWDPRVWHUFULDGRXPDFRPSURYDGDSODWDIRUPDGHFRQVROLGDomRTXHGHFRUUHGRQRVVRKLVWyULFR
EHPVXFHGLGRGHIXV}HVHDTXLVLo}HVHGHDSURYHLWDPHQWRGHVLQHUJLDVHHPOLQKDFRPRQRVVR
REMHWLYR GH FRQVROLGDU D QRVVD DEUDQJrQFLD QDFLRQDO UHXQLPRV HPSUHVDV ~QLFDV H FRP JUDQGH
SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR DXPHQWDQGR R QRVVR SRUWIyOLR GH SURGXWRV H VHUYLoRV TXH RIHUHFHPRV
EHPFRPRiUHDJHRJUiILFDGHDWXDomR$OpPGLVVRSRVVXtPRVXPWLPHH[SHULHQWHHGHGLFDGRSDUD
UHDOL]DUDLQWHJUDomRGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVDVVXPLQGRLPHGLDWDPHQWHDSyVRIHFKDPHQWRGD
RSHUDomR WRGDV DV DWLYLGDGHV QHFHVViULDV SDUD LQWHJUDU FRP DJLOLGDGH H TXDOLGDGH GHVGH
VLVWHPDV(53DHTXLSHFRPHUFLDOHEDFNRIILFHHQWUHRXWURV

1RV ~OWLPRV  DQRV UHDOL]DPRV SHOD (OID  DTXLVLo}HV DV TXDLV FRQVLGHUDPRV PXLWR EHP
VXFHGLGDVWDQWRHPWHUPRVHFRQ{PLFRVTXDQWRHPWHUPRVGHLQWHJUDomRGHFXOWXUDHHILFLrQFLD8P
RXWURH[HPSORGLVVRpSURFXUDUPRVHPSUHVDVFRPJUDQGHSRWHQFLDOHVLPLODULGDGHFRPD(OID$
$WULDO SRVVXL WDPEpP XP KLVWyULFR EHPVXFHGLGR GH DTXLVLo}HV WHQGR UHDOL]DGR H FRQFOXtGR 
DTXLVLo}HVQRV~OWLPRVDQRVQRPHVPRHVStULWRLQRYDGRUHGHLQWHJUDomRGD(OIDXPDGDVUD]}HV
SHODVTXDLVDDTXLVLomRGD$WULDOpLPSRUWDQWHSDUD(OID7DQWRD$WULDOTXDQWRD(OIDREVHUYDPHP
VXDVDTXLVLo}HV L UDFLRQDOHVWUDWpJLFRQRVHJPHQWRLQVWLWXFLRQDO LL P~OWLSORUHODWLYRGHDTXLVLomR
LLL FDSDFLGDGHGHLQWHJUDomRGDHPSUHVDH LY FDSWXUDGHVLQHUJLDV
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&LU~UJLFD -DZ &RPpUFLR GH 0DWHULDO 0pGLFR +RVSLWDODU /WGD ³&LU~UJLFD -$:´  &RP
VHGH QD FLGDGH GH 3DOKRoD 6DQWD &DWDULQD D &LU~UJLFD -$: UHIRUoRX R SRUWIyOLR GH
PHGLFDPHQWRVSULQFLSDOPHQWHQRVHVWDGRVGR3DUDQi6DQWD&DWDULQDH5LR*UDQGHGR6XO
DWHQGHQGRDRVPHUFDGRVS~EOLFRHSULYDGR7DODTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHP

&ULVWDO3KDUPD/WGD ³&ULVWDO´ &RPVHGHHP&RQWDJHP0LQDV*HUDLVD&ULVWDOIRUWDOHFHX
H YHP FRQWLQXDPHQWH IRUWDOHFHQGR D SDUWLFLSDomR QR PHUFDGR FRP LQFUHPHQWR QR PL[ GH
SURGXWRV H IRUPDomR GH QRYRV SDUFHLURV HVWUDWpJLFRV FRQVLGHUDQGR WHU FRPR REMHWLYR GH
FRPHUFLDOL]DUHGLVWULEXLUPHGLFDPHQWRVGHUHIHUrQFLDHJHQpULFRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHHP
WRGRRHVWDGRGH0LQDV*HUDLVHVXOGD%DKLDDWHQGHQGRKRVSLWDLVFOtQLFDVHyUJmRVS~EOLFRV
HVWDGXDLV7DODTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHP

0DMHOD0HGLFDPHQWRV/WGD ³0DMHOD´ &RPVHGHHP&DEHGHOR3DUDtEDD0DMHODMiHUD
XPDGDVPDLVLPSRUWDQWHVGLVWULEXLGRUDVLQVWLWXFLRQDLVGHPHGLFDPHQWRVGHDOWDFRPSOH[LGDGH
GR QRUGHVWH GR %UDVLO H[SDQGLX VXD iUHD GH DWXDomR H VH WRUQRX XPD GLVWULEXLGRUD GH
UHIHUrQFLD SDUD R PHUFDGR IDUPDFrXWLFR EUDVLOHLUR 0DMHOD FRQVWUXLX XPD WUDMHWyULD VyOLGD
EDVHDGDHPYDORUHVFRPRTXDOLGDGHERPDWHQGLPHQWRDSULPRUDPHQWRFRQWtQXRHJUDQGHV
SDUFHULDV&RPHVVDFRPELQDomRGHQHJyFLRVDQRVVDDWXDomRQRPHUFDGRSULYDGRHQRVVD
FDSDFLGDGH GH DWHQGLPHQWR D QRYRV IRUQHFHGRUHV IRL VXEVWDQFLDOPHQWH LQFUHPHQWDGD
UHIRUoDQGRDVVLPRQRVVRPRGHORYHUWLFDOPHQWHLQWHJUDGRHQRVVDDSWLGmRSDUDUHDOL]DomR
GH WUDQVDo}HV TXH VH WUDGX]HP HP XP PHOKRU SRVLFLRQDPHQWR GH PHUFDGR SDUD QRVVDV
GLIHUHQWHVDWLYLGDGHV7DODTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHP

&HQWUDO 'LVWULEXLGRUD GH 0HGLFDPHQWRV /WGD H 3ULPH 'LVWULEXLGRUD GH 0HGLFDPHQWRV
/WGD ³*UXSR &'0´  &RP VHGH HP )RUWDOH]D &HDUi H XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR QRV
HVWDGRVGH3HUQDPEXFR%DKLD&HDUiH3DUiR*UXSR&'0FRQFHQWUDVXDVDWLYLGDGHVQR
DUPD]HQDPHQWRHVWRFDJHPHGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHSDUDWRGR
R%UDVLO5HDOL]DWDPEpPRFRPpUFLRSRUDWDFDGRGHPDWHULDLVPpGLFRKRVSLWDODUHV2*UXSR
&'0DWXDKiPDLVGHDQRVQRPHUFDGRGHVD~GHFRPIRFRHPPHGLFDPHQWRVJHQpULFRV
GH DOWD FRPSOH[LGDGH FRP XPD SURSRVWD GLIHUHQFLDGD GH GLVWULEXLomR VHOHWLYD DWXDQGR QD
UHYHQGDGHVHXVSURGXWRV7DODTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHP

$JLOIDUPD0HGLFDPHQWRV/WGD ³$JLOIDUPD´ &RPVHGHHP3RUWR$OHJUH5LR*UDQGHGR
6XO H ILOLDLV RSHUDFLRQDLV HP )ORULDQySROLV H &XULWLED D $JLOIDUPD p HVSHFLDOL]DGD QD
FRPHUFLDOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH GH XWLOL]DomR QmR KRVSLWDODU FRPR
IHUWLOLGDGH RQFRORJLD KRUP{QLRV GH FUHVFLPHQWR H PHGLFDPHQWRV HVSHFLDLV QR UDPR
IDUPDFrXWLFR$OpPGDYHQGDGHPHGLFDPHQWRVD$JLOIDUPDRIHUHFHDVVLVWrQFLDIDUPDFrXWLFD
HXPDVDODGHDSOLFDomRGHPHGLFDPHQWRVLQMHWiYHLVHPWRGDVDVXQLGDGHV$DTXLVLomRGD
$JLOIDUPDQRVSHUPLWLXWHUXPDPDLRUVLQHUJLDHSUHVHQoDQRUDPRIDUPDFrXWLFRQRVHVWDGRV
GRVXOGR%UDVLO$HPSUHVDDWXDQDVFLGDGHVGH3RUWR$OHJUH)ORULDQySROLVH&XULWLED7DO
DTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHP

0HGFRP&RPpUFLRGH0HGLFDPHQWRV+RVSLWDODUHV ³0HGFRP´ &RPVHGHHP*RLkQLD
*RLiVD0HGFRPpXPDGDVPDLRUHVHPDLVLPSRUWDQWHVGLVWULEXLGRUDVGHPHGLFDPHQWRVGD
UHJLmR FHQWURRHVWH HVSHFLDOL]DGD HP PHGLFDPHQWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH PHGLFDPHQWRV
RQFROyJLFRV KHPDWROyJLFRV H ELROyJLFRV KRUP{QLRV GH FUHVFLPHQWR UHSURGXomR KXPDQD
DOpPGHDWXDUFRPGLVSRVLWLYRVPpGLFRVHKRVSLWDODUHVHSURGXWRVGHQXWULomR7DODTXLVLomR
IRLUHDOL]DGDHP

6DOXV/DWDP+ROGLQJ6$ ³$WULDO´ &RPVHGHHP6mR3DXOR6mR3DXORD$WULDOpXPD
HPSUHVD GH GLVWULEXLomR GH SURGXWRV PpGLFRV H KRVSLWDODUHV H VHUYLoRV GH VD~GH FRP
VROXo}HViJHLVHVXVWHQWDGDSRUSURILVVLRQDLVHVSHFLDOL]DGRVHWHFQRORJLDVGHSRQWD$$WULDO
pXPDGDVPDLRUHVGLVWULEXLGRUDVGHSURGXWRVPpGLFRVHKRVSLWDODUHVGR%UDVLOSDUDKRVSLWDLV
FOtQLFDV IDUPiFLDV H SURILVVLRQDLV GH VD~GH TXH EXVFDP SDUFHLURV GH FRQILDQoD SDUD
UHLQYHQWDUVHXVQHJyFLRV$WUDQVDomRWHYHSRUREMHWLYRFRPELQDUDVDWLYLGDGHVGD(OID$WULDO
DXPDGDVPDLRUHVHPSUHVDVGHVROXo}HVORJtVWLFDVQRPHUFDGRGHVD~GHGRSDtVHDPSOLDU
DVXDDWXDomRQDGLVWULEXLomRGHPDWHULDLVKRVSLWDODUHV7DODTXLVLomRIRLUHDOL]DGDHP
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$QWHVGDVXDDTXLVLomRSHOD(OIDD$WULDOMiKDYLDDGTXLULGRD1DFLRQDO&RPPHG9LWDO3URFLIDU
H$UWPpGLFD

Governança corporativa aprimorada somada a uma administração profissional e experiente
no nosso setor de atuação
1RVVDHTXLSHGHDGPLQLVWUDGRUHVpSURILVVLRQDOL]DGDHFRPSURPHWLGDFRPH[SHULrQFLDHPQRVVR
VHWRUGHDWXDomR(PFRPRLQJUHVVRGHIXQGRVJHULGRVSRU3iWULD,QYHVWLPHQWRVHPQRVVD
EDVH DFLRQiULD DSULPRUDPRV QRVVDV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD HVSHFLDOPHQWH FRP D
LPSOHPHQWDomRGHGLYHUVDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DSUHVHQWDXPHTXLOtEULRHQWUHPHPEURVGR3iWULD,QYHVWLPHQWRVWRGRVFRPSURIXQGRFRQKHFLPHQWR
GD&RPSDQKLDH[SHULrQFLDQRVHWRUHFRQKHFHGRUHVGHVXDFXOWXUDHPHPEURVLQGHSHQGHQWHVFRP
DOWRFRQKHFLPHQWRGDLQG~VWULDGHVD~GHHGHSURFHVVRVGHWUDQVIRUPDomR

1RVVDFXOWXUDFRUSRUDWLYDpIRFDGDHPUHVXOWDGRVEDVHDGDHPVyOLGRVYDORUHVPHWDVREMHWLYDVH
WUDQVSDUHQWHV H IXQGDPHQWDGD HP XP PRGHOR GH JHVWmR YROWDGR j HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO
FUHVFLPHQWR H JHUDomR GH YDORU SDUD R DFLRQLVWD 2 WUDEDOKR GR QRVVR WLPH GH JHVWmR VRE HVVHV
SLODUHVWHPVLGRIXQGDPHQWDOQRIRUWHFUHVFLPHQWRGH5HFHLWD/tTXLGDHIRUWHFRQWUROHGHGHVSHVDV
JHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVREVHUYDGRQRV~OWLPRVDQRV

3RVVXtPRVSUiWLFDVEHPHVWDEHOHFLGDQRTXHGL]UHVSHLWRjVSUiWLFDVGH0HLR$PELHQWH6RFLDOH
*RYHUQDQoD ³(6*´  (VWDPRV UHDOL]DQGR XP SURMHWR SLORWR GH LPSODQWDomR GH SDLQpLV VRODUHV QR
QRVVRFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRQD3DUDtEDFRPRREMHWLYRGHJHUDUHFRQRPLDVILQDQFHLUDV
DRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV2IHUHFHPRVWDPEpPSURJUDPDGHEROVDSDUDXQLYHUVLGDGHSDUDQRVVRV
FRODERUDGRUHVWHQGRDLQGDVLGRHOHLWRVSRUYH]HVFRQVHFXWLYDVQDSHVTXLVD³0HOKRUHV(PSUHVDV
SDUD7UDEDOKDU´QtYHOGHHQJDMDPHQWRPDLRUTXHGHQRVVRVIXQFLRQiULRV$OpPGLVVRSRVVXtPRV
FRPLWrVHVWUDWpJLFRVGHDVVHVVRUDPHQWRTXDLVVHMDP&RPLWrGH$XGLWRULD&RPLWrGH5LVFRH
&RPLWrGHeWLFD

Sistema Robusto de Compliance
3DUDQyVcompliancepFUXFLDO1RVVRVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVSDUDVHUHPDFHLWRVGHYHP
HVWDU GHQWUR GRV PDLV DOWRV SDGU}HV GH pWLFD H LQWHJULGDGH (VWDEHOHFHPRV HP  XP UREXVWR
3URJUDPDGHComplianceFRPSDUiYHODGLYHUVRVSURJUDPDVGHJUDQGHVHPSUHVDVLQWHUQDFLRQDLV
3HORQRVVRSURJUDPDHVWDEHOHFHPRVQRVVRVSULQFtSLRVIXQGDPHQWDLVHPQRVVRFyGLJRGHFRQGXWD
HFRQWDPRVDLQGDFRP L IRUWHVSROtWLFDVQRUWHDGRUDVGHFRQGXWDVpWLFDVHGHFRQWUROH LL XPFRPLWr
GHpWLFDIRUPDGRSHORVDOWRVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLD LQFOXLQGRSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRH&(2 
LLL  LQWHQVR SURFHVVR GH WUHLQDPHQWR GRV QRVVR WLPH FRP  GRV IXQFLRQiULRV WUHLQDGRV
SUHVHQFLDOPHQWHHPDOpPGHWUHLQDPHQWRVHPSODWDIRUPDRQOLQH LY IUHTXHQWHFRPXQLFDomR
VREUHWHPDVGHcompliance Y IRUWHGLVVHPLQDomRGRQRVVRFDQDOFRQILGHQFLDOSDUDXVRLQWHUQRH
SRUTXDLVTXHUWHUFHLURVTXHFXOPLQDHPSURFHVVRVHVWUXWXUDGRV GHLGHQWLILFDomRHWUDWDPHQWRGH
GHQ~QFLDVH YL 3URJUDPDGHCompliance InfluencersSRUPHLRGRTXDOGHWHUPLQDGRVIXQFLRQiULRV
GRWLPHRSHUDFLRQDOVmRHVFROKLGRVHWUHLQDGRVSDUDOHYDUDFXOWXUDGHcomplianceSDUDDViUHDV
RSHUDFLRQDLVQDVPDLVGLYHUVDVUHJL}HV

7HPRVDPLVVmRGHPXGDURPHUFDGRQRTXDODWXDPRVWUDQVIRUPDQGRRQXPDPELHQWHPDLVLQWHJUR
pWLFRVXVWHQWiYHOHVHJXUR)D]HPRVLVVRSRUPHLRGH

•
5HYLVmR H DSULPRUDPHQWR GR QRVVR SURJUDPD QRV VXEPHWHPRV SURDWLYDPHQWH D DXGLWRULD
H[WHUQDELDQXDOSDUDDYDOLDUDHIHWLYLGDGHGRSURJUDPDHPVLHHYHQWXDLVULVFRVDSDUWLUGR
TXDOHVWDEHOHFHPRVSODQRVGHDomRREMHWLYDQGRDPHOKRULDFRQWtQXDGDVQRVVDVDo}HV

•
7UDQVIRUPDPRVRXDSULPRUDPRVRVSDGU}HVGH complianceGDVHPSUHVDVTXHDGTXLULPRV
SRU PHLR GH SURFHVVR GH DXGLWRULD GHVGH R LQtFLR GD QHJRFLDomR DWp R IHFKDPHQWR GD
DTXLVLomRVHJXLGRSRUDo}HVHVWUXWXUDGDVQRSODQRGHGLDVGDLQWHJUDomRTXHLQFOXHP
WUHLQDPHQWRVLPSOHPHQWDomRGHFRQWUROHVLGHQWLILFDomRPDSHDPHQWRHPLWLJDomRGHULVFRV
GDQRYDHPSUHVD
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•

)RPHQWDPRVGLVFXVV}HVSURIXQGDVVREUHWHPDVGHcomplianceFRPstakeholdersUHOHYDQWHV
GRVHWRUGHVD~GH$QXDOPHQWHUHDOL]DPRVQRVVD0HVD5HGRQGDGHComplianceHYHQWRTXH
HPFRQWRXFRPDSDUWLFLSDomRGHDSUR[LPDGDPHQWHH[HFXWLYRVGHVD~GHGR%UDVLO
HVWDQGRSUHVHQWHVGRVIRUQHFHGRUHVTXHDWHQGtDPRVQDpSRFD


$QRVVDLQFDQViYHOEXVFDSHORVPHOKRUHVSDGU}HVpWLFRVID]FRPTXHDFXOWXUDGHcomplianceHVWHMD
HQUDL]DGDQDVQRVVDVDWLWXGHVQRVQRVVRVQHJyFLRVHQDQRVVDURWLQDHVWDEHOHFHQGRHQWmR³2-HLWR
(OIDGH$JLU´'HVWDIRUPDQRVGLIHUHQFLDPRVGHRXWURVSOD\HUVQmRHVWUXWXUDGRVHSRVVXtPRVXPD
YDQWDJHP FRPSHWLWLYD H[WUHPDPHQWH UHOHYDQWH DR SDVVR TXH HVWUHLWDPRV R UHODFLRQDPHQWR FRP
QRVVRVIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHVJHUDQGRFRQILDQoDFUHGLELOLGDGHHSURWHJHQGRjVVXDVPDUFDVH
UHSXWDomR

2 DOWR QtYHO GR QRVVR SURJUDPD GH compliance p HYLGHQFLDGR SHOR UHFRQKHFLPHQWR YLQGR GH
IRUQHFHGRUHV QDFLRQDLV H PXOWLQDFLRQDLV  RV TXDLV UHTXHUHP UtJLGRV SDGU}HV pWLFRV (P 
FRQFOXtPRV FRP VXFHVVR PDLV GH  DXGLWRULDV jV TXDLV IRPRV VXEPHWLGRV SRU LQG~VWULDV
IDUPDFrXWLFDV H GH PDWHULDLV PpGLFRKRVSLWDODUHV HP QRVVR SURJUDPD 1R PHVPR DQR QRVVR
SURJUDPD IRL DSUHVHQWDGRFRPR GHVWDTXH QD VHPDQD GH compliance GH XP UHOHYDQWH ODERUDWyULR
IDUPDFrXWLFRPXQGLDO

(675$7e*,$

([SDQGLUQRVVRSRUWIyOLRGHSURGXWRVVHJPHQWRVGHDWXDomRHVHUYLoRV

$FUHGLWDPRV TXH SRGHPRV FRQWLQXDU D H[SDQGLU QRVVRV QHJyFLRV DWUDYpV GH XPD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWREDVHDGDHPSLODUHVSULQFLSDLV

(i) Expansão do Nosso Portfólio de Produtos.

$WUDYpV GR QRVVR UHODFLRQDPHQWR EHP HVWDEHOHFLGRH GH ORQJR SUD]R FRP IDEULFDQWHV JOREDLV GH
PHGLFDPHQWRVHSURGXWRVPpGLFRVHKRVSLWDODUHVGHUHIHUrQFLDDFUHGLWDPRVVHUFDSD]HVGHQRV
SRVLFLRQDUjIUHQWHGDFRQFRUUrQFLDHLGHQWLILFDURVSURGXWRVPDLVYHQGLGRVQRH[WHULRUTXHDLQGDQmR
IRUDPDSURYDGRVSHOD$19,6$SDUDFRPHUFLDOL]DomRQR%UDVLO&RPHVVDHVWUDWpJLDWUDEDOKDPRV
MXQWRDRVODERUDWyULRVFRPRREMHWLYRGHSURPRYHURDFHVVRGHVVHVIXWXURVODQoDPHQWRVQRPHUFDGR
LQVWLWXFLRQDOEUDVLOHLUR

2QRVVRDPSORDFHVVRHUHODFLRQDPHQWRGHORQJRSUD]RFRPHVVDVHPSUHVDVIDUPDFrXWLFDVTXH
FRQVWDQWHPHQWH LQRYDP H LQWURGX]HP QRYRV PHGLFDPHQWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH QR PHUFDGR
SHUPLWHDQWHFLSDUPRVHQRVSRVLFLRQDUPRVSDUDHVVDSRWHQFLDOGHPDQGDGRVQRVVRVFOLHQWHV3RU
H[HPSORGHDFRUGRFRPRUHODWyULRGDClarivate AnalyticsGHIRUDPLGHQWLILFDGRVSRWHQFLDLV
PHGLFDPHQWRVDDWLQJLUHPDPDUFDGH86'ELOKmRHPYHQGDVDWpVHQGRTXHGHOHVVmR
PHGLFDPHQWRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHYROWDGRVSDUDGRHQoDVJHQpWLFDVHDXWRLPXQHV1RVVRH[WHQVR
UHODFLRQDPHQWR p HYLGHQFLDGR SHOR JUiILFR DEDL[R DR GHPRQVWUDU TXH Mi VRPRV SDUFHLURV GH
IDUPDFrXWLFDV JOREDLV UHVSRQViYHLV SRU  GHVVHV PHGLFDPHQWRV HQTXDQWR RV RXWURV 
PHGLFDPHQWRVVmRGHHPSUHVDVVHPSUHVHQoDQR%UDVLO





)RQWH&RUWHOOLV'UXJVWR:DWFK5HSRUWGD&ODULYDWH$QDO\WLFV&ODULYDWH$QDO\WLFVpXPOtGHUJOREDOHPSURYHULQIRUPDo}HVHDQiOLVHV
SDUDDFHOHUDUDLQRYDomRGDLQG~VWULDJOREDOIDUPDFrXWLFD
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$OpPGLVVRDFUHGLWDPRVTXHSRGHPRVLQWHQVLILFDUQRVVDDWXDomRFRPRGLVWULEXLGRUPDVWHUH[FOXVLYR
QR%UDVLOGHPDUFDVHFRPSDQKLDVTXHSRURSomRSUHIHUHPQmRDWXDUGHIRUPDGLUHWDQRSDtV3RU
H[HPSORWHPRVDWXDOPHQWHGLUHLWRVGHGLVWULEXLomRH[FOXVLYDQR%UDVLOGHXPDGDVOtGHUHVJOREDLVQR
VHJPHQWRGHVLVWHPDVGHPRQLWRUDPHQWRGHJOLFRVHQRVDQJXHSDUDXVRGRPpVWLFRHKRVSLWDODUQR
WUDWDPHQWRGHGLDEHWHV

(ii) Expansão da Nossa Base de Clientes.

(Q[HUJDPRV P~OWLSODV RSRUWXQLGDGHV SDUD H[SDQGLU QRVVRV VHUYLoRV ORJtVWLFRV RIHUHFLGRV SDUD
KRVSLWDLV 2V  PDLRUHV KRVSLWDLV GR %UDVLO FRP PDLRU VHQWLGR HVWUDWpJLFR UHSUHVHQWDP XP
PHUFDGR GH PDLV GH 5 ELOK}HV $GLFLRQDOPHQWH FRP XP PDLRU SRUWIyOLR GH PHGLFDPHQWRV H
SURGXWRVPpGLFRVHKRVSLWDODUHVSRGHUHPRVDFHVVDUXPPHUFDGRHEDVHGHFOLHQWHVDLQGDPDLRU

(iii) Ampliação da Nossa Estratégia de Serviços e Expansão para Novos Segmentos.

%XVFDPRVFRQVWDQWHPHQWHDLPSOHPHQWDomRGHQRYDVWHFQRORJLDVTXHFRQWULEXHPSDUDPHOKRUDU
FRQWLQXDPHQWH QRVVR QtYHO GH VHUYLoR SUHVWDGR GHPRQVWUDQGR QRVVR FRPSURPLVVR HP RIHUHFHU
VHUYLoRVGHDOWDTXDOLGDGHDWUDYpVGHSURFHVVRVHILFLHQWHV1RVVDVLQLFLDWLYDVGHLQRYDomRYLVDPD
FULDomRGHYDORUSDUDFOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLV

3UHWHQGHPRVGHGLFDUHVIRUoRVSDUDH[SDQGLUPRVHGHVHQYROYHPRVDLQGDPDLVXPPRGHORGLVUXSWLYR
GHDWHQGLPHQWRTXHXVDWHFQRORJLDonlineSDUDLQWHUOLJDULQIRUPDo}HVVREUHFRQVXPRGRKRVSLWDO H
IXWXUDPHQWH GH RXWURV FOLHQWHV RX IRUQHFHGRUHV  H RV QtYHLV GH HVWRTXH QR QRVVR FHQWUR GH
GLVWULEXLomR

,QYHVWLPRVHFRQWLQXDUHPRVDLQYHVWLUHPWHFQRORJLDVHHTXLSDPHQWRVDSULPRUDQGRDSURGXWLYLGDGH
GHQRVVDIRUoDGHYHQGDVSRUPHLRGHLQLFLDWLYDVGHDXWRPDWL]DomRHVRIWZDUHGH&50FRPELQDGR
j RWLPL]DomR GH SURFHVVRV GH YHQGD &RQWLQXDUHPRV WDPEpP D LQYHVWLU HP SURFHVVRV GH
DXWRPDWL]DomRHRWLPL]DomRGDUHGHORJtVWLFDHJHVWmRGHHVWRTXHHHQWUHJDVVHUYLoRGHEXVFDSRU
LQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOSODQHMDPHQWRGHGHPDQGDHFRPSUDVHDXGLWRULDHJHVWmRGHIUHWHV

$GLFLRQDOPHQWHFRQWLQXDUHPRVDPHOKRUDURVQRVVRVSURFHVVRVGHLQWHJUDomRGHIRUPDDFDSWXUDU
DVVLQHUJLDVHVSHUDGDVHPDTXLVLo}HVGDIRUPDPDLVUiSLGDHHILFLHQWHSRVVtYHO

(iv) Busca Constante para Aumentar Nossa Eficiência.

$EXVFDFRQWtQXDSDUDDXPHQWDUDQRVVDHILFLrQFLDHDTXDOLGDGHGRVQRVVRVVHUYLoRVDRVQRVVRV
VWDNHKROGHUVID]SDUWHGDFXOWXUDGD&RPSDQKLD'HQWUHDVLQ~PHUDVLQLFLDWLYDVLGHQWLILFDPRVTXH
SRGHPRV DXPHQWDU D SURGXWLYLGDGH GD QRVVD IRUoD GH YHQGDV SRU PHLR GD LPSOHPHQWDomR GH
VRIWZDUHV GH &50 H QD RWLPL]DomR GH SURFHVVRV H URWLQDV $OpP GLVVR GR ODGR RSHUDFLRQDO
HQWHQGHPRV TXH SRGHPRV DXWRPDWL]DU GLYHUVRV SURFHVVRV H DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV DOpP GH
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WUDEDOKDUPRV FRQVWDQWHPHQWH SDUD RWLPL]DU WRGD D QRVVD PDOKD ORJtVWLFD (VVDV LQLFLDWLYDV
EHQHILFLDULDPD&RPSDQKLDDRUHGX]LUFXVWRVHWHPSRHPWRGDDFDGHLD

$GLFLRQDOPHQWHHQWHQGHPRVTXHDDGRomRGHXPDHVWUDWpJLDGHFHQWURGHVHUYLoRVFRPSDUWLOKDGDV
EHQHILFLDULDP D &RPSDQKLD DR RWLPL]DU DV RSHUDo}HV GH VXSRUWH QR QRVVR PRGHOR GH QHJyFLR H
DXPHQWDUDHILFiFLDHDLQWHJUDomRGHGLYHUVRVVLVWHPDVHiUHDV

'HDDUHODomRHQWUH6* $ GHVSHVDVFRPHUFLDLVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVH[FOXtGDV
GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR VREUHQRVVD5HFHLWD/tTXLGDYDULRXGHHPSDUDHP
 RXSS $YDULDomRGD5HFHLWDOtTXLGDQHVVHSHUtRGRIRLGH5PLOK}HV RX 
HQTXDQWRR6* $YDULRXPLOK}HV RX 
(v) Contínua Expansão por Estratégia de Aquisições e Integrações.

&RQIRUPHMiPHQFLRQDGRDFLPDWHPRVXPKLVWyULFRGHVXFHVVRGHDTXLVLomRGHQRVHJPHQWRGH
VD~GH$FUHGLWDPRVTXHDWUHODGDDRFUHVFLPHQWRRUJkQLFRQRVVDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRLQFOXLXH
FRQWLQXDUiDLQFOXLUDDTXLVLomRGHRXWURVplayersGRPHUFDGR1RVVDH[SHULrQFLDHPSURFHVVRVGH
DTXLVLomR H LQWHJUDomR GH RSHUDo}HV QRV SHUPLWH FDSWXUDU VLQHUJLDV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLUDV
JDUDQWLQGRTXDOLGDGHHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHXPFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHO

3DUD R PDSHDPHQWR H SULRUL]DomR GRV WDUJHWV GH DTXLVLomR DSOLFDPRV XPD PHWRGRORJLD TXH
GHWHUPLQDFULWpULRVHVSHFtILFRVWDQWRTXDOLWDWLYRVFRPRTXDQWLWDWLYRVDWUDYpVGRVTXDLVRVDOYRVVmR
ILOWUDGRVHFODVVLILFDGRVFULDQGRDVVLPXPSLSHOLQHDWUDWLYRHDOLQKDGRFRPDHVWUDWpJLDGHFULDomR
GHYDORUGDHPSUHVD

&RQWDPRVFRPXPDHTXLSHH[SHULHQWHGHSHVVRDVGHGLFDGDVDGHVHQYROYHUUHODFLRQDPHQWRFRP
LQ~PHUDV HPSUHVDV GR VHWRU H HQJDMiODV QR SURFHVVR GH M&A H FRRUGHQDU WRGR R SURFHVVR GH
IRUPDEDVWDQWHGLOLJHQWHDWpDQHJRFLDomRHDVVLQDWXUDGRVGRFXPHQWRVGDWUDQVDomR

&RP D XQLmR GH HPSUHVDV UHIHUrQFLD QR VHJPHQWR GH GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWD
FRPSOH[LGDGH H GH SURGXWRV GH VD~GH YLVDPRV QRV WRUQDU R PDLRU JUXSR GH GLVWULEXLomR GH
PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV PpGLFRKRVSLWDODUHV GR %UDVLO 2 REMHWLYR p FRQWLQXDU DSULPRUDQGR D
HQWUHJDGHSURGXWRVHVROXo}HVTXHVDOYDPHPHOKRUDPDYLGDGHPLOKDUHVGHSHVVRDVGLDULDPHQWH

'HDFRUGRFRPOHYDQWDPHQWRUHDOL]DGRHPPDUoRGHSHOR,49,$KiPDLVGHGLVWULEXLGRUHV
GH PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV PpGLFRKRVSLWDODUHV QR %UDVLO LQGLFDQGR JUDQGH SRWHQFLDO GH
FRQVROLGDomR QR PHUFDGR $WXDOPHQWH WHPRV XP pipeline GH HPSUHVDVDOYR SDUD DTXLVLomR VRE
H[HFXomRLQFOXLQGRHPSUHVDVHPIDVHGHDYDOLDomRHQHJRFLDomRGHSUHoRHPSUHVDVHPIDVH
GHQHJRFLDomRGHPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVHPSUHVDVHPIDVHGHUHDOL]DomRGHDXGLWRULDH
QHJRFLDomRGHGRFXPHQWRVILQDLVHHPSUHVDVTXHMiHVWmRFRPRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGH
TXRWDVDo}HVDVVLQDGRDJXDUGDQGRRFXPSULPHQWRGHFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHRXIHFKDPHQWR

5(&21+(&,0(1726(35Ç0,26

$FUHGLWDPRVVHUUHFRQKHFLGRVQRPHUFDGRSHODTXDOLGDGHGRVSURGXWRVTXHGLVWULEXtPRVSHODQRVVD
FDUDFWHUtVWLFDLQRYDGRUDHSHORDWHQGLPHQWRSUy[LPRHGLIHUHQFLDGRDQRVVRVFOLHQWHV$RORQJRGH
QRVVRV DQRV GH DWXDomR DGTXLULPRV SUHVWtJLR H UHFRQKHFLPHQWR QR PHUFDGR GH GLVWULEXLomR GH
PHGLFDPHQWRVPDQLIHVWDGRVLQFOXVLYHHPGLYHUVRVSUrPLRVTXHQRVIRUDPDWULEXtGRVWDLVFRPR

'XUDQWHRDQRGHIRPRVUHFRQKHFLGRVQRVUDQNLQJV

•
$V0DLRUHV(PSUHVDVGD9DORU
•
$V0HOKRUHV 0DLRUHVGD5HYLVWD([DPH
•
0HOKRUHV(PSUHVDV3DUD7UDEDOKDU6HWRU6D~GH±%UDVLO
•
0HOKRUHV(PSUHVDV3DUD7UDEDOKDU5HJLRQDO3DUDtED
•
- -0HGLFDO'HYLFHV±7RS0HGLFDO'HYLFHV'LVWULEXWRU$WULDO6D~GHH
•
&RORSODVW±7RS6DOHV±$UWPHGLFD
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$d®(662&,$,6

$FUHGLWDPRVTXHRSDSHOGHFRQVWUXLUXPDVRFLHGDGHPHOKRUpIXQomRGHWRGRV&RPR&RPSDQKLD
UHVSRQViYHOHFLHQWHGHVHXVGHYHUHVFRPDFRPXQLGDGHGHVWLQDPRVRPi[LPRGHQRVVRSRWHQFLDO
HP/HLVGH,QFHQWLYRSDUD,QVWLWXLo}HVUHVSRQViYHLVLG{QHDVHFXMRVWUDEDOKRVFRQYHUJHPFRPQRVVD
FXOWXUD

2 SURFHVVR SDUD D HVFROKD H D YDOLGDomR GDV LQVWLWXLo}HV SDVVD SRU XPD FULWHULRVD DQiOLVH GH
RUJDQL]Do}HV TXH SRVVXHP DWXDomR HP ORFDOLGDGHV QDV TXDLV RSHUDPRV VHPSUH UHVSHLWDQGR
QRVVDVSROtWLFDVGHcomplianceSDUDSDWURFtQLRVHSURMHWRVFXOWXUDLV

$FUHGLWDPRV TXH Do}HV VLPSOHV RUJDQL]DGDV H DVVHUWLYDV FRQWULEXHP SDUD D IRUPDomR GH XPD
VRFLHGDGHPDLVMXVWD

'XUDQWHDSRLDPRVLQLFLDWLYDVFRPR&DQWR&LGDGmRH$VVRFLDomR'HVSRUWLYDSDUD'HILFLHQWHV
$'' DPEDVHP6mR3DXORD)XQGDomR0XQLFLSDOGD&ULDQoDHP-RDR3HVVRD±3%R/DU7RUUHV
GH0HORHP)RUWDOH]D±&(HR,QVWLWXWR&RQVWHODomRHP5HFLIH±3(

,1)250$d®(6$',&,21$,6

1RVVD VHGH ORFDOL]DVH HP %UDVtOLD 'LVWULWR )HGHUDO H QRVVR Q~PHUR GH WHOHIRQH p   
2HQGHUHoRGRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVpKWWSVJUXSRHOIDFRPEUUL

(6758785$62&,(7È5,$

$SUHVHQWDPRVDEDL[RQRVVRTXDGURVRFLHWiULRDWXDO
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(9(17265(&(17(6

Impactos da pandemia da COVID-19 em nossas Atividades
$ &RPSDQKLD HVWi HQIUHQWDQGR XP SHUtRGR GH LQFHUWH]DV UHODFLRQDGR DR LPSDFWR FRQWtQXR GD
SDQGHPLDGRFRURQDYtUXV &29,' VREUHDWLYLGDGHVGHVHXVSULQFLSDLVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
UHYHQGHGRUHVHIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjVORJtVWLFDVDVVRFLDGDVTXHSRGHP
VRIUHULQWHUUXSo}HVSDUFLDLVRXWRWDLVWHPSRUiULDVRXSHUPDQHQWHV

2HVFRSRHDQDWXUH]DGHVVHVLPSDFWRVHVWmRHPFRQVWDQWHHYROXomR$VHJXLUDSUHVHQWDPRVXP
UHVXPR GH QRVVDV Do}HV UHFHQWHV H SUHYLVWDV HP UHVSRVWD j SDQGHPLD GH &29,' H VHXV
LPSDFWRVHPQRVVRVQHJyFLRV

(PIXQomRGDSDQGHPLDGD&29,'WHQGRHPYLVWDjVQRUPDVHRULHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLVD
&RPSDQKLDYHLRDIHFKDUVHXVHVFULWyULRVDGPLQLVWUDWLYRVDGRWDQGRXPDSROtWLFDGHWHOHWUDEDOKRSDUD
VHXVIXQFLRQiULRVDGPLQLVWUDWLYRV-iFRPUHODomRDRVVHXVFHQWURVGHGLVWULEXLomRD&RPSDQKLD
PDQWHYHVXDVDWLYLGDGHVGDGDDQDWXUH]DGHVHXPHUFDGRGHDWXDOPDVUHIRUoRXRVSURWRFRORVGH
VD~GH H VHJXUDQoD SDUD SURWHomR GH VHXV IXQFLRQiULRV TXH SHUPDQHFHUDP WUDEDOKDQGR HP VXDV
LQVWDODo}HV $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD FRQWUDWRX FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD TXH FRQWD FRP
PpGLFR HSLGHPRORJLVWD SDUD HVWDEHOHFHU RV SURWRFRORV HVSHFtILFRV SDUD FDGD WLSR GH XQLGDGH
FHQWURVGHGLVWULEXLomRHVFULWyULRVRXORMDV 

$OpP GLVVR FRQWUDWDPRV HPSUHVD PpGLFD SDUD UHDOL]DU R PRQLWRUDPHQWR GH FDVRV VXVSHLWRV H
FRQILUPDGRV GH &29,' HQWUH QRVVRV IXQFLRQiULRV &RPR PHGLGD DGLFLRQDO GH FXLGDGR
RIHUHFHPRVDRVQRVVRVIXQFLRQiULRVDSRLRSVLFROyJLFRSRUPHLRGHSODWDIRUPDWRWDOPHQWHRQOLQH

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D SDQGHPLD GR &29,' WUDUi LPSDFWRV DGYHUVRV UHOHYDQWHV
HVSHFLDOPHQWHQR%UDVLOLQFOXLQGRDGHWHULRUDomRVLJQLILFDWLYDGDHVSHUDGDUHFXSHUDomRHFRQ{PLFD
FRQVHTXHQWHPHQWHUHYHUWHQGRDVH[SHFWDWLYDV DQWHULRUHVjDWXDOSDQGHPLD GHXPDUHFXSHUDomR
HFRQ{PLFD H GH DXPHQWR GD UHQGD HP QtYHLV GH FRQVXPR H UHQGD GD SRSXODomR EUDVLOHLUD H
SRVVtYHLV LQWHUUXSo}HV QD SURGXomR GHYLGR DRV LPSDFWRV VREUH D FDGHLD GH VXSULPHQWRV 1HVVH
DPELHQWHHFRQ{PLFRGHVDILDGRUD&RPSDQKLDHVWiIRFDGDHPWRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUD
IRUWDOHFHUVXDVD~GHILQDQFHLUDIDFHDRLPSDFWRFRQWtQXRHVHPSUHFHGHQWHVGD&29,'

$XPHQWRGH&DSLWDO

(P  GH DJRVWR GH  IRL DSURYDGR XP DXPHQWR GH FDSLWDO QD &RPSDQKLD QR YDORU GH
5FRPDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVGD&RPSDQKLD

(VVH DXPHQWR IRL LQWHJUDOPHQWH VXEVFULWR SHORV DWXDLV DFLRQLVWDV SURSRUFLRQDOPHQWH j VXD
SDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDO

$WR FRQWtQXR D &RPSDQKLD DGTXLULX DV Do}HV VXEVFULWDV H DLQGD QmR LQWHJUDOL]DGDV SDUD
PDQXWHQomRHPWHVRXUDULD$LQWHJUDOL]DomRSHOD&RPSDQKLDIRLIHLWDPHGLDQWHDXWLOL]DomRGRVDOGR
GHUHVHUYDGHFDSLWDO

$VDo}HVHPWHVRXUDULDSRGHUmRVHUXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDOLTXLGDomRGRVSODQRVGHRSomR
GHFRPSUDGHDo}HVHGRSODQRGHDo}HVGLIHULGDVQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

$TXLVLomRGHQRYDVHPSUHVDV
Aquisição da Comercial Mostaert Ltda

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDSDUDDDTXLVLomRGD
WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD&RPHUFLDO0RVWDHUW/WGD ³0RVWDHUW´ $DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HV
SUHFHGHQWHV XVXDLV D HVVH WLSR GH WUDQVDomR IRL VXEPHWLGD j DQiOLVH GR &$'( &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVDHFRQ{PLFD HHVWiDJXDUGDQGRDSURYDomR
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$0RVWDHUWpXPDHPSUHVDVHGLDGDHP3HUQDPEXFRHVSHFLDOL]DGDQDGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRV
KRVSLWDODUHVDQWLELyWLFRVLQMHWiYHLVHRQFROyJLFRV

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV

Aquisição da Fenergy Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda

(P  GH MXQKR GH  D KRMH FRQWURODGD GD &RPSDQKLD 1DFLRQDO &RPHUFLDO +RVSLWDODU /WGD
³1DFLRQDO´  DVVLQRX FRQWUDWR GH FRPSUD H YHQGD SDUD D DTXLVLomR GD WRWDOLGDGH GDV TXRWDV GD
)HQHUJ\ &RPpUFLR GH 3URGXWRV 0pGLFR +RVSLWDODUHV /WGD ³)HQHUJ\´  $ DTXLVLomR HVWi VXMHLWD D
FRQGLo}HVSUHFHGHQWHVXVXDLVDHVVHWLSRGHWUDQVDomR

$ )HQHUJ\ DWXD QD GLVWULEXLomR GH PDWHULDLV PpGLFR KRVSLWDODUHV SULPRUGLDOPHQWH QD UHJLmR 6XO
FRQFHQWUDQGRVHXSRUWIyOLRHPFRQVXPtYHLVSDUDFLUXUJLDVGHDOWDFRPSOH[LGDGH

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV

Aquisição Surya Dental Comercio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda

(PGHMXQKRGHDKRMHFRQWURODGDGD&RPSDQKLD1DFLRQDODVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDH
YHQGDSDUDDDTXLVLomRGRFRQWUROHDFLRQiULRGD6XU\D'HQWDO&RPpUFLRGH3URGXWRV2GRQWROyJLFRV
H)DUPDFrXWLFRV/WGD ³6XU\D´ $DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVXVXDLVDHVVHWLSR
GHWUDQVDomRIRLVXEPHWLGDjDQiOLVHGR&$'(HHVWiDJXDUGDQGRVXDDSURYDomR

$6XU\DDWXDQDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVYROWDGRVSDUDFOtQLFDVRGRQWROyJLFDVSULPRUGLDOPHQWHQD
UHJLmR6XOHPERUDWHQKDDFHVVRHFDSLODULGDGHHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLO

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV

1RYRV(PSUpVWLPRV

1RGLDGHMXOKRGHD&RPSDQKLDFDSWRXXPQRYRHPSUpVWLPRGH5FRPR
%DQFR6DQWDQGHU2HPSUpVWLPRIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHIRL
FDSWDGR SDUD DORQJDU R SHUILO GR HQGLYLGDPHQWR GD &RPSDQKLD VHQGR XVDGR SDUD TXLWDU RXWURV
HPSUpVWLPRVFRPYHQFLPHQWRQRVHJXQGRVHPHVWUHGH(VVHHPSUpVWLPRVHUiUHPXQHUDGRD
XPFXVWRGH&',DDHWHUiXPSUD]RGHYHQFLPHQWRGHWUrVDQRV GHMXQKRGH 
FRP XP DQR GH FDUrQFLD FRP FHVVmR ILGXFLiULD GH FHUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV EDQFiULRV GLUHLWRV
FUHGLWyULRVHWtWXORVQRPRQWDQWHGHGRYDORUGDRSHUDomRFRPRJDUDQWLD(VVHHPSUpVWLPR
WHUiGRVHXYDORUJDUDQWLGRHPGXSOLFDWDV

$ FRPELQDomR HQWUH XPD PHQRU DODYDQFDJHP ILQDQFHLUD H XP PHOKRU SRVLFLRQDPHQWR GRV
LQGLFDGRUHVGHOLTXLGH]VRPDGRVDHQWUDGDGHFDL[DUHVXOWDQWHGRSURFHVVRGHRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO
GH Do}HV RIHUWD SULPiULD  UHIRUoDP D SHUVSHFWLYD GH UREXVWH] GH FDL[D QHFHVViULD SDUD
LPSOHPHQWDomRGRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD2PRQWDQWHDVHUREWLGRFRPDRIHUWDSULPiULD
PHOKRUDUiWDQWRDVFRQGLo}HVGHDODYDQFDJHPFRPRSRVLo}HVGHOLTXLGH]FRUURERUDQGRRFRQIRUWR
SDUDH[HFXomRGRSODQRGHQHJyFLR
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35,1&,3$,6'(6$),26(1)5(17$'263(/$&203$1+,$

1RVVRV SULQFLSDLV GHVDILRV HVWmR UHODFLRQDGRV j GHSHQGrQFLD GH IDEULFDQWHV SDUD SURGX]LU H QRV
YHQGHU RV SURGXWRV TXH FRPHUFLDOL]DPRV H GLVWULEXtPRV HQWUHWDQWR DOJXQV IDEULFDQWHV YHQGHP
DWXDOPHQWH VHXV SURGXWRV GLUHWDPHQWH D yUJmRV S~EOLFRV H YDUHMLVWDV DLQGD TXH HP TXDQWLGDGHV
OLPLWDGDV

2XWURV GHVDILRV HVWmR UHODFLRQDGRV DRV IDWRUHV GD FDGHLD ORJtVWLFD GRV PHGLFDPHQWRV TXH
FRPHUFLDOL]DPRV H GLVWULEXtPRV XPD YH] TXH GHSHQGHPRV GH IDEULFDQWHV SULYDGRV QDFLRQDLV H
WUDQVQDFLRQDLV H IRUQHFHGRUHV GH PHGLFDPHQWRV LPSRUWDGRV SDUD DWHQGHU DRV QRVVRV FOLHQWHV
1HVVHVHQWLGRLQWHUUXSo}HVQRVSURFHVVRVSURGXWLYRVSRGHPDIHWDURDEDVWHFLPHQWRGRVSURGXWRV
TXHFRPHUFLDOL]DPRVHGLVWULEXtPRV

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVIDYRUYHULILFDUDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQDTXDOFRQVWDP
RVIDWRUHVGHULVFRUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLDHjVVXDVDWLYLGDGHV
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D±,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

Produtos e serviços comercializados

A Companhia desenvolve suas atividades e baseia sua tomada de decisão de negócio considerando
dois segmentos operacionais: distribuição especialidades (“Especialidades”) e distribuição
genéricos, similares e materiais (“Genéricos”).
A partir de julho de 2020, a Companhia irá reportar novos segmentos operacionais, isto é, irá
combinar seus dois segmentos operacionais existentes até 30 de junho de 2020 (quais sejam
“Especialidades” e “Genéricos, Similares e Materiais” em um único segmento de “Especialidades
Farmacêuticas” e criando, ainda, o segmento de “Materiais médico e hospitalares”).
(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Período de 6 meses findo Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
em 30 de junho de 2020
2019
2018
2017

(em R$ milhares)

R$

Receita líquida - 827.596
Especialidades
Receita líquida - 181.576
Genéricos
Total Consolidado 1.009.172

(c)

% do total

82,0%
18,0%
100,0%

% do
total

R$

R$

% do
total

R$

% do
total

1.573.495

85,9%

1.385.125

88,8%

927.226

86,2%

257.967

14,1%

175.302

11,2%

148.518

13,8%

100% 1.075.744

100%

1.831.462

100% 1.560.427

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do

emissor

Período de 6 meses findo Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
em 30 de junho de 2020
2019
2018
2017
(em R$ milhares)

R$

% do total

Margem
Contribuição
Especialidades

56.453

Margem
Contribuição
Genéricos

19.272

Total

75.725

74,5%

%
do
total

R$

R$

%
do
total

R$

%
do
total

104.700

79%

104.542

86%

63.974

88%

25,5%

27.592

21%

16.795

14%

8.611

12%

100%

132.292

100%

121.337

100%

72.585

100%

A Companhia não realiza a abertura de seu lucro líquido (prejuízo) por seus segmentos operacionais
nas suas demonstrações financeiras.
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D

,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR

1mR SRVVXtPRV SURFHVVR SURGXWLYR 2V SURGXWRV GLVWULEXtGRV H FRPHUFLDOL]DGRV SRU QyV QmR VmR
SURGX]LGRV SRU QRVVD &RPSDQKLD VHQGR R SURFHVVR GH IDEULFDomR GRV SURGXWRV UHDOL]DGR SRU
IRUQHFHGRUHV2VUHIHULGRVIRUQHFHGRUHVGHWrPDVIyUPXODVHWHFQRORJLDVGHIDEULFDomRGRVUHIHULGRV
SURGXWRV
E

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

1RVVD SULQFLSDO DWLYLGDGH FRQVLVWH QD GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR GH XP DPSOR SRUWIyOLR GH
VHUYLoRVHSURGXWRVGHVD~GHFRPHILFLrQFLDHVHJXUDQoDGLYLGRQRVVHJXLQWHVVHJPHQWRV
Especialidades 6HJPHQWR FRPSRVWR SRU FOLHQWHV ,QVWLWXFLRQDLV SULYDGRV H S~EOLFRV KRVSLWDLV H
FOtQLFDV SRVVXL SRUWIyOLR GLYHUVLILFDGR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWR YDORU DJUHJDGR HP GLYHUVDV
HVSHFLDOLGDGHV WDLV FRPR RQFRORJLD LPXQRVVXSUHVVRUHV H DQWLELyWLFRV 2 VHJPHQWR GH
(VSHFLDOLGDGHVSRGHVHUGLYLGLGRHPWUrVFDQDLVGLVWULEXLomRGHOLYHU\ YDUHMR HDFHVVRFRQIRUPH
PHOKRUGHVFULWRDEDL[R
Genéricos, similares e materiais6HJPHQWRFRPSRVWRSRUFOLHQWHV,QVWLWXFLRQDLVSULYDGRVHS~EOLFRV
KRVSLWDLVHFOtQLFDVSRVVXLSRUWIyOLREDVHDGRHPPHGLFDPHQWRVJHQpULFRVHVLPLODUHVTXHSRVVXHP
XPYDORUILQDOPDLVEDL[RSDUDKRVSLWDLVFOtQLFDVHPpGLFRV
&DQDLVGH9HQGD
1RVVRVVHJPHQWRVFRQWDPFRPWUrVFDQDLVGLVWLQWRVGHGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRTXHRSHUDP
GHIRUPDLQGHSHQGHQWH D 'LVWULEXLomRSRUPHLRGRTXDODWHQGHPRVFOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLVS~EOLFRV
HSULYDGRVSRUPHLRGDGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVGRVHJPHQWRGH(VSHFLDOLGDGHVHTXHQmRVH
HQTXDGUDPQRVFDQDLVGH'HOLYHU\H$FHVVR E 'HOLYHU\ YDUHMR FDQDOTXHDWHQGHGLUHWDPHQWHDR
FRQVXPLGRUILQDO SHVVRDVItVLFDV VHMDSRUPHLRGHORMDVItVLFDVFRPVHLVXQLGDGHVQR%UDVLOVHMD
SHORHFRPPHUFHTXHDWHQGHDWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO'HQWUHRVSULQFLSDLVSURGXWRVGRSRUWIyOLR
HVWmR PHGLFDPHQWRV SDUD IHUWLOLGDGH KRUP{QLRV GH FUHVFLPHQWR SURGXWRV HVWpWLFRV H
PHGLFDPHQWRV HVSHFLDLV H F  $FHVVR SRU PHLR GR TXDO DWHQGHPRV DRV SODQRV GH VD~GH H
H[HFXWDPRVDHQWUHJDSDUDUHIHULGRVFOLHQWHVRXSRUFRQWDHRUGHPGLUHWDPHQWHDRSDFLHQWHILQDO
(VWH FDQDO SRVVXL DVVLVWrQFLD IDUPDFrXWLFD H WLPH GHGLFDGR SDUD R DFRPSDQKDPHQWR GH
SHUIRUPDQFH
2SURFHVVRGHGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGHQRVVRVSURGXWRVpUHDOL]DGRSRUPHLRGDVVHJXLQWHV
HWDSDV L FRPSUDV LL JHVWmRGHHVWRTXHV LLL ORJtVWLFDH LY YHQGDV
$FUHGLWDPRV TXH D LQWHJUDomR HQWUH DV UHIHULGDV HWDSDV QRV SHUPLWH FDSWDU VLQHUJLDV HP QRVVDV
DWLYLGDGHVGHIRUPDDREWHUJDQKRVGHHVFDODHPD[LPL]DUDQRVVDUHQWDELOLGDGH
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&RPSUDV
1RVVDSROtWLFDGHFRPSUDVWHPFRPRSULQFLSDOREMHWLYRSUHoRVEDL[RVHPDLRUSUD]RGHSDJDPHQWR
QDFRPSUDGRVSURGXWRVTXHVHUmRSRUQyVGLVWULEXtGRVRXFRPHUFLDOL]DGRVFRQIRUPHDSOLFiYHOSRU
PHLR GD DTXLVLomR GH SURGXWRV HP JUDQGH HVFDOD EHP FRPR SHOR HVWDEHOHFLPHQWR GH SDUFHULDV
VyOLGDV H GH ORQJR SUD]R FRP RV QRVVRV IRUQHFHGRUHV TXH QRV SHUPLWHP REWHU FRQGLo}HV
FRPSHWLWLYDVGHSUHoRHSDJDPHQWR
2 SODQHMDPHQWR GH FRPSUD GH SURGXWRV WDQWR SDUD D GLVWULEXLomR HVSHFLDOLGDGHV TXDQWR SDUD D
GLVWULEXLomRJHQpULFRVVLPLODUHVHPDWHULDLVpFHQWUDOL]DGRSHODQRVVDiUHDGHVXSSO\ FRPSUDV 1D
PDLRULDGRVFDVRVUHIHULGDiUHDpUHVSRQViYHOSHODVQHJRFLDo}HVFRPRVIDEULFDQWHVGRVSURGXWRV
SRUQyVFRPHUFLDOL]DGRV3DUDWRGRVRVFDQDLVDVGHFLV}HVGHFRPSUDVmRJHUHQFLDGDVSRUPHLRGH
XP VLVWHPD LQWHUQR H HQFRQWUDPVH UHVSDOGDGDV SRU XP GHWDOKDGR SODQHMDPHQWR GH HVWRTXHV
EDVHDGRQRKLVWyULFRGHGHPDQGDGHFDGDSURGXWR
1HVVH VHQWLGR R QRVVR VLVWHPD GH FRPSUDV HVWi SDUDPHWUL]DGR SDUD FRQVLGHUDU R leadtime GR
IRUQHFHGRU DFRPSDQKDPHQWRGRLQWHUYDORGHWHPSRQHFHVViULRSDUDTXHRSURGXWRDSyVSHGLGRDR
IDEULFDQWHFKHJXHDR&HQWURGH'LVWULEXLomR RQRVVRleadtimeLQWHUQR cross docking DIUHTXrQFLD
GHFRPSUDVHDQRVVDSROtWLFDGHHVWRTXHTXHFRQVLVWHPHPIDWRUHVHVVHQFLDLVQDGHWHUPLQDomRGR
QRVVRSHUtRGRPpGLRGHHVWRFDJHPSDUDDWHQGLPHQWRGDGHPDQGDGRVQRVVRVFOLHQWHV
$ IUHTXrQFLD GH FRPSUDV SRGH YDULDU FRQIRUPH FDGD IRUQHFHGRU H YROXPH GH FRPSUDV GH FDGD
SURGXWR FRUUHVSRQGHQGR DR LQWHUYDOR GH GLDV HP TXH p UHSHWLGD D FRPSUD GH XP GHWHUPLQDGR
IDEULFDQWHSRGHQGRVHUELVVHPDQDOVHPDQDOTXLQ]HQDORXPHQVDOFRQIRUPHDSOLFiYHO
$GTXLULPRVRVSURGXWRVGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVSRUPHLRGDUHDOL]DomRGHSHGLGRVGHFRPSUDVGRV
SURGXWRV GHVHMDGRV HIHWXDGRV FRP EDVH L  QR KLVWyULFR GH FRPSUDV GRV UHIHULGRV SURGXWRV SRU
QRVVRVFOLHQWHV LL QDVSUHYLV}HVGHYHQGDQRFXUWRHPpGLRSUD]RDVTXDLVVmRDMXVWDGDVFRQIRUPH
DVD]RQDOLGDGHGRIRUQHFLPHQWRGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRVH LLL QtYHLVGHHVWRTXHGHVHMDGRV
1RVUHIHULGRVVHJPHQWRVWDPEpPpDGRWDGDDSUiWLFDGHFRPSUDQDSUpDOWD ³3Up$OWD´ $3Up$OWD
pXWLOL]DGDSRUDOJXQVGLVWULEXLGRUHVDWDFDGLVWDVGHPHGLFDPHQWRVQR%UDVLOHQRPXQGRHFRQVLVWH
QRDXPHQWRGRQtYHOGHHVWRTXHDQWHULRUPHQWHDRDXPHQWRGHSUHoRGRVPHGLFDPHQWRVTXHQR
%UDVLORFRUUHHPQRUPDOPHQWHHPGHPDUoRGHFDGDDQR
1RUPDOPHQWHDXPHQWDPRVQRVVRYROXPHGHFRPSUDVGXUDQWHRVPHVHVTXHDQWHFHGHPjDOWDGH
SUHoRV REVHUYDQGR TXH HVWH YDULD HPIXQomR GR DXPHQWR GH SUHoRV HVWDEHOHFLGR HPFDGD DQR
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDUHJXODPHQWDomRGHSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVYHURLWHP D GHVWH
IRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
&RP UHODomR jV FRPSUDV SDUD DWHQGHU FOLHQWHV LQVWLWXFLRQDLV S~EOLFRV TXH VmR EDVLFDPHQWH
6HFUHWDULDVGH6D~GH(VWDGXDLVH0LQLVWpULRGD6D~GHRSURFHVVRGHFRPSUDpLQLFLDGRWmRVRPHQWH
TXDQGRD&RPSDQKLDUHFHEHDUHVSHFWLYDQRWDGHHPSHQKRUHODWLYDDXPFRQWUDWRS~EOLFRTXHWHQKD
FHOHEUDGR SUHFHGLGR GR UHVSHFWLYR SURFHVVR OLFLWDWyULR 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH DRV ULVFRV
UHIHUHQWHVjFRQWUDWDomRFRPR3RGHU3~EOLFRYHURVIDWRUHVGHULVFR³2VSURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRV
GHTXHD&RPSDQKLDSDUWLFLSDQDVFRQWUDWDo}HVFRPR3RGHU3~EOLFRSRGHPVRIUHULQIOXrQFLDSROtWLFD
RXVHUDOYRGHLQYHVWLJDo}HV´QRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
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1RWRFDQWHDRFDQDOGHGHOLYHU\ YDUHMR DVFRPSUDVVmRUHDOL]DGDVWDQWRMXQWRDGLVWULEXLGRUHVGH
PHGLFDPHQWRVTXDQWRDRVSUySULRVIDEULFDQWHVGRVUHIHULGRVSURGXWRVGHIRUPDDREWHUGHVFRQWRV
EHPFRPRSUD]RVFRPSHWLWLYRVGHSDJDPHQWRV&RPRDWXDPRVSRUPHLRGHXPPRGHORLQWHJUDGR
RXVHMDFRPDWXDomRQRDWDFDGRHYDUHMRQRVVRFDQDOGHYDUHMRpPDMRULWDULDPHQWHDEDVWHFLGRSHOD
QRVVDRSHUDomRGHGLVWULEXLomR,VVRIDFLOLWDDQRVVDSUHYLVmRGHGHPDQGDHFRPSUDV(PSHUtRGRV
GHVD]RQDOLGDGHDSUHYLVmRGHGHPDQGDpDMXVWDGDHPUHODomRDRKLVWyULFRGHYHQGDVGRVSHUtRGRV
HTXLYDOHQWHV
(P  GH MXQKR GH  SRVVXtDPRV PDLV GH  IRUQHFHGRUHV GHQWUH LQG~VWULDV QDFLRQDLV H
PXOWLQDFLRQDLV$VHOHomRGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVYLVDDWHQGHUjVQRVVDVH[LJrQFLDVGHTXDOLGDGH
H SUHoR %XVFDPRV FULDU SDUFHULDV HVWUDWpJLFDV GXUDGRXUDV FRP RV QRVVRV IRUQHFHGRUHV FRP R
REMHWLYRGHDSULPRUDUDJHVWmRGDFDGHLDGHVXSULPHQWRV
(PGHMXQKRGHQRVVRPDLRUIRUQHFHGRUUHSUHVHQWRXDSUR[LPDGDPHQWHGDVQRVVDV
FRPSUDV H QRVVRV GH] PDLRUHV IRUQHFHGRUHV UHSUHVHQWDUDP FHUFD GH  GR YDORU GDV QRVVDV
FRPSUDV $LQGD HP  DGTXLULPRV PDLV GH  GLIHUHQWHV 6.8V SDUD GLVWULEXLomR H
FRPHUFLDOL]DomR
*HVWmRGH(VWRTXHV
1RVVD JHVWmR GH HVWRTXHV WHP FRPR SULQFLSDO REMHWLYR GLVSRQLELOL]DU DRV QRVVRV FOLHQWHV RV
SURGXWRV SRU QyV FRPHUFLDOL]DGRV FRP DOWR QtYHO GH VHUYLoR VHP UXSWXUD HTXLOLEUDQGR QtYHLV
VDXGiYHLVGHHVWRTXHFRPRPHOKRUHPSUHJRGRFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLDDSUHoRVFRPSHWLWLYRV
HPDQWHQGRDVQRVVDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVHOXFUDWLYLGDGH
$ JHVWmR GH QRVVRV HVWRTXHV p UHDOL]DGD SRU XP VLVWHPD LQWHJUDGR DRV QRVVRV SURFHVVRV GH
FRPSUDVHYHQGDVGHQRVVRVSURGXWRVTXHJHUHQFLDGHIRUPDFRQVROLGDGDRVHVWRTXHVGRVQRVVRV
FHQWURVGHGLVWULEXLomRORMDVItVLFDVH+8%V
7HQGRHPYLVWDTXHDWXDPRVQXPVHWRUUHJXODGRDOWDPHQWHFULWHULRVRFRPUHODomRDRFRQWUROHGD
TXDOLGDGHLQWHJULGDGHHUDVWUHDELOLGDGHGRVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRVQRVVRVLVWHPDSHUPLWH
TXHWHQKDPRVYLVLELOLGDGHHPWHPSRUHDOGRORWHHGDWDGHYHQFLPHQWRGRVSURGXWRVSHUPLWLQGRXPD
JHVWmR DWLYD GR HVWRTXH H GLPLQXLQGR SHUGDV $OpP GLVVR SRVVXtPRV ULJRURVR FRQWUROH GRV
PHGLFDPHQWRVSUHYLVWRVQD3RUWDULDTXHWUDWDGRVSURGXWRVVXMHLWRVDFRQWUROHHVSHFLDO
'HIRUPDDYLDELOL]DUPDLVXPVHUYLoRDRVQRVVRVFOLHQWHVLQVWLWXFLRQDLVPDQWHPRVHVWRTXHSUySULR
GHIRUPDFRQVLJQDGDHPPDLVGHKRVSLWDLVGLVSRQLELOL]DQGRXPDIRUPDH[WUHPDPHQWHiJLOGH
IRUQHFLPHQWRGRSURGXWRHDLQGDUHDOL]DQGRDJHVWmRGDVQHFHVVLGDGHVGRKRVSLWDO(PGHMXQKR
GHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVGRQRVVRHVWRTXHHUDPPDQWLGRVGHIRUPDFRQVLJQDGD
HPQRVVRVFOLHQWHV
/RJtVWLFD
$VDWLYLGDGHVORJtVWLFDVFRQVWLWXHPXPLPSRUWDQWHIDWRUjFRQGXomRGRVQRVVRVQHJyFLRVDIHWDQGR
GLUHWDPHQWHQRVVRVXFHVVRHFRPSHWLWLYLGDGH
(PGHMXQKRGHSDUDILQVGHGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGHQRVVRVSURGXWRVFRQWiYDPRV
FRPFHQWURVGHGLVWULEXLomRLQVWDODGRVHPHVWDGRVEUDVLOHLURVDOpPGR'LVWULWR)HGHUDOTXH
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SRVVXtDP HP FRQMXQWR HP  GH MXQKR GH  DSUR[LPDGDPHQWH Pð GH iUHD SDUD
DUPD]HQDPHQWRDWHQGHQGRDSUR[LPDGDPHQWHSHGLGRVSRUGLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RQRVVRIOX[RJUDPDRSHUDFLRQDOGHORJtVWLFDQRVHJPHQWRGHGLVWULEXLomR
•

•

•

•

5HFHELPHQWR GH SURGXWRV 4XDQGR XP SHGLGR FKHJD HP QRVVRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR
LQLFLDPRVRDFRPSDQKDPHQWRGDUHVSHFWLYDPHUFDGRULDSRUPHLRGRQRVVRVLVWHPD&RPD
XWLOL]DomR GH FROHWRUHV GH GDGRV YLD UDGLRIUHTXrQFLD FRQIHULPRV D FDUJD LQFOXVLYH QRWD
YHUVXV SHGLGR FRQGLo}HV VDQLWiULDV ± WHPSHUDWXUD HVWDELOLGDGH GHQWUH RXWURV 
GLVSRQLELOL]DQGRDLPHGLDWDPHQWHSDUDDYHQGD$SyVDHQWUDGDGDPHUFDGRULDRVLVWHPD
VXJHUHRORFDOSDUDVXDDUPD]HQDJHPHPQRVVRHVWRTXH

$UPD]HQDPHQWR&RQWURODPRVDH[DWLGmRGRVLWHQVDUPD]HQDGRVQRHVWRTXHSRUPHLRGH
LQYHQWiULRV FtFOLFRV H DLQGD FRP DXGLWRULD H[WHUQD GH HVWRTXH DQXDO $GLFLRQDOPHQWH
FRQWDPRVFRPHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomRSDUDRDUPD]HQDPHQWRGRVPHGLFDPHQWRV
H PDWHULDLV PHGLFRKRVSLWDODUHV TXH UHVSHLWDP WRGDV DV QRUPDV GH JHUHQFLDPHQWR GD
³&DGHLDGH)ULR´$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD±$19,6$HUHVSHFWLYRVyUJmRVGH
YLJLOkQFLD VDQLWiULD ORFDLV 7UDWDPVH GH FkPDUDV UHIULJHUDGDV TXH SRVVXHP XP VLVWHPD
DXW{QRPR JHUHQFLDGR SRU FRPSXWDGRUHV SDUD FRQWURODU D WHPSHUDWXUD GRV SURGXWRV 2V
QRVVRV&'VFRQWDPDLQGDFRPJHUDGRUHVFDSD]HVGHJDUDQWLURIXQFLRQDPHQWRGDVFkPDUDV
IULDVHPFDVRGHTXHGDGHHQHUJLD

6HOHomRH(PEDODJHPGRV3URGXWRV$SyVRUHFHELPHQWRGRSHGLGRGRFOLHQWHHPXPGH
QRVVRFHQWURVGHGLVWULEXLomRRQRVVRVLVWHPDGH:06 ZKDUHKRXVHPDQDJHPHQWV\VWHP 
GLVSRQLELOL]DDRQRVVRDVVLVWHQWHGHHVWRTXHYLDFROHWRUGHUDGLRIUHTXHQFLDDVHOHomRGRV
SURGXWRVLQFOXtGRVHPWDOSHGLGRSDUDVHUHPVHSDUDGRVHHPEDODGRV picking FRQWHQGRD
1R SURFHVVR DXWRPDWL]DGR RV SHGLGRV VmR DWHQGLGRV FRP PDLRU YHORFLGDGH GR TXH QR
SURFHVVR PDQXDO UHGX]LQGR SUD]RV GH HQWUHJD H PD[LPL]DQGR QtYHLV GH SUHFLVmR QD
VHSDUDomRUHVXOWDQGRHP~OWLPDLQVWkQFLDTXDOLGDGHGHVHUYLoRVXSHULRUSDUDRVFOLHQWHVD
XP FXVWR PHQRU 1RVVDV HPEDODJHQV WHUPROiEHLV VmR FHUWLILFDGDV FRP DOWR SDGUmR GH
TXDOLGDGHUHJXODGRSRUHPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVQD&DGHLD)ULD

7UDQVSRUWHH(QWUHJD3RVVXtPRVXPVLVWHPDGHFRQWUROHGHWUDQVSRUWH±706 7UDQVSRUW
0DQDJHPHQW6\VWHP FRPIXQo}HVGHURWHLUL]DomRGHHQWUHJDWUDFNLQJRQOLQHGDHQWUHJD
JHRORFDOL]DomRGRYHtFXORHDXGLWRULDGDVFRQWDVGHIUHWHRTXHQRVSHUPLWHRWLPL]DUDVURWDV
DXPHQWDUDVHJXUDQoDGRIUHWHHUHGX]LUFXVWRV3HORFDQDOGH'LVWULEXLomRHGH$FHVVRQD
PDLRULDGDVUHJL}HVRVSHGLGRVUHFHELGRVDWpjVKRUDVGHXPGLD~WLOVmRHQWUHJXHV
QRGLDVXEVHTXHQWH-iQRFDQDOGHOLYHU\ YDUHMR DPDLRULDGDVHQWUHJDVVmRUHDOL]DGDVHP
DWp  KRUDV 1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H 
SURFHVVDPRV HP PpGLD   H  SHGLGRV SRU PrV UHVSHFWLYDPHQWH
DWHQGHQGRDDSUR[LPDGDPHQWHHFOLHQWHVUHVSHFWLYDPHQWHSRUPHLRGH
IURWDSUySULDHWHUFHLUL]DGDFXMDVFDUJDVHQFRQWUDPVHGHYLGDPHQWHVHJXUDGDV
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Vendas:
3UH]DPRV SHOR UHODFLRQDPHQWR SUy[LPR FRP RV QRVVRV FOLHQWHV DFUHGLWDPRV WHU SUHoRV
FRPSHWLWLYRVDJLOLGDGHGRVHUYLoRTXDOLGDGHHVHJXUDQoDGRVSURGXWRVHDWHQGLPHQWRH[FHSFLRQDO
FRQWULEXHPSDUDTXHWHQKDPRVUHODo}HVGXUDGRXUDVFRPQRVVRVFOLHQWHV
Distribuição - Privado:
1RFDQDOGH'LVWULEXLomRLQVWLWXFLRQDOWHPRVGXDVPRGDOLGDGHVGHDWHQGLPHQWRDRVFOLHQWHVSULYDGRV
WDQWRSDUDRVHJPHQWRGHHVSHFLDOLGDGHVTXDQWRSDUDRGHJHQpULFRVVLPLODUHVHPDWHULDLV L YLD
YHQGHGRUH[WHUQRRXUHSUHVHQWDQWHFRPHUFLDOH LL YLDFRQVXOWRUGHYHQGDVLQWHUQR
1RFDVRGRYHQGHGRUH[WHUQRRXUHSUHVHQWDQWHFRPHUFLDOUHDOL]DPRVYLVLWDVSUHVHQFLDLVDRVQRVVRV
FOLHQWHVRTXHQRVPDQWHPPXLWRSUy[LPRVGHVXDVQHFHVVLGDGHV(PWDLVYLVLWDVRFOLHQWHLQIRUPD
VREUHRVSURGXWRVTXHGHVHMDDGTXLULUHLQLFLDPRVXPDQHJRFLDomRGHSUHoRFRQGLo}HVFRPHUFLDLV
HSUD]RSDUDIHFKDUPRVGHILQLWLYDPHQWHRSHGLGR&KHJDQGRDXPFRQVHQVRRSHGLGRpIDWXUDGR
-i QR FDVR GR FRQVXOWRU GH YHQGDV LQWHUQR DFHVVDPRV DV SULQFLSDLV SODWDIRUPDV HOHWU{QLFDV GH
FRWDomRGRVSURGXWRVTXHGLVWULEXtPRVHFDSWXUDPRVDTXHODVSDUDDVTXDLVGHVHMDPRVDSUHVHQWDU
SURSRVWD 2 FOLHQWH DQDOLVD DV RIHUWDV OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR FULWpULRV GH SUHoR H SUD]R GH
HQWUHJD6HDFRWDomRGD&RPSDQKLDIRUDYHQFHGRUDpHPLWLGDRUGHPGHFRPSUDSHORFOLHQWHQD
SUySULDSODWDIRUPDRTXHDXWRPDWLFDPHQWHQRVID]IDWXUDURSHGLGR
Distribuição - Público:
3DUWLFLSDomRGHGLYHUVDVOLFLWDo}HVTXHHPVXDH[WHQVDPDLRULDVmRUHDOL]DGRVGHQDVPRGDOLGDGHV
GHSUHJmRHOHWU{QLFR2SURFHVVRFRPHoDFRPDLGHQWLILFDomRGHHGLWDLVGHOLFLWDomR1DFDSWXUDGH
RSRUWXQLGDGHVD&RPSDQKLDDQDOLVDDTXHODVTXHID]HPVHQWLGRSDUDRVHXQHJyFLRFRQVLGHUDQGR
R SURGXWR ORFDOLGDGH yUJmR OLFLWDQWH SUD]R GH HQWUHJD GHQWUH RXWURV FULWpULRV $VVLP TXH XPD
RSRUWXQLGDGH p LGHQWLILFDGD D &RPSDQKLD SDUWLFLSD DWLYDPHQWH GR SUHJmR RIHUHFHQGR ODQFHV QD
SODWDIRUPDXWLOL]DGDSHORyUJmROLFLWDQWH&DVRD&RPSDQKLDYHQoDDOLFLWDomRLQLFLDVHRSURFHVVR
GH KRPRORJDomR H R FRQWUDWR FRP R yUJmR S~EOLFR p FHOHEUDGR $ &RPSDQKLD HQWmR UHDOL]D R
IDWXUDPHQWR GRV SURGXWRV DR yUJmR S~ELFR PHGLDQWH R UHFHELPHQWR GDV UHVSHFWLYDV RUGHQV GH
HPSHQKRDRORQJRGDYLJrQFLDGRFRQWUDWR
&XPSULPRVDOHJLVODomRHPYLJRUUHIHUHQWHDOLFLWDo}HVHFRQFRUUrQFLDDOpPGHVHJXLUHVWULWDPHQWH
QRVVR&yGLJRGH&RQGXWDHSROtWLFDVGHComplianceHGH/LFLWDomR
(P SRXFDV RSRUWXQLGDGHV SDUWLFLSDPRV GH SURFHVVRV GH GLVSHQVD GH OLFLWDomR VHQGR
DEVROXWDPHQWHUtJLGRSDUDDREVHUYkQFLDGDVUHJUDVHVSHFtILFDVGHVVDPRGDOLGDGH
Acesso:
(VWDEHOHFHPRVUHODo}HVFRPSODQRVHRSHUDGRUDVGHVD~GHSRUPHLRGDVTXDLVRVFOLHQWHVSRGHP
DGTXLULUQRVVRVSURGXWRVSRUPHLRGHSODWDIRUPDVHOHWU{QLFDVRXQHJRFLDo}HVGLUHWDPHQWHFRQRVFR
6RPRVSDJRVGLUHWDPHQWHSHODVRSHUDGRUDVHHYHQWXDOPHQWHFRPWRGDDJDUDQWLDGHREVHUYkQFLD
GDV UHJUDV GH GLVSHQVDomR HQWUHJDPRV R SURGXWR SRU FRQWD H RUGHP GR FOLHQWH GLUHWDPHQWH DR
SDFLHQWH
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Delivery (Varejo):
E-commerce:
5HDOL]DPRVYHQGDVGHQRVVRVSURGXWRVGLUHWDPHQWHDWUDYpVGRQRVVRVLWHYLDQRVVDSODWDIRUPDGHH
FRPPHUFH KWWSVZZZSUHVFULWDPHGLFDPHQWRVFRPEU  VHQGR TXH RV SURGXWRV FRPHUFLDOL]DGRV
DWUDYpV GD SODWDIRUPD VmR HP JUDQGH PDLRULD SURGXWRV HVSHFLDLV TXH QRUPDOPHQWH QmR VmR
FRPHUFLDOL]DGRVQRVEDOF}HVGHIDUPiFLDGHUHGHVVRPHQWHREWLGRVSRUPHLRGHIDUPiFLDVHVSHFLDLV
Televendas:
$GLFLRQDOPHQWHRVFOLHQWHVGHGHOLYHU\ YDUHMR WDQWRSHVVRDVItVLFDVTXDQWRSURILVVLRQDLVGHVD~GH
SRGHP HQWUDU HP FRQWDWR FRQRVFR DWUDYpV GR QRVVR FDQDO GH WHOHYHQGDV SHOR  
7HPRV XPD DWXDomR DWLYD FRP QRVVRV FOLHQWHV SDUD VHPSUH GLVSRQLELOL]DU D PDQXWHQomR GR
WUDWDPHQWRFRQWtQXR
Lojas Físicas:
3RVVXtPRVDLQGDORMDVItVLFDVORFDOL]DGDVHPHVWDGRVDOpPGR'LVWULWR)HGHUDOTXHSRVVLELOLWDP
DFRPSUDItVLFDRXUHWLUDGD HPFDVRGHFRPSUDSHORWHOHYHQGDV GHQRVVRVSURGXWRVSHORVFOLHQWHV
$OJXPDVORMDVYHQGHPSURGXWRVHVSHFLDLVPDWHULDLVHSURGXWRVSURILVVLRQDLV7HPRVORMDVFRP
SURGXWRVGLYHUVRVQRIRUPDWRGHGURJDULD
F

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

,QG~VWULDHVHWRUIDUPDFrXWLFRJOREDO
2PHUFDGRIDUPDFrXWLFRPXQGLDOUHJLVWURXHP86WULOKmRHPYHQGDVGHDFRUGRFRPR
HVWXGRGR,49,$(VWLPDVHDLQGDTXHDVYHQGDVQRPHUFDGRPXQGLDOGHYDPXOWUDSDVVDU86
WULOKmRHPYHQGDVDWpUHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOHQWUHD  
2JUiILFRDEDL[RDSUHVHQWDRJDVWRFRPPHGLFDPHQWRVPXQGLDOHDVHVWLPDWLYDVSDUDRVSUy[LPRV
DQRV
9HQGDVJOREDLVHFUHVFLPHQWRGRPHUFDGR  


)RQWH,49,$0DUNHW3URJQRVLV6HW,49,$,QVWLWXWH'H]HPEUR
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6HJXQGR UHODWyULR GR ,49,$ R %UDVLO RFXSD D  SRVLomR HP WHUPRV GH WDPDQKR GH PHUFDGR
IDUPDFrXWLFRPXQGLDODWUiVDSHQDVGRV(VWDGRV8QLGRV  &KLQD  -DSmR  $OHPDQKD  
H)UDQoD  
'HQWUH RV SDtVHV GD $PpULFD /DWLQD R %UDVLO p R TXH DSUHVHQWD R PDLRU WDPDQKR GH PHUFDGR H
WDPEpPRPDLRUFUHVFLPHQWRQRPLQDOðFRPXPDWD[DGHHP
2PHUFDGRIDUPDFrXWLFRSRGHVHUGLYLGLGRHPGRLVJUDQGHVVHJPHQWRVRGHYDUHMRIDUPDFrXWLFRH
RPHUFDGRLQVWLWXFLRQDO3DUDRPHVPRSHUtRGRPHQFLRQDGRDFLPDRYDUHMRIDUPDFrXWLFRQD$PpULFD
/DWLQDUHSUHVHQWRXGRPHUFDGRWRWDOHQTXDQWRRPHUFDGRLQVWLWXFLRQDO$SHVDUGDPHQRU
SDUWLFLSDomRRPHUFDGRLQVWLWXFLRQDOWHPDSUHVHQWDGRPDLRUULWPRGHFUHVFLPHQWRQRV~OWLPRVDQRV
FRPRSRGHVHREVHUYDUQRJUiILFRDEDL[R
0HUFDGR)DUPDFrXWLFRQD$PpULFD/DWLQD 86ELOK}HV 


)RQWH,49,$

,QG~VWULDHVHWRUIDUPDFrXWLFR%UDVLOHLUR
'H DFRUGR FRP UHODWyULR GD ,49,$ HP  R PHUFDGR IDUPDFrXWLFR EUDVLOHLUR VRPRX 5 
ELOK}HVHPYHQGDVDSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRDQRGHHPOLQKDFRP
RVFUHVFLPHQWRVDSUHVHQWDGRVQRVDQRVDQWHULRUHV
'LYHUVRV IDWRUHV FRQWULEXtUDP SDUD HVVH FUHVFLPHQWR H GHYHP FRQWLQXDU VHQGR DV SULQFLSDLV
DODYDQFDVGHFUHVFLPHQWRGRVHWRUIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURQRVSUy[LPRVDQRVVHQGRDOJXQVGHOHV
L RFUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDO LL RDXPHQWRQDH[SHFWDWLYDGHYLGD LLL DH[SDQVmRQRDFHVVRD
DVVLVWrQFLDPpGLFD LY DDGRomRGHFDPSDQKDVJRYHUQDPHQWDLVSDUDSUHYHQomRGHGRHQoDV Y D
LQRYDomR QR GHVHQYROYLPHQWR GH WHUDSLDV H WUDWDPHQWRV GH UHIHUrQFLD H YL  D H[SDQVmR GD
GLVSRQLELOLGDGHGHWUDWDPHQWRVJHQpULFRVHELRVLPLODUHVFRPDTXHGDGHSDWHQWHV
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$RFRQWUiULRGRVSDtVHVPDLVGHVHQYROYLGRVRVHWRUGHGLVWULEXLomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVQR
%UDVLO DLQGD p H[WUHPDPHQWH IUDJPHQWDGR H[LVWLQGR FHUFD GH  GLVWULEXLGRUHV QR SDtV $
FRQVROLGDomR GHVVH PHUFDGR EUDVLOHLUR DLQGD p LQFLSLHQWH H HVWLPDVH TXH &RPSDQKLD SRVVXL
DWXDOPHQWHGDSDUWLFLSDomRGRPHUFDGR1RV(VWDGRV8QLGRVHVWLPDVHTXHRVPDLRUHVSOD\HUV
WHQKDPGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR


)RQWH(VWLPDWLYDVGD&RPSDQKLD

$FUHGLWDPRV TXH RV OtGHUHV GR VHWRU GH GLVWULEXLomR GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV DOpP GH VH
EHQHILFLDUHP GR FUHVFLPHQWR GD LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD GH IRUPD JOREDO WHUmR R VHX FUHVFLPHQWR
PRWLYDGRSHODFRQWtQXDUDFLRQDOL]DomRGDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRHSHODDFHOHUDomRGRSURFHVVRGH
FRQVROLGDomRGDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFD
26HJPHQWR,QVWLWXFLRQDOGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV
2VHJPHQWRLQVWLWXFLRQDOGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVpUHSUHVHQWDGRSHODVYHQGDVSDUDLQVWLWXLo}HV
WDLVFRPRKRVSLWDLVFtQLFDVPpGLFRVHVHJXUDGRUDV6HJXQGRD$16H$1$+3RVHWRUpFRPSRVWR
SRUPDLVGHPLOKRVSLWDLVFRPFHUFDPLOOHLWRVPLOFOtQLFDVHFHUFDGHVHJXUDGRUDV
FREULQGRPDLVGHPLOK}HVGHYLGDV'HDFRUGRFRPRUHODWyULRGR,49,$RVHJPHQWRLQVWLWXFLRQDO
pUHVSRQViYHOSRUGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRWRWDORTXHUHSUHVHQWRX5ELOK}HVQRDQRGH

(VWHVHJPHQWRVHGHVWDFDSHODYHQGDGHSURGXWRVFRPDOWRYDORUDJUHJDGRHGHXVRFRQWURODGRWDLV
FRPRPHGLFDPHQWRVRQFROyJLFRVLPXQRVVXSUHVVRUHVDQWLUUHXPiWLFRVHDQWLGLDEpWLFRV
2 VHJPHQWR LQVWLWXFLRQDO SRGH VHU GLYLGLGR HQWUH YHQGDV GLUHWDV TXH VmR UHDOL]DGDV GLUHWR SHOD
LQG~VWULDIDUPDFrXWLFDHYHQGDVLQGLUHWDVTXHVmRUHDOL]DGDVDWUDYpVGHDOJXPFDQDOWHUFHLURFRPR
XPGLVWULEXLGRU
'HDFRUGRFRPHVWXGRVGR,49,$DVYHQGDVLQGLUHWDVYrPDSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWRVXSHULRUDR
GH YHQGDV GLUHWDV FRPR SRGH VHU REVHUYDGR QR JUiILFR DEDL[R 2 PHUFDGR GH YHQGDV LQGLUHWDV
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DSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOGHQRV~OWLPRVTXDWURDQRVHVHPDQWpPFRPIRUWH
ULWPRGHFUHVFLPHQWRIHFKDQGRFRPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRUID]HQGR
FRP TXH R PHUFDGR GH YHQGDV LQGLUHWDV DWLQJLVVH  GH SDUWLFLSDomR GHQWUR GR VHJPHQWR
LQVWLWXFLRQDO
0HUFDGR)DUPDFrXWLFR%UDVLOHLUR±9HQGDV'LUHWDVH,QGLUHWDV 5ELOK}HV 


)RQWH,49,$

&UHVFLPHQWRGR6HWRU)DUPDFrXWLFR
$FUHGLWDPRVTXHRFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRQR%UDVLOVHUiLPSXOVLRQDGRSULQFLSDOPHQWH
SHORVVHJXLQWHVIDWRUHV
•

&UHVFLPHQWR SRSXODFLRQDO H DXPHQWR QD H[SHFWDWLYD GH YLGD $OpP GR FUHVFLPHQWR
SRSXODFLRQDORFRQVXPRGHPHGLFDPHQWRVHVWiIRUWHPHQWHUHODFLRQDGRjIDL[DHWiULDGRV
FRQVXPLGRUHV DXPHQWDQGR HQWUH SHVVRDV GH LGDGH PDLV DYDQoDGD 6HJXQGR GDGRV GD
,49,$ D SRSXODomRFRP IDL[DHWiULDDFLPD GH DQRVSRVVXL XP JDVWRFRP VD~GH [
PDLRUTXHDIDL[DHWiULDDEDL[RGHDQRVGHPRQVWUDGRQRJUiILFRDEDL[R2DXPHQWRQRV
QtYHLVGDUHQGDDPHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHYLGDHRVDYDQoRVQRVWUDWDPHQWRVPpGLFRV
OHYDUDP D XP PDLRU QtYHO GH H[SHFWDWLYD GH YLGD (P  VHJXQGR GDGRV GR ,%*( R
Q~PHURGHKDELWDQWHVQR%UDVLOFRPPDLVGHDQRVWRWDOL]RXGDSRSXODomRHQTXDQWR
HP  HVVH Q~PHUR GHYD FKHJDU D  GD SRSXODomR DWLQJLQGR TXDVH  PLOK}HV GH
SHVVRDV
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*DVWRFRPVD~GHSRUIDL[DHWiULDQR%UDVLO 86SHUFDSLWDSRUDQR 

•

•

•



([SDQVmR GR DFHVVR j DVVLVWrQFLD PpGLFD H LQFUHPHQWR GRV SURJUDPDV
JRYHUQDPHQWDLVGHVD~GH1RVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWRRVJRYHUQRVHVWmRWHQGRXP
SDSHOGHFLVLYRQDPHOKRULDGDDVVLVWrQFLDjVD~GHIRUQHFLGDjSRSXODomRLPSOHPHQWDQGR
SURJUDPDV WDLV FRPR R IRUQHFLPHQWR DVVLVWLGR GH YDFLQDV H D SUHYHQomR H R WUDWDPHQWR
VXEVLGLDGRGHGRHQoDVFRPR+,9$,'6

,QRYDomRQRGHVHQYROYLPHQWRGHWHUDSLDVHWUDWDPHQWRVGHUHIHUrQFLD2PHUFDGRGH
PHGLFDPHQWRVHVSHFLDLVGHUHIHUrQFLDUHIHUHVHDRVPHGLFDPHQWRVSDWHQWHDGRVGHVWLQDGRV
DR WUDWDPHQWR GH GRHQoDV UDUDV H FRPSOH[DV GHQWUH DV TXDLV VH GHVWDFDP DV
HVSHFLDOLGDGHV RQFRORJLD HQGRFULQRORJLD UHXPDWRORJLD LQIHFWRORJLD KHPDWRORJLD GHQWUH
RXWUDV (VWH PHUFDGR PRYLPHQWRX HP  5  ELOK}HV 2V HVIRUoRV GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWR GDV JUDQGHV IDUPDFrXWLFDV WHP VH FRQFHQWUDGR HP PHGLFDPHQWRV GH
ELRWHFQRORJLDHHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDV(VVHULWPRGHODQoDPHQWRGHSURGXWRVFRPPDLRU
YDORUDJUHJDGRJDUDQWLUiRFUHVFLPHQWRFRQWLQXRQRVSUy[LPRVDQRV

([SDQVmRGDGLVSRQLELOLGDGHGHWUDWDPHQWRVJHQpULFRVHELRVLPLODUHVFRPDTXHGDGH
SDWHQWHV 'HQWUH RV IDWRUHV TXH ID]HP FRP TXH R PHUFDGR GH PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV
HVWHMD HP XP PRPHQWR GH H[SDQVmR GHVWDFDPVH R SUHoR FRPSHWLWLYR GHVWHV
PHGLFDPHQWRV IUHQWH DRV PHGLFDPHQWRV GH PDUFD H D H[SLUDomR GH SDWHQWHV GH
PHGLFDPHQWRVOtGHUHVGHYHQGDVHPXPIXWXURSUy[LPR'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRYLJHQWH
QR%UDVLORVSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVJHQpULFRVGHYHPVHUQRPtQLPRLQIHULRUHVDRV
GRVPHGLFDPHQWRVGHUHIHUrQFLDGHYLGRQRWDGDPHQWHDRVPHQRUHVFXVWRVFRPSHVTXLVDH
GHVHQYROYLPHQWRRTXHRVWRUQDEDVWDQWHFRPSHWLWLYRV(VWHPHUFDGRPRYLPHQWRX5
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ELOK}HV HP  &DEH QRWDU TXH RV PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV WrP DSUHVHQWDGR DRV
GLVWULEXLGRUHVDWDFDGLVWDVPDUJHQVVXSHULRUHVjTXHODVGHRXWURVPHGLFDPHQWRV

26HWRUGHGLVWULEXLomRGHSURGXWRVKRVSLWDODUHV
2PHUFDGRGHGLVWULEXLomRGHSURGXWRVKRVSLWDODUHVIRLHVWLPDGRHP5ELOK}HVQR%UDVLOVHQGR
TXH D SULQFLSDO FDWHJRULD GH SURGXWRV VmR RV FRQVXPtYHLV FRP DSUR[LPDGDPHQWH  GH
SDUWLFLSDomR H RV KRVSLWDLV R SULQFLSDO VHJPHQWR GH FOLHQWHV FRP DSUR[LPDGDPHQWH  GH
SDUWLFLSDomR 1R PHUFDGR EUDVLOHLUR H[LVWHP DSUR[LPDGDPHQWH  GLVWULEXLGRUHV DWHQGHQGR HP
WRUQR GH  IDEULFDQWHV DSUR[LPDGDPHQWH  KRVSLWDLV H  FOtQLFDV PpGLFDV H
RGRQWROyJLFDV
eHVWLPDGRXPFUHVFLPHQWRSDUDRPHUFDGRGHGLVWULEXLomREUDVLOHLURGHDSUR[LPDGDPHQWHDR
DQRLPSXOVLRQDGRSHORFUHVFLPHQWRHPHOKRUXWLOL]DomRRFXSDomRGDLQIUDHVWUXWXUDKRVSLWDODUSULYDGD
FRPDUHWRPDGDGDHFRQRPLD
2 PHUFDGR p GLYLGLGR HP WUrV JUDQGHV VHJPHQWRV Essentials (TXLSDPHQWRV H 2SHUDGRUHV
/RJtVWLFRV
0HUFDGRHQGHUHoiYHOSDUDessentials HHTXLSDPHQWRV 5ELOK}HV 


1RWDV  &RQVLGHUDQGRDVH[FOXV}HVSRUFRQWUDWRVGHH[FOXVLYLGDGH  (TXLSDPHQWRVVHOHFLRQDGRV
)RQWH&1(6%0,6PDUNHWVDQiOLVHVHHQWUHYLVWDV/(.

2VHWRUKRMHpPDMRULWDULDPHQWHIRUPDGRSRUplayersTXHSRVVXHPSRXFDFDSDFLGDGHGHSUHVWDomR
GH VHUYLoRV GH YDORU DJUHJDGR IRFDQGR DSHQDV QD LQWHUPHGLDomR GH SURGXWRV HQWUH D LQG~VWULD
IDUPDFrXWLFDHRVFOLHQWHVWDQWRLQVWLWXFLRQDLVTXDQWRYDUHMLVWDV


857

PÁGINA: 123 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

3ULQFLSDLVWHQGrQFLDVGRVHWRU
&RQVROLGDomRGR6HWRU
8PPRYLPHQWRREVHUYDGRQRVHWRUpDFRQVROLGDomRDWUDYpVGDDTXLVLomRGHHPSUHVDVFRPPHQRU
SDUWLFLSDomR GH PHUFDGR SHODV JUDQGHV HPSUHVDV 1R %UDVLO HVWH PHUFDGR p H[WUHPDPHQWH
SXOYHUL]DGRVHQGRTXHDVPDLRUHVHPSUHVDVSRVVXHPFHUFDGHGHSDUWLFLSDomR
L

3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

Especialidades: 6HJPHQWR FRPSRVWR SRU FOLHQWHV LQVWLWXFLRQDLV SULYDGRV H S~EOLFRV KRVSLWDLV H
FOtQLFDV SRVVXL SRUWIyOLR GLYHUVLILFDGR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWR YDORU DJUHJDGR HP GLYHUVDV
HVSHFLDOLGDGHVWDLVFRPRRQFRORJLDLPXQRVVXSUHVVRUHVDQWLELyWLFRVHQWUHRXWURV$&RPSDQKLD
RFXSDDWXDOPHQWHRWHUFHLUROXJDUFRPGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRQRVHWRUHP
Genéricos, similares e materiais6HJPHQWRFRPSRVWRSRUFOLHQWHV,QVWLWXFLRQDLVSULYDGRVHS~EOLFRV
KRVSLWDLVHFOtQLFDVSRVVXLSRUWIyOLREDVHDGRHPPHGLFDPHQWRVJHQpULFRVHVLPLODUHVTXHSRVVXHP
XPYDORUILQDOPDLVEDL[RSDUDKRVSLWDLVFOtQLFDVHPpGLFRV

Equipamentos 6HJPHQWR FRPSRVWR SRU FOLHQWHV ,QVWLWXFLRQDLV SULYDGRV H S~EOLFRV KRVSLWDLV
ODERUDWyULRV H FOtQLFDV SRVVXL SRUWIyOLR EDVHDGR HP DSDUHOKRV PRQLWRUHV GH VXSRUWH D YLGD
PRQLWRUHV GH JOLFHPLD XOWUDVVRP HQWUH RXWURV (VWH p XP VHJPHQWR WHFQROyJLFR H PRYLGR SRU
LQRYDo}HV

LL 
&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV
$WXDPRVHPXPVHWRUDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRFXMDVFDUDFWHUtVWLFDVHFRQFRUUHQWHVYDULDPFRQIRUPH
RVHJPHQWRTXHDWXDPRV
2 PHUFDGR GH GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWHV p DOWDPHQWH SXOYHUL]DGR H[LVWLQGR QR %UDVLO
DSUR[LPDGDPHQWHGLVWULEXLGRUHVIRFDGRVQHVVHVVHJPHQWR'HQWUHHVVHVGLVWULEXLGRUHVDPDLRU
SDUWHWHPSUHVHQoDUHJLRQDOHEDL[DFDSLODULGDGHDWXDQGRSULQFLSDOPHQWHFRPLQG~VWULDVQDFLRQDLV
QR VHJPHQWR GH PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV H SURGXWRV GH PHQRU YDORU DJUHJDGR (P UHODomR DRV
FRPSHWLGRUHV GH QtYHO QDFLRQDO H[LVWH XPD PDLRU FRQFRUUrQFLD HP UHODomR DR VHJPHQWR GH
PHGLFDPHQWRVHVSHFLDLVTXHWHPPDLRUYDORUDJUHJDGRHHPJHUDOFRPSURWHomRSRUSDWHQWHV$
&RPSDQKLDFRPSHWHQHVVHVGRLVFHQiULRVQRGHLQRYDomRHPDLRUYDORUDJUHJDGRDWXDQGRPXLWR
SUy[LPRGDVLQGXVWULDVPXOWLQDFLRQDLVHWDPEpPQRVHJPHQWRGHPDLRUYROXPHMXQWDjVLQG~VWULDV
QDFLRQDLV
2 0HUFDGR GH HTXLSDPHQWRV KLVWRULFDPHQWH p XP PHUFDGR FRQFHQWUDGR HP DOJXPDV LQG~VWULDV
PXOWLQDFLRQDLV TXH GRPLQDP HVWH VHWRU 1RYRV HQWUDQWHV HP HVSHFLDO DVLiWLFRV WrP HQWUDGR
RIHUWDQGRXPSRUWIyOLRGHERDTXDOLGDGH$LQG~VWULDQDFLRQDOGHHTXLSDPHQWRVWHPVHGHVHQYROYLGR
HPDOJXPDVFDWHJRULDVHD&RPSDQKLDDWXDWDQWRFRPJUDQGHVSOD\HUVLQWHUQDFLRQDLVTXDQWRFRP
RVQDFLRQDLV
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2XWURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDPRFRPSRUWDPHQWRGRVPHUFDGRVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
Benefícios fiscais ou Subsídios
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVHEHQHILFLDPGRUHJLPHHVSHFLDOGHWULEXWDomRGHUHGXomRGHEDVH
GHLPSRVWRQRVHVWDGRVGD3DUDtED*RLiVHQR'LVWULWR)HGHUDO
2V UHJLPHV GH WULEXWDomR IRUDP UHFRQKHFLGRV FRPR EHQHItFLR ILVFDO SHORV UHVSHFWLYRV (VWDGRV H
UHLQVWLWXtGRQRVWHUPRVGD&OiXVXOD3ULPHLUDGR&RQYrQLR,&06QGH
$OpP GRV UHJLPHV DFLPD R JUXSR VH EHQHILFLD GD SRVVLELOLGDGH GH UHFROKHU R WULEXWR HP UHJLPH
GLIHUHQFLDGR VXEVWLWXWR WULEXWiULR  FRPR GLVWULEXLGRU QRV HVWDGRV GH 0LQDV *HUDLV 3HUQDPEXFR
%DKLD3DUiH&HDUiFRPFiOFXORGHUHFROKLPHQWRGLIHUHQFLDGRSDUDFDGDUHJLPH
'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRWULEXWiULDEUDVLOHLUDDSOLFiYHORVEHQHItFLRVILVFDLVGH,&06YDOLGDGRVH
GHSRVLWDGRVSHOD6HFUHWDULD([HFXWLYDGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFD)D]HQGiULD &RQID] VmR
H[FOXtGRVGDEDVHGHFiOFXORGR,53-HGD&6//GHVGHTXHUHJLVWUDGRHPUHVHUYDGHOXFURVTXH
VRPHQWHSRGHUiVHUXWLOL]DGDSDUD
L
$EVRUomRGHSUHMXt]RVGHVGHTXHDQWHULRUPHQWHMiWHQKDPVLGRWRWDOPHQWHDEVRUYLGDVDV
GHPDLVUHVHUYDVGHOXFURVFRPH[FHomRGDUHVHUYDOHJDORX
LL 
$XPHQWRGRFDSLWDOVRFLDO&DVRHVVDGHVWLQDomRQmRVHMDREVHUYDGDD&RPSDQKLDSRGHUi
ILFDUVXMHLWDjWULEXWDomRSHOR,53-H&6//
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHJLVWUDPHVWHVJDQKRVQRUHVXOWDGRHID]DDORFDomRGRUHVXOWDGR
GHVWHV EHQHItFLRV HP UHVHUYD HVSHFLDO GH LQFHQWLYR ILVFDO GH DFRUGR FRP R UHJLVWUR QDV VXDV
DSXUDo}HVHUHJUDVUHODWLYDVDR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDOYLJHQWHVQDGDWD
Situações de monopólio ou oligopólio
2PHUFDGRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDQmRpFDUDFWHUL]DGRSHODSUHVHQoDGHPRQRSyOLRRXROLJRSyOLR
Custo de matéria prima e outras despesas
1mRVHDSOLFDSRLVD&RPSDQKLDpXPDSUHVWDGRUDGHVHUYLoRHQmRGHSHQGHGHPDWpULDSULPDSDUD
H[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV$GHPDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWUDVGHVSHVDVQmRUHODFLRQDGDV
FRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Dependência de tecnologia
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVQmRpGHSHQGHQWHGHWHFQRORJLD
Utilização de concessões e franquias
$&RPSDQKLDQmRXWLOL]DFRQFHVV}HVHIUDQTXLDV
G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHQmRKiVD]RQDOLGDGHUHOHYDQWHHPVXDVDWLYLGDGHV
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H

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
'HVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
$GTXLULPRV QRVVRV SURGXWRV GH HVSHFLDOLGDGHV PpGLFDV GH DSUR[LPDGDPHQWH  IDEULFDQWHV GH
PHGLFDPHQWRVFRPRVTXDLVEXVFDPRVSURPRYHUSDUFHULDVVyOLGDVHGXUDGRXUDV1mRDGTXLULPRV
LQVXPRV H PDWpULDVSULPDV VRPHQWH SURGXWRV ILQDLV DFDEDGRV SDUD ILQV GH GLVWULEXLomR H
FRPHUFLDOL]DomR
'HPDQHLUDJHUDOHIHWXDPRVQRVVRVSHGLGRVGHFRPSUDVMXQWRDRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVEDVHDGRV
QRKLVWyULFRGHFRPSUDVGHQRVVRVFOLHQWHVQRVVDVSUHYLV}HVGHYHQGDQRFXUWRSUD]RHQtYHLVGH
HVWRTXHGHVHMDGRV
1HFHVVLWDPRV GH DXWRUL]DomR HVSHFLDO H[SHGLGD SHOD $19,6$ SDUD ILQV GH DUPD]HQDPHQWR H
GLVWULEXLomR GRV PHGLFDPHQWRV H GH PDWHULDLV SRU QyV DGTXLULGRV GRV QRVVRV IRUQHFHGRUHV 3DUD
LQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHDUHIHULGDDXWRUL]DomREHPFRPGHPDLVFRQWUROHVHUHJXODPHQWDo}HV
TXHDIHWDPDVQRVVDVUHODo}HVFRPQRVVRVIRUQHFHGRUHVHPWHUPRVGHSUHoRVGHFRPSUDHYHQGD
GLVSRVLomR DXWRUL]DomR GH FRPHUFLDOL]DomR GLVWULEXLomR H DUPD]HQDJHP GRV QRVVRV SURGXWRV
HQFRQWUDPVHGHWDOKDGRVQRLWHP D GHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
$FUHGLWDPRVTXHQRVVRVIRUQHFHGRUHVSRVVXHPXPLQWHUHVVHSUHIHUHQFLDOHPYLQFXODUVHXVSURGXWRV
j QRVVD PDUFD H D WRGDV DV LQLFLDWLYDV D HOD UHODFLRQDGDV WHQGR HP YLVWD QRVVR SRWHQFLDO GH
GLVWULEXLomR H YHQGD GRV VHXV SURGXWRV HP HVFDOD QDFLRQDO FRP FHQWURV GH GLVWULEXLomR HP 
HVWDGRVEUDVLOHLURVDOpPGR'LVWULWR)HGHUDODOpPGRQRVVRUREXVWRSURJUDPDGH&RPSOLDQFH
 LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

(PJHUDOQRVVDVFRPSUDVVmRSXOYHUL]DGDVHQHQKXPGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVUHSUHVHQWDYDPDLV
GHGHQRVVRIDWXUDPHQWRFRQVROLGDGRHPGHMXQKRGHPRWLYRSHORTXDODFUHGLWDPRV
QmR SRVVXLU GHSHQGrQFLD GH QHQKXP GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV 1HVWD PHVPD GDWD D &RPSDQKLD
SRVVXtD XP ~QLFR IRUQHFHGRU TXH UHSUHVHQWD DSUR[LPDGDPHQWH  GR VHX IDWXUDPHQWR
FRQVLGHUDQGRRVGRLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD PDLV GH  IRUQHFHGRUHV LQFOXLQGR RV VHJPHQWRV GH
HVSHFLDOLGDGHV PpGLFDV H PDWHULDLV PpGLFRV KRVSLWDODUHV 3RUWDQWR HYLWD GHSHQGHU GH XP
IRUQHFHGRULQGLYLGXDOPLQLPL]DQGRRVULVFRVGHFRUUHQWHVGHHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HV
SRUSDUWHGHDOJXPIRUQHFHGRU
 LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

2VSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVTXHDGTXLULPRVQmRHVWmRVXMHLWRVjLQWHQVDYRODWLOLGDGHXPDYH]TXH
RVSUHoRVHUHDMXVWHVVXMHLWDPVHjUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDO3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHUR
LWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSRVVXLFDSDFLGDGHSDUDGHWHUPLQDURSUHoRGHGHWHUPLQDGRVPDWHULDLV
PpGLFRKRVSLWDODUHV TXH FRPHUFLDOL]D H GLVWULEXL XPD YH] TXH QmR Ki UHJXODPHQWDomR
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JRYHUQDPHQWDOGHSUHoRSDUDHVWHVSURGXWRV1mRREVWDQWHD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVPDWHULDLV
PpGLFRKRVSLWDODUHVWDPEpPQmRHVWmRVXMHLWRVjLQWHQVDYRODWLOLGDGHXPDYH]TXHRVSUHoRVVmR
DXWRUUHJXODGRVSHODGHPDQGDHFRQFRUUrQFLD
'HVVDIRUPDHYHQWXDLVYDULDo}HVGHSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVHGRVPDWHULDLVPpGLFRKRVSLWDODUHV
TXHQmRVmRFDUDFWHUtVWLFDVQRVHWRUGHVD~GHVmRUHSDVVDGDVDRVFOLHQWHVVHPHIHLWRVUHOHYDQWHV
VREUHDVQRVVDVYHQGDVGDGRDEDL[DHODVWLFLGDGHGDJUDQGHPDLRULDGRVSURGXWRVGLVWULEXtGRV
$OpPGLVVRDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGHFHUWRVIDWRUHVVRERVTXDLVWHP
SRXFRRXQHQKXPFRQWUROHLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRFkPELRFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVLQWHUQDFLRQDLV
H QDFLRQDLV FXVWRV GH WUDQVSRUWH H SURFHVVDPHQWR UHJXODPHQWDo}HV SROtWLFDV WULEXWiULDV H
JRYHUQDPHQWDLVHUHODomRHQWUHRIHUWDHGHPDQGDQDFLRQDO
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVTXHVHMDPUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDVXDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDO
E

6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVTXHVHMDPUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDVXDUHFHLWDOtTXLGD
GHFDGDVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
$VVHJXLQWHVFRPSDQKLDVHVRFLHGDGHVGRJUXSRGD&RPSDQKLDUHDOL]DPDWLYLGDGHVUHJXODGDVSHOD
$JrQFLD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD ³$19,6$´  DVVLP FRPR DXWRULGDGHV VDQLWiULDV ORFDLV
³9,6$´*(9,6$ HFRQVHOKRVSURILVVLRQDLV(OID0HGLFDPHQWRV6$ ³(OID´ &LU~UJLFD-DZ&RPpUFLR
GH 0DWHULDO 0pGLFR +RVSLWDODU /WGD ³&LU~UJLFD -DZ´  &ULVWDO 3KDUPD /WGD ³&ULVWDO´  0DMHOD
0HGLFDPHQWRV /WGD ³0DMHOD´  3UHVFULWD 0HGLFDPHQWRV /WGD $JLOIDUPD 0HGLFDPHQWRV /WGD
³$JLOIDUPD´ &HQWUDO'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGD0( ³&'01RUWH´ &HQWUDO'LVWULEXLGRUD
GH 0HGLFDPHQWRV /WGD ³&'0 &HDUi´  &HQWUDO 'LVWULEXLGRUD GH 0HGLFDPHQWRV /WGD ³&'0
3HUQDPEXFR´  3ULPH 'LVWULEXLGRUD GH 0HGLFDPHQWRV /WGD ³3ULPH´  0HGFRP &RPpUFLR GH
0HGLFDPHQWRV +RVSLWDODUHV ³0HGFRP´  *% 'LVWULEXLGRUD GH 0HGLFDPHQWRV H 3URGXWRV
+RVSLWDODUHV/WGD ³*%´ 1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU6$ ³1&+´ &RPHUFLDO&RPPHG3URGXWRV
+RVSLWDODUHV/WGD ³&RPPHG´ .DXPDP3URGXWRV+RVSLWDODUHV/WGD ³.DXPDP´ 0HGLFDO$OOLDQFH
3URGXWRV0pGLFRV+RVSLWDODUHV/WGD ³0HGLFDO$OOLDQFH´ /RJLFRPP±/RJtVWLFDH7UDQVSRUWH/WGD
³/RJLFRPP´ 0&0&RPHUFLDO/WGD ³0&0´ 3URFLIDU'LVWULEXLGRUD/WGD ³3URFLIDU´ H9LWDO0DWHULDLV
(VSHFLDLV(,5(/,±0( ³9LWDO´ 
'HDFRUGRFRPDUHJXODPHQWDomREUDVLOHLUDHPSUHVDVTXHUHDOL]DPDVDWLYLGDGHVGHLPSRUWDomR
FRPpUFLRDWDFDGLVWDHRXYDUHMLVWDHWUDQVSRUWHGHPHGLFDPHQWRVFRUUHODWRVSHUIXPHVFRVPpWLFRV
HSURGXWRVGHKLJLHQHGHYHUmRSRVVXLUDVVHJXLQWHVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV


L

$XWRUL]DomRGH)XQFLRQDPHQWRGH(PSUHVDH[SHGLGDSHOD$19,6$ ³$)(´



LL

$XWRUL]DomR(VSHFLDOH[SHGLGDSHOD$19,6$ ³$(´









 LLL
/LFHQoD GH )XQFLRQDPHQWR 6DQLWiULD H[SHGLGD SHOD DXWRULGDGH ORFDO GH YLJLOkQFLD
VDQLWiULD ³/)´ H


LY
$QRWDomRGH5HVSRQVDELOLGDGH7pFQLFD ³$57´ H&HUWLILFDGRGH5HVSRQVDELOLGDGH
7pFQLFD ³&57´ H[SHGLGDSHOR&RQVHOKR3URILVVLRQDO5HVSRQViYHO

3URGXWRVVXMHLWRVjYLJLOkQFLDVDQLWiULDGHYHPVHUUHJLVWUDGRVQRWLILFDGRVRXFDGDVWUDGRVFRQIRUPH
DSOLFiYHOSRUVHXVIDEULFDQWHVRXLPSRUWDGRUHV
(PSUHVDVTXHUHDOL]HPLPSRUWDomRGHSURGXWRVSDUDDVD~GHGHYHPREULJDWRULDPHQWHSRVVXLU$)(
HPLWLGD HVSHFLILFDPHQWH SDUD D DWLYLGDGH GH LPSRUWDomR VHQGR TXH RV SURGXWRV GHYHP VHU
UHJLVWUDGRVQRWLILFDGRVRXFDGDVWUDGRVFRQIRUPHDSOLFiYHOSHORVLPSRUWDGRUHV







$$)(GHYHUiVHUHPLWLGDSDUD D DPDWUL]GHFDGD6RFLHGDGHTXHUHDOL]DDDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDPHGLFDPHQWRVFRVPpWLFRVSHUIXPHV
RXSURGXWRVGHKLJLHQH E FDGDHVWDEHOHFLPHQWRGHFDGD6RFLHGDGHTXHUHDOL]DDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDFRUUHODWRVHSURGXWRVSDUDVD~GH
F  D PDWUL] H DV ILOLDLV GD 6RFLHGDGH TXH UHDOL]D DWLYLGDGHV GH FRPpUFLR YDUHMLVWD GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV FRP RX VHP PDQLSXODomR GH
IyUPXODV

$$(GHYHUiVHUHPLWLGDSDUDFDGDHVWDEHOHFLPHQWRGHFDGD6RFLHGDGHTXHUHDOL]DDWLYLGDGHVFRPVXEVWkQFLDVVXMHLWDVDFRQWUROHHVSHFLDO
RX FRP PHGLFDPHQWRV TXH D FRQWHQKDP (VWDEHOHFLPHQWRV TXH UHDOL]DP DWLYLGDGHV GH FRPpUFLR YDUHMLVWD GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV VHP
PDQLSXODomRGHIyUPXODVQmRQHFHVVLWDPGHVVDDXWRUL]DomR
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(VWDEHOHFLPHQWRVTXHUHDOL]DPDGLVSHQVDomRGHPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDRFRQWUROHHVSHFLDOGHYHP
SRVVXLU WDPEpP &HUWLILFDGR GH (VFULWXUDomR 'LJLWDO ³&('´  HPLWLGRV SHOR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
*HUHQFLDPHQWRGH3URGXWRV&RQWURODGRV ³61*3&´ 'LVSHQVDomRGHPHGLFDPHQWRFRUUHVSRQGHj
DWLYLGDGHSULYDWLYDGHIDUPDFrXWLFRGHIRUPDDDVVHJXUDUTXHRPHGLFDPHQWRGHERDTXDOLGDGHVHMD
HQWUHJXHDRSDFLHQWHFHUWRQDGRVHSUHVFULWDQDTXDQWLGDGHDGHTXDGDTXHVHMDPIRUQHFLGDVDV
LQIRUPDo}HVVXILFLHQWHVSDUDRXVRFRUUHWRHTXHVHMDHPEDODGRGHIRUPDDSUHVHUYDUDTXDOLGDGH
GRSURGXWR
$GHPDLVYHtFXORSUySULRVTXHUHDOL]DPWUDQVSRUWHGHSURGXWRVVXMHLWRVjYLJLOkQFLDVDQLWiULDGHYHUmR
SRVVXLU/)$)($(H&57FRQIRUPHDSOLFiYHO5HFRPHQGDVHWDPEpPDREWHQomRGR&HUWLILFDGR
GH %RDV 3UiWLFDV GH 'LVWULEXLomR HRX $UPD]HQDJHP &%3'$  XPD YH] TXH GHWHUPLQDGDV
DXWRULGDGHVSRGHPUHTXHUHUFySLDGHVWHGRFXPHQWRHPSURFHVVRVOLFLWDWyULRVDSHVDUGHQmRVHU
GRFXPHQWRH[LJLGRSHODOHJLVODomRVDQLWiULD$&RPSDQKLDSRVVXLR&%3'$SDUDRV&'VGD&LU~UJLFD
-DZQR3DUDQiHGD(OID0HGLFDPHQWRVQR'LVWULWR)HGHUDOVHQGRFHUWRTXHGDGDHPIXQomRGDQmR
REULJDWRULHGDGHGHFHUWLILFDomRGHWRGRVRV&'VRVGHPDLVGD&RPSDQKLDFRQWDPFRPRVPHVPRV
UHTXLVLWRVGDTXHOHVFHUWLILFDGRVGHYLGDPHQWHDXGLWDGRVSHODVDXWRLQVSHo}HVUHFRUUHQWHVHIHWXDGDV
SHORV5HVSRQViYHLV7pFQLFRVGD&RPSDQKLDVREDFRRUGHQDomRGD'LUHWRULDGH2SHUDo}HV

A Venda Remota de Medicamentos

$YHQGDUHPRWDGHPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDRFRQWUROHHVSHFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQD3RUWDULDQ
GD$19,6$HSRVWHULRUHVDOWHUDo}HVpH[SUHVVDPHQWHYHGDGDSHOD5HVROXomR5'&Q
 $ UHDOL]DomR GHVWH WLSR GH YHQGD FDUDFWHUL]D LQIUDomR VDQLWiULD VXMHLWDQGR R LQIUDWRU jV
SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV GH DGYHUWrQFLD DSUHHQVmR HRX LQXWLOL]DomR GRV SURGXWRV LQWHUGLomR
WRWDORXSDUFLDOGRHVWDEHOHFLPHQWRHRXPXOWDTXHSRGHYDULDUHQWUH5H5
GREUDGD HP FDVR GH UHLQFLGrQFLD 3DUD LPSRVLomR GD SHQD H VXD JUDGXDomR DV DXWRULGDGHV
VDQLWiULDVOHYDUmRHPFRQWDDVFLUFXQVWkQFLDVDWHQXDQWHVHDJUDYDQWHVDJUDYLGDGHGRIDWRWHQGR
HPYLVWDDVFRQVHTXrQFLDVSDUDDVD~GHS~EOLFDEHPFRPRRVDQWHFHGHQWHVGRLQIUDWRUTXDQWRjV
QRUPDVVDQLWiULDV1RHQWDQWRpLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHL 1R(VWDGRGH6mR3DXORDYHQGDUHPRWD
GHFRQWURODGRVpDGPLWLGDSRUIRUoDGHGHFLVmRMXGLFLDOGHDEUDQJrQFLDFROHWLYDHPIXQomRGH$omR
RUGLQiULDDMXL]DGDSHOR6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRVGR(VWDGRGH
6mR 3DXOR ± 6LQFRIDUPD63 LL  D SDUWLU GH  GH PDUoR GH  HP IXQomR GD SDQGHPLD GH
FRURQDYtUXVDYHQGDUHPRWDGHFRQWURODGRVHVWiDGPLWLGDHPWRGRSDtVREVHUYDGRVRVFRQWUROHV
QHFHVViULRVGHYLGDPHQWHDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLD
A Regulação do Preço dos Medicamentos

$WXDOPHQWH R PRQLWRUDPHQWR GH SUHoRV p UHJLGR SHOD /HL  TXH GHILQH QRUPDV GH
UHJXODPHQWDomRSDUDRVHWRUIDUPDFrXWLFRHPHVSHFLDOTXDQWRDRDMXVWHHGHWHUPLQDomRGHSUHoRV
GHPHGLFDPHQWRVQR%UDVLOEHPFRPRFULRXD&kPDUDGH5HJXODomRGR0HUFDGRGH0HGLFDPHQWRV
³&0('´ 
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$SyVDFRQFHVVmRGR5HJLVWURGH3URGXWRRGHWHQWRUGRUHJLVWURGHYHDSUHVHQWDUj&0('GDGRV
HFRQ{PLFRVUHODFLRQDGRVDRPHGLFDPHQWRDFRPSDQKDGRFRPVXJHVWmRSDUDVHXSUHoR$&0('
DYDOLD RV GDGRV DSUHVHQWDGRV H DSURYD R SUHoR SURSRVWR DQWHV GD FRPHUFLDOL]DomR GR SURGXWR
(QWUHWDQWR GHWHUPLQDGRV PHGLFDPHQWRV HVWmR LVHQWRV GHVWH FRQWUROH GH SUHoRV SULQFLSDOPHQWH
PHGLFDPHQWRVQmRVXMHLWRVjSUHVFULomRHPHGLFDPHQWRVILWRWHUiSLFRVHKRPHRSiWLFRV

$&0('IL[DRVSUHoRVPi[LPRVSDUDRVPHGLFDPHQWRVYHQGLGRVSHORVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHVH
VHXV GLVWULEXLGRUHV jV IDUPiFLDV H GURJDULDV ³3UHoR )iEULFD´  H SHODV IDUPiFLDV H GURJDULDV DRV
FRQVXPLGRUHVILQDLV ³3UHoR0i[LPRDR&RQVXPLGRU´ 1RFDVRGHPHGLFDPHQWRVFRPSUDGRVSHOR
*RYHUQR%UDVLOHLURHTXHFRQVWHPGHOLVWDHVSHFtILFDGLYXOJDGDSHOD&0('RXDLQGDTXHVHMDP
DGTXLULGDV SRU HQWHV S~EOLFRV HP IXQomR GH RUGHP MXGLFLDO HQTXDGUDP QDV VLWXDo}HV DEDL[R
GHVFULWDV VREUH R 3UHoR )iEULFD p DSOLFDGR XP GHVFRQWR PtQLPR REULJDWyULR FRQKHFLGR FRPR
&RHILFLHQWHGH$GHTXDomRGH3UHoRV ³&$3´ 'HDFRUGRFRPD5HVROXomR&0('QR3UHoR
0i[LPRGH9HQGDDR*RYHUQR ³309*´ UHVXOWDGDDSOLFDomRGR&$3VREUHR3UHoR)iEULFDVHQGR
RPDLRUSUHoRSHUPLWLGRSDUDYHQGDGRPHGLFDPHQWRDHQWHVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

(P FRPSOHPHQWR D 2ULHQWDomR ,QWHUSUHWDWLYD Q  GD &0(' HVWDEHOHFH TXH ³HP TXDOTXHU
RSHUDomRGHYHQGDHIHWLYDGDSHODVHPSUHVDVSURGXWRUDVGHPHGLFDPHQWRVRXSHODVGLVWULEXLGRUDV
GHVWLQDGDWDQWRDRVHWRUS~EOLFRFRPRDRVHWRUSULYDGRGHYHUiVHUUHVSHLWDGRSDUDYHQGDROLPLWH
GR 3UHoR )iEULFD XPD YH] TXH R 3UHoR 0i[LPR DR &RQVXPLGRU p R SUHoR Pi[LPR SHUPLWLGR QD
YHQGDGHXPPHGLFDPHQWRQRYDUHMRSRGHQGRVHUSUDWLFDGRVRPHQWHSHODVIDUPiFLDVHGURJDULDV´
6HQGRDVVLPRVGLVWULEXLGRUHVHVWmRYLQFXODGRVDREVHUYDUR3UHoR)iEULFDSDUDTXDOTXHURSHUDomR
GHYHQGDGHVHXVSURGXWRV1mRKiQDOHJLVODomRRXQDVRULHQWDo}HVGD&0('TXDOTXHUGLVWLQomR
TXDQWRjILQDOLGDGHGDYHQGDSRUGLVWULEXLGRUHVSDUDILQVGHLQFLGrQFLDGR3UHoR)iEULFD

'H DFRUGR FRP D /HL  H R 'HFUHWR )HGHUDO Q  GH  GH GH]HPEUR GH 
³'HFUHWR´ D&0('HVWDEHOHFHFULWpULRVSDUDDMXVWHGHSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVGH
IRUPDTXHDVHPSUHVDVSURGXWRUDVLPSRUWDGRUDVHGLVWULEXLGRUDVGHPHGLFDPHQWRVGHYHPDMXVWDU
DQXDOPHQWH HPPDUoR R3UHoR)iEULFDDSDUWLUGRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV

L

ËQGLFH2tQGLFHDGRWDGRpRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR±
,3&$FDOFXODGRSHOR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD±,%*(

LL 

)DWRU GH 3URGXWLYLGDGH (VVH IDWRU p H[SUHVVR HP SHUFHQWXDO H UHIHUHVH DV
SURMHo}HV GH JDQKRV GH SURGXWLYLGDGH GDV HPSUHVDV SURGXWRUDV GH
PHGLFDPHQWRVH

LLL 

)DWRUGH$MXVWHGH3UHoR(VVHIDWRUpH[SUHVVRHPSHUFHQWXDOHFRPSRVWRSRU
GXDV SDUFHODV D  SDUFHOD LQWUDVHWRU TXH p FDOFXODGD FRP EDVH QR SRGHU GH
PHUFDGR RX VHMD QR SRGHU GH PRQRSyOLR RX ROLJRSyOLR QD DVVLPHWULD GH
LQIRUPDomR H QDV EDUUHLUDV j HQWUDGD H E  SDUFHOD HQWUH VHWRUHV TXH p
FDOFXODGDFRPEDVHQDYDULDomRGRVFXVWRVGRVLQVXPRV
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23UHoR0i[LPRDR&RQVXPLGRUVHUiREWLGRSRUPHLRGDGLYLVmRGR3UHoR)iEULFDVREUHRVIDWRUHV
FRQVWDQWHVGHXPDWDEHODDSURYDGDDQXDOPHQWHSHOD&0('REVHUYDGDVDVFDUJDVWULEXWiULDVGR
,&06SUDWLFDGDVQRV(VWDGRVGHGHVWLQRHDLQFLGrQFLDGDFRQWULEXLomRSDUDR3,63DVHSH&2),16
(PRVIDWRUHVDSURYDGRVSHOD&0('IRUDPFRQIRUPHWDEHODDEDL[R

,&06

/LVWD3RVLWLYD

/LVWD1HJDWLYD

/LVWD1HXWUD


















































2 30& p R SUHoR Pi[LPR SHUPLWLGR SDUD YHQGD DR FRQVXPLGRU H LQFOXL RV LPSRVWRV
LQFLGHQWHVSRUHVWDGRGHYHQGRVHUVHJXLGRSHOD&RPSDQKLD
Responsabilidade na esfera ambiental
$SHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDTXHGHUFDXVDDFRQGXWDRXDWLYLGDGHOHVLYDDRPHLRDPELHQWHHVWDUi
VXMHLWD j UHVSRQVDELOL]DomR QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD HJ DGYHUWrQFLDV PXOWDV GH DWp 5 
PLOK}HVLQWHUGLomRHVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVHQWUHRXWUDVSUHYLVWDVQDOHJLVODomR FLYLO REULJDomR
GHUHSDUDUHRXLQGHQL]DUHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHRXDWHUFHLURV HSHQDO$V
UHVSRQVDELOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDFLYLOHSHQDOQmRVmRH[FOXGHQWHVHSRGHPVHUDSOLFDGDVGHIRUPD
FXPXODWLYD
$SHVDUGHDLQGDKDYHUFHUWDVSRVLo}HVGLYHUJHQWHVDMXULVSUXGrQFLDWHPVHFRQVROLGDGRQRFDPLQKR
GHTXHDUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDpVXEMHWLYD GHSHQGHGDSURYDGDFXOSD QRWDGDPHQWHQR
TXH WDQJH j DSOLFDomR GH VDQo}HV SHFXQLiULDV 1D HVIHUD FLYLO HQWUHWDQWR D UHVSRQVDELOLGDGH GR
DJHQWH SHOD UHSDUDomRLQGHQL]DomR GR GDQR JHUDGR LQGHSHQGH GD H[LVWrQFLD GH FXOSD FRQIRUPH
SUHVFUHYHPRVDUWLJRV,9HGD/HLQ ³3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH´
RX³310$´ 
$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOpVROLGiULDDOFDQoDRSROXLGRUGLUHWRHRLQGLUHWRHWDPEpPVHXVVXFHVVRUHV
3RGHKDYHUGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHPSUHVDSDUDTXHVHDWLQMDRSDWULP{QLR
GH VHXV VyFLRV VHPSUH TXH D SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD REVWDU D LQWHJUDO UHSDUDomR GR GDQR /HL Q
DUWLJR 1DMXULVSUXGrQFLDDPHUDIDOWDGHUHFXUVRVSDUDUHFXSHUDUHRXLQGHQL]DUR
GDQR FDXVDGR DR PHLR DPELHQWH HRX D WHUFHLURV WHP VHUYLGR GH IXQGDPHQWR SDUD WDO
GHVFRQVLGHUDomR
$ UHVSRQVDELOLGDGH SHQDO HP PDWpULD DPELHQWDO p UHJLGD SHOD /HL Q  ³/HL GH &ULPHV
$PELHQWDLV´  2V DUWLJRV  H  GD /HL Q  SUHYHHP D UHVSRQVDELOL]DomR QmR DSHQDV GD
SUySULDSHVVRDMXUtGLFDjTXDOVHSRVVDDWULEXLURFULPHPDVWDPEpPGHIRUPDSHVVRDOGHWRGRV
DTXHODVSHVVRDVItVLFDVTXHGHTXDOTXHUPRGRFRQFRUUHUDPSDUDDSUiWLFDGRFULPHRXGHL[DUDPGH
LPSHGLUDVXDSUiWLFDTXDQGRWLQKDPRSRGHUHRGHYHUGHHYLWiOD
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2'LUHLWR3HQDO%UDVLOHLURH[LJHTXHDUHVSRQVDELOL]DomRVHGrFRPSURYDGHFXOSDGDSHVVRDItVLFD
QmRDGPLWLQGRDUHVSRQVDELOL]DomRVREDPRGDOLGDGHREMHWLYD
$VVDQo}HVFRPLQDGDVjSHVVRDMXUtGLFDVmR L PXOWD LL SHQDVUHVWULWLYDVGHGLUHLWR D VXVSHQVmR
SDUFLDORXWRWDOGDVDWLYLGDGHV E LQWHUGLomRWHPSRUiULDGHHVWDEHOHFLPHQWRREUDRXDWLYLGDGHH F 
SURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFREHPFRPRGHOHREWHUVXEVtGLRVXEYHQo}HVRXGRDo}HV
RX LLL SUHVWDomRGHVHUYLoRVjFRPXQLGDGH D FXVWHLRGHSURJUDPDVHGHSURMHWRVDPELHQWDLV E 
H[HFXomRGHREUDVGHUHFXSHUDomRGHiUHDVGHJUDGDGDV F PDQXWHQomRGHHVSDoRVS~EOLFRVH
G FRQWULEXLomRDHQWLGDGHVDPELHQWDLVRXFXOWXUDLVS~EOLFDV
Licenciamento ambiental
2DUWLJRGD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHSUHYrTXH“a construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental”. $5HVROXomR&21$0$QSRUVXDYH]
³dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o
licenciamento ambiental” HIRLFRPSOHPHQWDGDHSDUFLDOPHQWHUHYRJDGDSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQ
TXDQWRDRVGLVSRVLWLYRVGHVWDFRQIOLWDQWHVFRPRVGDTXHOD
2OLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHYHRFRUUHUHP~QLFRQtYHODGHSHQGHUGRVLPSDFWRVHRXORFDOL]DomR
GRV HPSUHHQGLPHQWRV H DV DXWRULGDGHV OLFHQFLDGRUDV SRGHP LPSRU FRQGLFLRQDQWHVH[LJrQFLDV
WpFQLFDVQDVOLFHQoDVDPELHQWDLVFXMRFXPSULPHQWRpIXQGDPHQWDOSDUDDPDQXWHQomRGDTXDOLGDGH
GRPHLRDPELHQWHHJDUDQWLDGHYDOLGDGHGDVSUySULDVOLFHQoDVH[SHGLGDV
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOQRTXHGL]UHVSHLWRjSURWHomRH
SUHVHUYDomRGRPHLRDPELHQWHHVXDVDWLYLGDGHVTXDQGRVXMHLWDVDOLFHQFLDPHQWRHPUHJUDVmR
OLFHQFLDGDVHPQtYHOHVWDGXDO1HPWRGDVDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQRHQWDQWRHVWmRVXMHLWDVD
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO H QHVWHV FDVRV RV HPSUHHQGLPHQWRV EXVFDP REWHU FRP FHUWLILFDGRV GH
GLVSHQVDGHOLFHQFLDPHQWRH[SHGLGRVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
2XWURVHPSUHHQGLPHQWRVQRHQWDQWRHFRQVLGHUDQGRDOHJLVODomRHVWDGXDOORFDOYLJHQWHGHYHPVH
VXEVXPLUjVUHJUDVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOHREWHUDVOLFHQoDVQHFHVViULDVDRH[HUFtFLRGHVXDV
DWLYLGDGHVEHPFRPRFXPSULUFRPVXDVFRQGLFLRQDQWHVDPELHQWDLVPDVQHPWRGDVDVXQLGDGHV
VXMHLWDV D OLFHQFLDPHQWR GHWrP DV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV QHFHVViULDV DR H[HUFtFLR GH VXDV
DWLYLGDGHV $ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD SRUWDQWR D SRVVtYHLV VDQo}HV SHOD RSHUDomR GH
HPSUHHQGLPHQWRVHDWLYLGDGHVVHPDVGHYLGDVOLFHQoDVLQFOXLQGRPXOWDVHVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHV
RTXHSRGHHQVHMDUQRULVFRjLPDJHP
)DOKDV QR FXPSULPHQWR GDV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV DSOLFiYHLV SRGHP LPSOLFDU HP
HVSHFLDOVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVWDLVFRPRPXOWDVGHDWp5PLOK}HVHVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHV
HSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHPHGLDUHRXLQGHQL]DURVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHRX
DWHUFHLURV
&DVRILTXHPPDLVULJRURVDVSRGHUHPRVWHUTXHDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVJDVWRVSDUD
FXPSULPHQWRGHOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLV,QYHVWLPHQWRVDPELHQWDLVQmRSUHYLVWRVSRGHP
UHGX]LU RV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV SDUD RXWURV LQYHVWLPHQWRV H SRGHP QRV DIHWDU VXEVWDQFLDO H
QHJDWLYDPHQWH
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Gerenciamento de Resíduos e Política de Logística Reversa
$ /HL )HGHUDO Q  LQVWLWXLX D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV ³3156´  SDUD
YLDELOL]DUDJHVWmRLQWHJUDGDHRJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOPHQWHDGHTXDGRGHUHVtGXRVVyOLGRV$
LQREVHUYkQFLD GDV UHJUDV GH JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV SHOD SUySULD &RPSDQKLD SRGH FDXVDU
SROXLomRDPELHQWDOH[SRQGRDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFLYLVHFULPLQDLV
$FRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUGDVHWDSDVGHJHUHQFLDPHQWRGRVUHVtGXRV
VyOLGRVJHUDGRVSHOD&RPSDQKLDQmRDH[LPHGHUHVSRQVDELOLGDGHVREUHWXGRQDHVIHUDFLYLO GHYHU
GHUHSDUDUHLQGHQL]DU FDVRHVVHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRFDXVHPGDQRVDRPHLRDPELHQWHHRXD
WHUFHLURVQRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
$ 3156 SUHYLX WDPEpP D REULJDWRULHGDGH GH IDEULFDQWHV LPSRUWDGRUHV GLVWULEXLGRUHV H
FRPHUFLDQWHV GH FHUWRV SURGXWRV HVWUXWXUDUHP H LPSOHPHQWDUHP VLVWHPDV GH ORJtVWLFD UHYHUVD
PHGLDQWH UHWRUQR GRV SURGXWRV DSyV R XVR SHOR FRQVXPLGRU GH IRUPD LQGHSHQGHQWH GR VHUYLoR
S~EOLFR GH OLPSH]D XUEDQD 1R FDVR GH PHGLFDPHQWRV QRUPDV GH DOJXQV (VWDGRV Mi LPSXQKDP
FHUWDVREULJDo}HVDRVHWRUHVSHFLDOPHQWHjVIDUPiFLDVHGURJDULDVQRVHQWLGRGHUHFHEHUHPVH
DVVLPVROLFLWDGRGHFRQVXPLGRUILQDOPHGLFDPHQWRVYHQFLGRVDVVLPFRPRLPSXVHUDPREULJDo}HV
GH ORJtVWLFD UHYHUVD WDPEpP D RXWURV VHWRUHV H SURGXWRV (P kPELWR IHGHUDO D TXHVWmR IRL
UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQGHGHMXQKRGHTXHHQWUDUiHPYLJRUGLDVDSyV
DVXDSXEOLFDomR
$ &RPSDQKLD GHYH REVHUYDU QRUPDV GH ORJtVWLFD UHYHUVD QRV (VWDGRV HP TXH DWXD H D SDUWLU GH
GH]HPEURGHHVWDUiVXMHLWDDREVHUYDUDVUHJUDVGHORJtVWLFDUHYHUVDHVWDEHOHFLGDVHPQtYHOIHGHUDO
SDUDSDUWHGRVSURGXWRVTXHGLVWULEXLFRPHUFLDOL]D&DVRGHVFXPSUDDVUHJUDVYLJHQWHVHVWDUiVXMHLWDD
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV HJLQFOXLQGRGLILFXOGDGHVRXLPSRVVLELOLGDGHGHREWHUOLFHQoDVDPELHQWDLV H
FULPLQDLVEHPFRPRDRGHYHUGHUHSDUDURXLQGHQL]DUGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURV
1RHQWDQWRpLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHD&RPSDQKLDFRQWDFRPVLVWHPDGHORJtVWLFDUHYHUVDGHSURGXWRV
YHQFLGRV RX DYDULDGRV GH VHXV FOLHQWHV 1mR REVWDQWH HYHQWXDLV GHVFXPSULPHQWRV GDV UHJUDV GH
ORJtVWLFDUHYHUVDMiYLJHQWHVVXMHLWDPD&RPSDQKLDjVHYHQWXDLVVDQo}HVHVSHFtILFDVFLWDGDV
5HVtGXRVGR6HUYLoRGH6D~GHWDPEpPGHYHPVHUJHUHQFLDGRVGHIRUPDDGHTXDGDFRQIRUPHUHJUDV
HVSHFtILFDVTXHGLVFLSOLQDPRDVVXQWRHRVHWRUHPHVSHFLDOD5HVROXomR&21$0$Q
TXHGLVS}HVREUHRWUDWDPHQWRHDGLVSRVLomRILQDOGRVUHVtGXRVGRVVHUYLoRVGHVD~GH'HDFRUGR
FRPRDUWLJR5HVROXomR&21$0$QRVJHUDGRUHVGHUHVtGXRVGHVHUYLoRVGHVD~GH
GHQWUHHOHVRVGLVWULEXLGRUHVGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPRSHUDomRRXDVHUHPLPSOHPHQWDGRV
GHYHPHODERUDUHLPSODQWDUR3ODQRGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVGH6HUYLoRVGH6D~GHGHDFRUGR
FRPDOHJLVODomRYLJHQWH2GHVFXPSULPHQWRGHVVDVUHJUDVSRGHH[SRUD&RPSDQKLDjVPHVPDV
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV HJPXOWDVGHDWp5PLOK}HVHHPEDUJR FLYLVHFULPLQDLVMiFLWDGDV
Produtos controlados
'LYLV}HVH'HSDUWDPHQWRVGD3ROtFLD)HGHUDOGR0LQLVWpULRGD'HIHVDHGH6HFUHWDULDVGH6HJXUDQoD
3~EOLFD(VWDGXDLVFRQWURODPRXVRFRPHUFLDOL]DomRDUPD]HQDPHQWRHRXWUDVDWLYLGDGHVH[HUFLGDV
FRPSURGXWRVTXHSRGHPVHUXWLOL]DGRVSDUDIDEULFDomRGHQDUFyWLFRVRXH[SORVLYRVQRVWHUPRVGD
/HL Q  GH   3RUWDULD Q  GH  'HFUHWR Q  GH 
'HFUHWRQGH'HFUHWRQGH3RUWDULDQGHH
GHPDLVOHJLVODomRDSOLFiYHO$WLYLGDGHVQmRHYHQWXDLVFRPWDLVSURGXWRVHVWiVXMHLWDjREWHQomRGH
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FDGDVWURVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVHVSHFtILFDVEHPFRPRjVXEPLVVmRSHULyGLFDGHGRFXPHQWRVD
WDLVDXWRULGDGHV
$OJXPDV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD OLGDP FRP SURGXWRV FRQWURODGRV SRU 6HFUHWDULDV GH 6HJXUDQoD
3~EOLFD H SURFXUDP GHWHU DV GHYLGDV DXWRUL]Do}HV H UHJLVWURV &RQWXGR D &RPSDQKLD SRGH
HYHQWXDOPHQWH QmR VXEPHWHU D WDLV DXWRULGDGHV FRP D SHULRGLFLGDGH H[LJLGD QR SUD]R OHJDO
GRFXPHQWRVGHFRQWUROHH[LJLGRVSHODOHJLVODomRILFDQGRVXMHLWDDULVFRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
FRPR PXOWDV H FDQFHODPHQWR GH UHJLVWURV H OLFHQoDV H VDQo}HV SHQDLV SRGHQGR LPSDFWDU DV
DWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDV
E
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$WpDGDWDGHIHFKDPHQWRGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLDDGHULGRD
XPSDGUmRHVSHFtILFR QDFLRQDORXLQWHUQDFLRQDO GHSUiWLFDVDPELHQWDLV3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDV
LQLFLDWLYDVVRFLRDPELHQWDLVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVQRPHVGHGRPtQLROLFHQoDVIUDQTXLDVFRQWUDWRV
GHUR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
$/HLGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³/HLQ´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGHGHWHUPLQDGDPDUFD
VRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR,13,DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHO
SHOR UHJLVWUR GH PDUFDV H SDWHQWHV H RXWURV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQGXVWULDO QR %UDVLO $SyV D
DSURYDomRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGHGHVWDHP
FRQMXQWRFRPRGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGDPDUFDUHJLVWUDGDHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOSHORSUD]R
GHWHUPLQDGRGH  GH]DQRVSURUURJiYHOSRUSHUtRGRVLJXDLVVXFHVVLYRVPHGLDQWHRSDJDPHQWR
GHWD[DVDGLFLRQDLVDR,13,
5HOHYDQWH PHQFLRQDU TXH GXUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR DTXHOH TXH UHTXHUHX R UHJLVWUR GH
GHWHUPLQDGDPDUFD GHSRVLWDQWH SRVVXLDSHQDVXPDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRGHSURSULHGDGHGHVWD
SDUDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVHRGLUHLWRGH]HODUSHODLQWHJULGDGHPDWHULDOHRX
UHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR
$LQGDLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGR
SUD]RGHYLJrQFLDTXDQGRGDQmRUHQRYDomRQRSUD]RDGHTXDGR LL UHQ~QFLD DEDQGRQRYROXQWiULR
GRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO  LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY LQREVHUYkQFLD
GRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRDGRPLFLOLDGDQR
H[WHULRUPDQWHU SURFXUDGRU QR %UDVLO  VHQGRXPUHTXLVLWR GH PDQXWHQomRGRUHJLVWURGH PDUFDD
FRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGHSRVLWDGRMXQWRDR,13,
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1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXtDSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFDH
PDUFDVUHJLVWUDGDVMXQWRDR,13,HPQRPHSUySULRRXHPQRPHGHRXWUDVVRFLHGDGHVHPSUHViULDV
LQWHJUDQWHVGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRGHVWDFDQGRVHDVPDUFDV³*5832(/)$´H³(/)$´
$GHPDLVD&RPSDQKLDpWLWXODUGHDOJXQVQRPHVGHGRPtQLRDVVRFLDGRVDWDLVPDUFDVGHVWDFDQGR
VH
JUXSRHOIDFRPEU!!
SUHVFULWDFRPEU!
SUHVFULWDPHGLFDPHQWRVFRPEU!
DJLOIDUPDFRPEU! DWULDVDXGHFRPEU! JUXSRFGPFRPEU! FHQWUDOGHPHGLFDPHQWRVFRPEU!
FLUXUJLFDMDZFRPEU!HOIDPHGLFDPHQWRVFRPEU!HMDZFRPEU!
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLR VHJXHPDVUHJUDV H SURFHGLPHQWRV GR'RPDLQ 1DPH 6\VWHP ³'16´ GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHOR
UHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR
³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
,QIRUPDo}HV GHWDOKDGDV VREUH RV DWLYRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH WLWXODULGDGH GD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVHQRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
5HJXODomRVREUH3URWHomRGH'DGRVQR%UDVLO
1R%UDVLODSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVpWUDWDGDSHORMXGLFLiULRGHIRUPDFDVXtVWLFDHSRQWXDOSRU
PHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHVSDUVRVHVHWRULDLVTXDLVVHMDP
D

E

F

G

H

D&RQVWLWXLomR)HGHUDO%UDVLOHLUDTXHHVWDEHOHFHXFRPRGLUHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVR
GLUHLWRjLQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP

2&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ TXHWURX[HFRQWRUQRVPDLV
REMHWLYRVSDUDDDEHUWXUDGHEDQFRVGHGDGRVGHFRQVXPLGRUHVHFDGDVWURGHPDXV
SDJDGRUHVHVWDEHOHFHQGRLQFOXVLYHTXHRFRQVXPLGRUGHYHWHUDFHVVRDRVGDGRV
SHVVRDLVTXHFRQVWDPHPWDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDV
UHVSHFWLYDVIRQWHV

$/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DOWHUDGDHPTXHHVWDEHOHFHX
UHJUDV HVSHFtILFDV SDUD D FULDomR GH EDQFRV GH GDGRV GH ERQV SDJDGRUHV
GHWHUPLQDQGR TXH p GLUHLWR GR FDGDVWUDGR GHQWUH RXWURV VHU LQIRUPDGR VREUH D
LGHQWLGDGHGRJHVWRUHVREUHRDUPD]HQDPHQWRHRREMHWLYRGRWUDWDPHQWRGRVVHXV
GDGRVSHVVRDLVHWHURVVHXVGDGRVSHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWHGHDFRUGRFRPD
ILQDOLGDGHSDUDDTXDOHOHVIRUDPFROHWDGRV

20DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ TXHWUDWRXHPGLYHUVRVDUWLJRVVREUHD
SURWHomR GD SULYDFLGDGH H GRV GDGRV SHVVRDLV GRV XVXiULRV QR DPELHQWH RQOLQH
PDVQmRGHILQLXRFRQFHLWRGHGDGRVSHVVRDLVH

R 'HFUHWR UHJXODPHQWDGRU GR 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW 'HFUHWR Q   TXH
GHILQLXGDGRVSHVVRDLVFRPRDTXHOHVUHODFLRQDGRjSHVVRDQDWXUDOLGHQWLILFDGDRX
LGHQWLILFiYHOWDLVFRPRQ~PHURVLGHQWLILFDGRUHVGDGRVORFDFLRQDLVRXLGHQWLILFDGRUHV
HOHWU{QLFRVTXDQGRHVWHVHVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD
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1RHQWDQWRFRPDIXWXUDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'SURPXOJDGDHPDJRVWRGHDVSUiWLFDV
UHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQRSDtVSDVVDUmRDVHUUHJXODGDVGHIRUPDJHUDO H
QmRPDLVDSHQDVVHWRULDO FULDQGRXPPLFURVVLVWHPDGHUHJUDVVREUHRWHPDTXHLPSDFWDWRGRVRV
VHWRUHVGDHFRQRPLD
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWR GD SHUVRQDOLGDGH GDV SHVVRDV QDWXUDLV FULDQGR XP DPELHQWH GH PDLRU FRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHWUDWDP
WDLV GDGRV SHVVRDLV WUD]HQGR QRYDV REULJDo}HV H OLPLWDo}HV D VHUHP REVHUYDGDV $ WtWXOR
H[HPSOLILFDWLYR D /*3' HVWDEHOHFH XPD VpULH GH SULQFtSLRV TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV QR
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV TXDLV VHMDP ILQDOLGDGH DGHTXDomR QHFHVVLGDGH OLYUH DFHVVR
TXDOLGDGHGRVGDGRVWUDQVSDUrQFLDVHJXUDQoDSUHYHQomRQmRGLVFULPLQDomRUHVSRQVDELOL]DomRH
SUHVWDomRGHFRQWDV
$OpPGLVVRD/*3'HVWDEHOHFHGLYHUVDVKLSyWHVHVDXWRUL]DGRUDVGRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
QmR PDLV DSHQDV R FRQVHQWLPHQWR FRPR SUHYLVWR QR 0DUFR &LYLO  GLVS}H VREUH XPD JDPD GH
GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV H SUHYr VDQo}HV SDUD R GHVFXPSULPHQWR GH VXDV
GLVSRVLo}HV TXH YDULDP GH XPD VLPSOHV DGYHUWrQFLD H GHWHUPLQDomR GH H[FOXVmR GRV GDGRV
SHVVRDLVWUDWDGRVGHIRUPDLUUHJXODUjLPSRVLomRGHXPDPXOWDQRYDORUHTXLYDOHQWHDDWp GRLV
SRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGDRUJDQL]DomRQR%UDVLO
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYH HP DPELHQWH RQOLQH H VH HVWHQGH D SHVVRDV ItVLFDV H HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRSDtVRQGHHVWmRVHGLDGDVRXRQGHRVGDGRVVmRKRVSHGDGRVGHVGHTXH L 
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGHGDGRVGHVWLQHVH
DRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRVQR%UDVLORX
LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWHMDPORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRVSHVVRDLV
VmRFROHWDGRV
5HOHYDQWH GHVWDFDU DLQGD TXH DSyV D SXEOLFDomR GD /*3' HVWD IRL DOWHUDGD SRU PHLR GD /HL
TXHGHQWUHRXWUDVSURYLGrQFLDVFULRXD$13'DXWRULGDGHJDUDQWLGRUDGDREVHUYkQFLD
GDVQRUPDVVREUHSURWHomRGHGDGRVTXHWHUiSRGHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVDQiORJDVjVDXWRULGDGHV
HXURSHLDVGHSURWHomRGHGDGRVH[HUFHQGRXPWULSORSDSHOGH L LQYHVWLJDomRFRPSUHHQGHQGRR
SRGHUGHVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHVHRSHUDGRUHVGHGDGRVSHVVRDLV LL H[HFXomRQRV
FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL SRU PHLR GH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR H LLL  HGXFDomR FRP D
UHVSRQVDELOLGDGH GH GLVVHPLQDU LQIRUPDo}HV H IRPHQWDU R FRQKHFLPHQWR GD /*3' H PHGLGDV GH
VHJXUDQoD LQFOXVLYH HPLWLQGR UHVROXo}HV VREUH D IRUPD FRPR D /*3' GHYH VHU LQWHUSUHWDGD
SURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRVTXHIDFLOLWHPRFRQWUROHGHGDGRVHHODERUDQGRHVWXGRV
VREUHSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUDDSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUH
RXWURV
1RHQWDQWRDWpRSUHVHQWHPRPHQWRD$13'QmRIRLHIHWLYDPHQWHHVWUXWXUDGDSHORSRGHUS~EOLFR
&RP LVVR DOJXQV yUJmRV GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU Mi WrP DWXDGR DQWHV PHVPR GD YLJrQFLD GD
/*3'HVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVD
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GDGRVSHVVRDLVH[HUFHQGRIXQo}HVGHILVFDOL]DomRGD/*3'DSOLFDQGRSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR
&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW
/RJR DQWHV PHVPR GD /*3' HQWUDU HP YLJRU D &RPSDQKLD GHYH REVHUYDU RV UHTXLVLWRV GH
VHJXUDQoDSUHYLVWRVQDOHJLVODomRDSOLFiYHOGHSURWHomRGHGDGRVGHPRGRDJDUDQWLUFRQIRUPLGDGH
FRPRVUHTXLVLWRVOHJDLVHPLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFRFRPRRDFHVVRRXXVRQmRDXWRUL]DGRDRV
GDGRV SHVVRDLV TXH WUDWD SRVWR TXH HYHQWXDO QmR FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO j
SURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRHRXWUDVUHJXODPHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLV
QRVHWRUGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDWXDOPHQWHSRGHPUHVXOWDUWDPEpPHPLQGHQL]Do}HVHQD
SHUGDGDFRQILDQoDGHFOLHQWHVQDVHJXUDQoDGRVVHUYLoRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
eQHFHVViULRHVFODUHFHUTXHDWXDOPHQWHDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'HVWiSUHYLVWDSDUDRGLD
GHPDLRGHQRVWHUPRV0HGLGD3URYLVyULDQHDDSOLFDELOLGDGHGHVXDVSHQDOLGDGHV
SDUDRGLDGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HLQ1RHQWDQWRFRPRD0HGLGD
3URYLVyULD Q  p XPD QRUPD GH GLVSRVLo}HV WUDQVLWyULDV TXH QHFHVVLWD GH DSURYDomR GR
&RQJUHVVR1DFLRQDOSDUDVHUFRQYHUWLGDHPOHLGHIRUPDGHILQLWLYDFDVRHVWDSHUFDVXDYDOLGDGHRX
YHQKDDVHUUHMHLWDGDSHOR&RQJUHVVR1DFLRQDOD/*3'HQWUDUiHPYLJRUHPDJRVWRGHPDV
DDSOLFDELOLGDGHGHVXDVSHQDOLGDGHVSHUPDQHFHUiFRPDYLJrQFLDSUHYLVWDSDUDDJRVWRGRDQRGH

1HVWH ~OWLPR FHQiULR R GHVFXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU GLVSRVLo}HV SUHYLVWDV QD /*3' WHP FRPR
ULVFRV L DSURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRV
GHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDO
VREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH
'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUHP
UD]mRGDQmRHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'
1RHQWDQWRD&RPSDQKLDVHDQWHFLSRXjVH[LJrQFLDVGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRVHHVWUXWXURX
SURMHWRHVWUDWpJLFRSDUDLPSODQWDomRGDVSROtWLFDVHFRQWUROHVLQHUHQWHVjVH[LJrQFLDVGD/HLVHQGR
FHUWRTXHDWpHVWDGDWDFRQVWLWXL&RPLWrGH3URWHomRGH'DGRVQmRHVWDWXWiULRHGHFRPSRVLomR
JHUHQFLDOFRPUHSRUWHDR&RPLWrGH&ULVHHj'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQRPHRX(QFDUUHJDGRGH
'DGRV HVWDEHOHFHX SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV IXQGDPHQWDLV SDUD R FXPSULPHQWR GDV H[LJrQFLDV
DOpPGHJDUDQWLUDOWHUDo}HVIXQGDPHQWDLVHPSURFHVVRVVLVWHPDVHURWLQDVTXHWRFDPRWHPD
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5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
$UHFHLWDOtTXLGDFRQVROLGDGDGD&RPSDQKLDpLQWHLUDPHQWHJHUDGDHPWHUULWyULRQDFLRQDO
E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mRKiUHFHLWDDWULEXtGDDRXWURVSDtVHV
F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD
1mRKiUHFHLWDDWULEXtGDDRXWURVSDtVHV
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDVLQLFLDWLYDVVRFLRDPELHQWDLVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
D

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

$ &RPSDQKLD QmR GLYXOJD LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV SRU PHLR GH UHODWyULR DQXDO GH
VXVWHQWDELOLGDGH3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDVLQLFLDWLYDVVRFLRDPELHQWDLVGD&RPSDQKLDYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E
0HWRGRORJLD
VRFLRDPELHQWDLV

VHJXLGD

SHOD

&RPSDQKLD

QD

HODERUDomR

GDV

LQIRUPDo}HV

$ &RPSDQKLD QmR GLYXOJD LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV SRU PHLR GH UHODWyULR DQXDO GH
VXVWHQWDELOLGDGH
F
,QGLFDUVHDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH
$ &RPSDQKLD QmR GLYXOJD LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV SRU PHLR GH UHODWyULR DQXDO GH
VXVWHQWDELOLGDGH
G
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVDV
LQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
$ &RPSDQKLD QmR GLYXOJD LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV SRU PHLR GH UHODWyULR DQXDO GH
VXVWHQWDELOLGDGH
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
3UiWLFDV6RFLRDPELHQWDLV
$ &RPSDQKLD SRVVXL SROtWLFD LQWHUQD VRFLRDPELHQWDO H EXVFD LQYHVWLU HP WHFQRORJLDV H SUiWLFDV
VXVWHQWiYHLV
(QWUHRXWURVDWRVD&RPSDQKLDVXEPHWHVHDSURFHVVRVGHOLFHQFLDPHQWRHFRQWUROHDPELHQWDOSHODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRVVXLHLPSOHPHQWD3URJUDPDGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRV6yOLGRV
3*56 HGH6HUYLoRVGH6D~GH 3*566 HPVXDVXQLGDGHVEHPFRPRFRORFDHPSUiWLFDDo}HV
GHORJtVWLFDUHYHUVDUHODWLYDVDRVPHGLFDPHQWRVDYDULDGRVRXYHQFLGRVHPSRGHUGHVHXVFOLHQWHV
SHVVRDVMXUtGLFDVDOpPGHRXWUDVTXHVHPRVWUHPQHFHVViULDVDRFXPSULPHQWRGDVUHJUDVYLJHQWHV
HP kPELWR IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO 'H IRUPD YROXQWiULD LPSODQWRX SURMHWR GH HQHUJLD VRODU
SLRQHLURHPVHXFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRQR(VWDGRGD3DUDtEDHSURMHWRSDUDHFRQRPLDGH
iJXDQRVHTXLSDPHQWRVGHFOLPDWL]DomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLSROtWLFDGHXVRFRQVFLHQWH
GHHQHUJLDHOpWULFD
$&RPSDQKLDDGRWDDLQGDSUiWLFDGHXWLOL]DomRGHPDWHULDOUHFLFODGR EDWHULDVGHJHOR FRPRLQVXPR
HPWRGDVDVHPEDODJHQVSHUHFtYHLVH[SHGLGDV
$&RPSDQKLDSRVVXL&yGLJRGH&RQGXWDHSROtWLFDDQWLFRUUXSomR6XEPHWHVHDDXGLWRULDVELDQXDLV
SDUDDVVHJXUDURHVWULWRFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHGHVXDVQRUPDVLQWHUQDVWDPEpPQDHVIHUD
VRFLDO1DSDQGHPLDGH&29,'FRODERURXFRPGRDo}HVDHQWHVSROtWLFRVHKRVSLWDLV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDRIHUHFHR3URJUDPD-RYHQV7DOHQWRV(OIDTXHYLVDDGHYROYHUMRYHQV
HVWXGDQWHVXQLYHUVLWiULRVGDFRPXQLGDGHORFDOSDUDLQJUHVVDUQRPHUFDGRGHWUDEDOKR2WRWDOGH
MRYHQV SDUWLFLSDUDP GR SURJUDPD HP XP SHUtRGR GH  DQRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRVVXL
XQLYHUVLGDGHFRUSRUDWLYDSDUDVHXVIXQFLRQiULRV
$&RPSDQKLDSRVVXLWDPEpPXP&RPLWrGHeWLFDH5LVFRFRQWDQGRFRPXPUHVSRQViYHOSHODiUHD
GH Compliance $OpP GLVVR WHP SUHVHQoD GH  PHPEURV LQGHSHQGHQWHV H GH PXOKHUHV HP VHX
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR $ &RPSDQKLD WHP DOWR tQGLFH GH VDWLVIDomR LQWHUQD HP UHODomR j
GLYHUVLGDGH GH VXD DGPLQLVWUDomR H DLQGD IRL HOHLWD FRPR XPD GDV PHOKRUHV HPSUHVDV SDUD VH
WUDEDOKDUGRVHWRUGHVD~GHQR%UDVLOSHORUDQNLQJGreat Place to Work±*37:
3RU ILP D &RPSDQKLD QmR GLYXOJD UHODWyULR DQXDO GH VXVWHQWDELOLGDGH RX LQWHJUDGR TXH OHYH HP
FRQWDRV2EMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 GD218
6HJXURV
2'HFUHWR/HLGHGHQRYHPEURGH ³'HFUHWR/HL´ TXHUHJXODPHQWDDVRSHUDo}HV
GHVHJXURVHUHVVHJXURVQR%UDVLOGLVS}HVREUHDREULJDWRULHGDGHGHFRQWUDWDomRGHGHWHUPLQDGRV
WLSRVGHVHJXURVSRUDOJXPDVSHVVRDVMXUtGLFDVHItVLFDV
1RVWHUPRVGDDOtQHDV³K´H³P´GRDUWLJRGR'HFUHWR/HLRVHJXURGHLQFrQGLRHWUDQVSRUWHV
SDUDWRGRVRVEHQVSHUWHQFHQWHVDSHVVRDVMXUtGLFDVDOpPGRVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGRV
WUDQVSRUWDGRUHV WHUUHVWUHV PDUtWLPRV IOXYLDLV H ODFXVWUHV SRU GDQRV j FDUJD WUDQVSRUWDGD VmR
REULJDWyULRV SDUD D &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV $WXDOPHQWH D FRQWUDWDomR GH VHJXURV SHOD
&RPSDQKLDpFRPSDWtYHOFRPDQDWXUH]DGHVXDVDWLYLGDGHVHFRPRVULVFRVHQYROYLGRVHPVXDV
RSHUDo}HVHFRPRVSDGU}HVGRVHWRUHFRQ{PLFRHPTXHDWXD2VVHJXURVFRQWUDWDGRVUHIOHWHPDV
FRQGLo}HV XVXDLV GH PHUFDGR H DEUDQJHP FREHUWXUDV HP HVFRSR H PRQWDQWHV FRQVLGHUDGRV
VXILFLHQWHPHQWHDGHTXDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD&RQWUDWDPRVDSyOLFHV L GHVHJXUR
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GH 5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO *HUDO ' 2  LL  GH VHJXUR GH LQFrQGLR LLL  GH VHJXUR WUDQVSRUWH GH
FDUJRV LY GHVHJXURGHYLGDSDUDIXQFLRQiULRV Y VHJXURGHSURGXWRVDUPD]HQDGRVH YL VHJXUR
GHYHtFXORVSUySULRV
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1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDO QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H TXH QmR WHQKDP VLGR PHQFLRQDGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWR
UHOHYDQWHSRUQyVRXSRUQRVVDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPQRVVDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQI5HOHY1HJyFLRVH[WUDRUG
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SP

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FIlial GB - Drogaria Goiânia Marista: Av. 85, Quadra 216, Lt. 14, nº. 3009, Seto

Matriz GB - Drogaria Brasília: SCL/S, Qd. 102, Bloco A, Loja 23 e 27, Asa Sul

Filial GB – Drogaria Brasília (temporário) - CLS 102, Bloco A, Loja 29, Asa Sul

Nacional Matriz: Av. Dr. Celso Charuri, 7500, Jardim Manoel Pena

Nacional Filial: Al. África, nº 337, Galpão nº 04, Polo Empresarial Consbrás Tam

Brasil

Brasil

Filial GB - Drogaria Brasília: SCL/S, Qd. 102, Bloco A, Loja 17, Asa Sul

Art Méd.Com. e Rep. de Prod. Hospitalares Ltda.:R. Nossa Senhora de Nazaré, n. 2

Brasil

Filial GB-Droga. Goiânia Alfa Center: Av. Castelo Branco, Qd.2, Lote108, Coimbra

Brasil

Brasil

Filal Medcom Cuiabá - Av. Bosque da Saúde, lotes 6, 7, 8 e 9, nº 140, Bosque da

Brasil

Brasil

Matriz Medcom Goiás: Al.das Espatodias, Qd. R-2, Lt. 4, Bernado Sayão.

Procifar Matriz: R. Jorge Novis, 316, Vila Laura

Brasil

FIlial Agilfarma Curitiba PR 2: Av.Sete de Setembro, 4.698, Conj 705

Commed: R. Borges Lagoa, no 1.170 (térreo). Vila Mariana, São Paulo - SP

Brasil
Brasil

Flial Agilfarma Lond./PR: Av. Duque de Caxias, 1.726, Sl. 303/305,Jardim Londril

Filial Agilfarma Curitiba PR: Av.Sete de Setembro, 4.698, Conj 704

Brasil
Brasil

Matriz CDM Norte: Rodovia Mario Covas, 117

Brasil

Matriz Prime CDM BA: Av.Queira Deus, n.1.049,Cond.Malibu 3, Galpaões 8C,9C e
10C

Matriz CDM Ceará: R. Francisco José Pereira, 1085,Galpões E, F, G, H, Cajazeiras

Brasil
Brasil

Matriz CDM PE:R. Gov.Leopoldo Neves, n.67, Várzea, Lt. n.8, qd.3, Recife.

Matriz CDM PE 3: Rua Governador Leopoldo Neves, 43

Brasil
Brasil

Filial Prescrita SP: R. Barão do Triunfo, 427, Conj. 409 a 412, CEP 04602-001

PB

Matriz Prescrita Praia JP:Avenida Edson Ramalho, 975, Loja B, Manaíra, CEP 58038 Brasil

Filial Prescrita SP 2: Rua Barão do Triunfo, 427, Conj. 1203, Edifício Next Offi

PR

Brasil
Brasil

Filial Jaw RS : Av. Severo Dullius, 195, 102 A e 102 B , São João, CEP 90200-310

Filial Jaw PR: Rua Iolanda Túlio Borba, 405, Vila Tarumã, CEP 83323-380

SC

CE

BA

SP

SP

SP

DF

DF

GO

DF

GO

MT

GO

PR

PR

PR

PA

CE

BA

PE

PE

SP

RS

PB

Brasil
Brasil

Filial Elfa Log PB: R. Projetada, 106, Sala 03, Lote D, Praia do Jacaré, CEP 581

DF

Matriz Elfa BSB: Rod. DF1 c/ Rod. 475, Galp. 2, móds. 5 e 6, Gama, CEP 72427-010 Brasil

Matriz Jaw SC : R. Henrique Almeida, nº 261, Qd. AE, Lt.8, Setor1, CEP 88133-512

MG

Brasil

Matriz Cristal: R. José Maria de Lacerda, 1900, Galp.2, Módulo 5, CEP 32210-120

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Eusébio

Salvador

São Paulo

Santana de Parnaíba

Ribeirão Preto

Brasília

Brasília

Goiânia

Brasília

Goiânia

Cuiabá

Goiânia

Curitiba

Curitiba

Londrina

Ananindeua

Fortaleza

Lauro de Freitas

Recife

Recife

São Paulo

São Paulo

João Pessoa

Pinhais

Porto Alegre

Cabedelo

Palhoça

Brasília

Contagem

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Registro 826166520,
na classe Ncl(8) 35,
para a marca mista

Registro 903815486,
na classe Ncl(9) 35,
para a marca mista

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
11.03.28

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Registro válido até
21.10.24

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Registro válido até
15.12.29

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Registro 911454411, na Registro válido até
classe Ncl(10) 35, para 12.06.28
a marca mista

Registro 829090401,
na classe Ncl(9) 10,
para a marca mista

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Registro 913277398,
na classe Ncl(11) 35,
para a marca mista

Registro 911454519,
na classe Ncl(10) 35,
para a marca mista

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
19.02.29

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Registro válido até
19.06.28

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Registro 913539260,
na classe Ncl(11) 35,
para a marca mista

Registro 826166555,
na classe Ncl(8) 35,
para a marca mista

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
29.01.29

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Registro válido até
15.08.27

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Registro 901422819,
na classe Ncl(9) 35,
para a marca mista

Registro 907479820,
na classe Ncl(10) 35,
para a marca mista

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
26.07.2021

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Registro válido até
02.05.28

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Registro 919344720,
na classe Ncl(11) 39,
para a marca mista
“ATRIAL SAÚDE”

Marcas

Registro 919344518,
na classe Ncl(11) 35,
para a marca
nominativa “ATRIAL
SAÚDE”

Registro 919344666,
na classe Ncl(11) 35,
para a marca mista
“ATRIAL SAÚDE”

Marcas

Marcas

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Aguardando concessão Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, que ainda pode
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
pelo INPI
ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, Companhia possui mera expectativa de direito.
o uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei nº 9.279/96,
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Aguardando concessão Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, que ainda pode
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
pelo INPI
ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, Companhia possui mera expectativa de direito.
o uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei nº 9.279/96,
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Aguardando concessão Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, que ainda pode
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
pelo INPI
ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, Companhia possui mera expectativa de direito.
o uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei nº 9.279/96,
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Duração
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Registro 827938659,
Registro válido até
na classe Ncl(9) 35,
26.12.27
para a marca
nominativa “COMMED”

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1

PÁGINA: 156 de 371

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Aguardando concessão Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, que ainda pode
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
pelo INPI
ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, Companhia possui mera expectativa de direito.
o uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei nº 9.279/96,
a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Registro 919344623,
na classe Ncl(11) 39,
para a marca
nominativa “ATRIAL
SAÚDE”

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Registro válido até
29.05.21

grupoelfa.com.br

Nome de domínio na internet

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Versão : 1

PÁGINA: 157 de 371

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Registro válido até
23.10.27

elfamedicamentos.com. Registro válido até
br
11.06.22

Registro 826781594,
na classe Ncl(8) 35,
para a marca mista

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Nome de domínio na internet

jovemtalentoelfa.com.b Registro válido até
r
01.09.21

Nome de domínio na internet

somostodoselfas.com.b Registro válido até
r
01.09.21

Registro válido até
28.04.21

unielfa.com.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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 158 de 371

Versão : 1
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unielfaemacao.com.br

Nome de domínio na internet

Jaw.com.br

todoselfa.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
14.01.21

Registro válido até
01.09.21

Registro válido até
01.09.21

Duração

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 159 de 371

Versão : 1
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Cristalpharma.com.br

Nome de domínio na internet

Majelamed.com.br

Cirurgicajaw.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
22.11.21

Registro válido até
23.09.20

Registro válido até
05.10.21

Duração

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou 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 - Elfa Medicamentos S.A.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 160 de 371
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Nome de domínio na internet

artmedicahospitalar.co
m.br

Prescritamedicamentos Registro válido até
.com.br
26.04.21

Nome de domínio na internet

Registro válido até
03.02.25

Registro válido até
11.01.21

Prescrita.com.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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos
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proceifar.com.br

Nome de domínio na internet

commed.com

vital.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Registro válido até
28.03.23

Registro válido até
18.02.22

Registro válido até
01.02.23

Duração

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou 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 - Elfa Medicamentos S.A.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 162 de 371

Versão : 1

897

todoselfa.com.br

Registro válido até
01.09.21

somostodoselfa.com.br Registro válido até
01.09.21

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

nacionalhospitalar.com Registro válido até
14.01.21

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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 163 de 371

Versão : 1

898

Nome de domínio na internet

atrialsaude.com

atrialsaude.com.br

Nome de domínio na internet

Registro válido até
12.04.21

Registro válido até
14.01.21

medicalalliance.com.br Registro válido até
22.06.21

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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 164 de 371

Versão : 1

899

medcomdistribuidora.n Registro válido até
et.br
04.05.21

medcomdrogaria.com.b Registro válido até
r
27.01.22

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

nacionalhospitalar.com. Registro válido até
br
08.05.22

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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 165 de 371

Versão : 1

900

procifar.com.br

Registro válido até
18.02.2022

drogariamedcom.com.b Registro válido até
r
27.01.22

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

deliverymedcom.com.b Registro válido até
r
27.01.22

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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou 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
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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 e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 166 de 371

Versão : 1

901

agilfarma.com.br

Nome de domínio na internet

Registro válido até
29.05.24

Registro válido até
16.08.20

Duração

centralmedicamentos.c Registro válido até
om.br
21.11.24

grupomedcom.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 167 de 371

Versão : 1

902

Nome de domínio na internet

grupocdm.com.br

distribuidoramedcom.n Registro válido até
et.br
04.05.21

Nome de domínio na internet

Registro válido até
13.05.21

Registro válido até
04.05.22

distribuidoramedcom.c
om.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 de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 168 de 371

Versão : 1

903

49,263557

35,609084

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

24.550.000,00

72.627.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Distribuidora de medicamentos. Adquirida em 2016, com operação focada no Sul do Brasil.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

12,324050

30/06/2020

31/12/2019

Cirúrgica Jaw Comércio 79.250.676/0001-93
de Material Médico
Hospitalar Ltda.

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

SC

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

115.999.312,21

Palhoça

Valor (Reais)

Município sede
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Comércio atacadista de medicamentos e
drogas de uso humano; Comércio
atacadista de instrumentos e materiais
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios; Comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perfumaria;
Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal; Transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; Depósitos de mercadorias
para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis; prestação de serviços de
administração e gestão de estoque de
hospitais e sistemas de saúde,
administração e gestão de fluxo de
materiais diversos; Comércio atacadista
de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hositalar; partes
e peças; e Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 169 de 371

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

904

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

GO

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

230.957.438,36

Goiânia

Valor (Reais)

Município sede

0,000000

113,613417

30/06/2020

10.515.224/0001-90

31/12/2019

Prescrita
Medicamentos Ltda.

-

0,000000
0,000000

Controlada

0,00
7.941.000,00

PB

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

55.358.716,58

João Pessoa

A Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda. atua na distribuição de medicamentos e de produtos hospitalares primordialmente na região Centro Oeste.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2020

31/12/2019

25.211.499/0001-07

Medcom Comércio de
Medicamentos
Hospitalares Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
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Comércio varejista de produtos
farmacêuticos de uso humano e de
produtos dermatológicos, podendo utilizar
meios eletrônicos para comercialização de
seus produtos, em especial, a internet; e
(ii) a participação societária em outras
sociedades, no país e no exterior.

Comércio atacadista de medicamentos e
drogas de uso humano Comércio
atacadista especializado em outros
produtos alimentícios não especificados
anteriormente; Comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria; Comércio
atacadista de produtos de higiene,
limpeza e conservação domiciliar;
Comércio atacadista de embalagens;
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados
anteriormente; Comércio varejista de
produtos farmacêuticos, sem manipulação
de fórmulas; Comércio varejista de
produtos farmacêuticos, com manipulação
de fórmulas; Comércio varejista de
produtos farmacêuticos homeopáticos;
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal; Comércio varejista de artigos
médicos e ortopédicos; Comércio varejista
de produtos saneantes domissanitários;
Preparação de documentos e serviços

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 170 de 371

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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0,000000

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.841.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

Valor contábil 30/06/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

A Salus é a holding da Atrial que tem como subsidiárias a Nacional Hospitalar, Commed, Artmédica e Vital Procifar.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/06/2020

27.317.484/0001-53

31/12/2019

Sallus Latam Holding

A Prescrita é sociedade do Grupo Elfa focada em varejo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

125,661253

31/12/2018

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

623.375.755,32

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Participação no capital social de quaisquer
outras sociedades, empresárias ou não,
ou fundos de investimentos, na qualidade
de sócia, acionista, ou quotista, no Brasil
ou no exterior.

Descrição das atividades
desenvolvidas
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Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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9.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV

3DUDILQVGHPHOKRUOHLWXUDGHVWHGRFXPHQWRVHPSUHTXHQRVUHIHULPRVj&RPSDQKLDQRVUHIHULPRV
j (OID 0HGLFDPHQWRV 6$ H R WHUPR ³*UXSR (OID´ TXDQGR XWLOL]DGR QHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD UHIHUHVH j &RPSDQKLD HP FRQMXQWR FRP VXDV FRQWURODGDV GLUHWDV 3UHVFULWD
&LU~UJLFD-DZ&ULVWDO0DMHOD*UXSR&'0$JLOIDUPD*UXSR0HGFRPH$WULDO

9DOH UHVVDOWDU TXH HP  GH MXQKR GH  R *UXSR (OID DGTXLULX D 6DOXV /DWDP +ROGLQJ 6$
FRQWURODGRUDGR*UXSR$WULDO ³$WULDO´ SDVVDQGRDFRQVROLGDUVHXEDODQoRHVHXUHVXOWDGRDSHQDVD
SDUWLU GD UHIHULGD GDWD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D DTXLVLomR GD $WULDO YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDPQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDo}HV
TXHYLVDPSHUPLWLUDRVLQYHVWLGRUHVHDRPHUFDGRHPJHUDODQDOLVDUDVLWXDomRGD&RPSDQKLDSHOD
SHUVSHFWLYDGD$GPLQLVWUDomR$EDL[RGLVFRUUHPGHQWUHRXWURVDVSHFWRVVREUHIDWRVWHQGrQFLDV
FRPSURPLVVRV RX HYHQWRV LPSRUWDQWHV TXH LPSDFWDP RX SRGHULDP LPSDFWDU DV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD 2V YDORUHV DTXL DSUHVHQWDGRV HVWmR H[SUHVVRV HP
PLOKDUHVGHUHDLV 5 HIRUDPH[WUDtGRVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
UHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEURGHHHVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGD$GPLQLVWUDomR

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD“A pandemia da doença causada pelo
novo coronavírus (ou COVID-19) deve ter um efeito adverso relevante sobre os negócios e resultados
operacionais da Companhia”, no item 7.1 deste Formulário de Referência “Eventos Recentes –
Impactos da Pandemia do COVID-19 em Nossas Atividades” H QR LWHP GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH D SDQGHPLD GD &29,' QmR WHUi XP LPSDFWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHRVVHXVQHJyFLRVHGHVHPSHQKRILQDQFHLUR






(VWDVHomRGR)RUPXOiULRREMHWLYDTXHRVGLUHWRUHVIRUQHoDPDRVLQYHVWLGRUHVFRPHQWiULRV VXDYLVmRJHUDO GRVQHJyFLRVGRHPLVVRUHGRV
IDWRUHVVXEMDFHQWHVDRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVHGHVXDVLWXDomRILQDQFHLUDGXUDQWHRSHUtRGRFREHUWRSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQFOXVLYH QR TXH GL] UHVSHLWR jV SULQFLSDLV WHQGrQFLDV H IDWRUHV TXH SRVVDP DIHWDU R GHVHQYROYLPHQWR IXWXUR GD HQWLGDGH 1HVWD VHomR GR
)RUPXOiULRRVGLUHWRUHVWrPDRSRUWXQLGDGHGHHYLGHQFLDUHH[SOLFDURVIDWRUHVTXHPDLVDIHWDUDPDVLWXDomRILQDQFHLUDHFRQ{PLFDHSDWULPRQLDO
GRHPLVVRUGHIRUPDDSHUPLWLUXPDLQWHUSUHWDomRPDLVSUHFLVDGHVVHVIDWRVSHORVLQYHVWLGRUHVSRVVLELOLWDQGRTXHYHMDPDFRPSDQKLDSHORV
ROKRVGDGLUHWRULD'HVVHPRGRDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVHPDWHQomRDRUHTXLVLWDGRQRVLWHQVGHVWDVHomRGR)RUPXOiULRHHVSHFLDOPHQWH
QRVLWHQVHQmRGHYHPVHUXPDPHUDGHVFULomRRXUHSHWLomRGHLQIRUPDo}HVMiDSUHVHQWDGDVHPRXWUDVVHo}HVGR)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDRXQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRU&RPSHWHDRVGLUHWRUHVIRUQHFHUGDGRVDGLFLRQDLVHRVFRPHQWiULRVQHFHVViULRVSDUD
TXHRLQYHVWLGRUSRVVDFRPSUHHQGHUHDYDOLDURFRQWH[WRQRTXDODVLQIRUPDo}HVSUHVHQWHVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRLQVHULGDV
1HVVHVHQWLGRUHFRPHQGDVHHYLWDUDPHUDFLWDomRGHVLWXDo}HVSRVVtYHLVGHVHUHPFRQVWDWDGDVGLUHWDPHQWHSHORS~EOLFRLQYHVWLGRUWDLVFRPR
UHIHUrQFLDVDSHUFHQWXDLVGHFUHVFLPHQWRRXGHGHFUpVFLPRGHFRQWDVRXGHOLQKDVGRUHVXOWDGR3UHWHQGHVHTXHVHMDPHVFODUHFLGDVDVUD]}HV
TXHOHYDUDPDVXDRFRUUrQFLDHTXDLVPHGLGDVVHUmRREVHUYDGDVSDUDPDQWHUSRWHQFLDOL]DURXFRUULJLUHVVDVLWXDomR2VGLUHWRUHVGHYHUmR
FXLGDUSDUDTXHDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQHVWDVHomRGR)RUPXOiULRDSUHVHQWHPDPHVPDTXDOLGDGHDEUDQJrQFLDHSURIXQGLGDGHGDTXHODV
TXH VHULDP SRU HOHV GLYXOJDGDV HP XP SURVSHFWR GH GLVWULEXLomR S~EOLFD GH YDORUHV PRELOLiULRV &DVR R HPLVVRU HODERUH GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDVLQIRUPDo}HVGHVWDVHomRGR)RUPXOiULRTXDQGRFDEtYHOGHYHUmRVHUSUHVWDGDVFRPEDVHQHVVDVGHPRQVWUDo}HV
GHYHQGRRHPLVVRUGHL[DUHVVHIDWRFODUDPHQWHLGHQWLILFDGRQRLWHPFRUUHVSRQGHQWHGHVWDVHomRGR)RUPXOiULR5HVVDOWDVHTXHHVVDRULHQWDomR
pDSOLFiYHOHPHVSHFLDOjVFRPSDQKLDVTXHDWXDPFRPRKROGLQJV
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2V WHUPRV ³$+´ H ³$9´ QDV FROXQDV GH GHWHUPLQDGDV WDEHODV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDVLJQLILFDP³$QiOLVH+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDO
FRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGDPHVPDUXEULFDHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDRORQJRGHXP
SHUtRGR $ $QiOLVH 9HUWLFDO UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV
OtTXLGDVSDUDRVSHUtRGRVDSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRGR
DWLYRWRWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRQDVGDWDVDSOLFiYHLVSDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoR
SDWULPRQLDO

D

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV


$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSRVVXLFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVVXILFLHQWHVSDUD
LPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$GHPDLVD'LUHWRULDDFUHGLWDTXHDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDpVXILFLHQWHSDUD
DWHQGHURILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVHFREULUVXDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGR
VHXSODQRGHQHJyFLRV$EDL[RGHPRQVWUDPRVRQtYHOGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOGD&RPSDQKLDSDUDRV
SHUtRGRVDSUHVHQWDGRV



&RQVROLGDGR
HPPLOKDUHVGHUHDLV 









7RWDOGR3DVVLYRFLUFXODQWH









7RWDOGR3DVVLYRQmRFLUFXODQWH









7RWDOGR3DVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH









7RWDO3DWULP{QLROtTXLGR









[

[

[

[

1tYHOGHHQGLYLGDPHQWRWRWDO




RQtYHOGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOpFDOFXODGRSHODUD]mRHQWUHR7RWDOGR3DVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmRFLUFXODQWHVREUHR
WRWDOGR3DWULP{QLROLTXLGR



(P  GH MXQKR GH  R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO IRL GH [ FRPSDUDGR FRP [ HP
GH]HPEURGH$PHOKRUDGHYHXVHSULQFLSDOPHQWHD L XPDSRUWHGHFDSLWDOUHDOL]DGRSHORV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH5HQWUHRVPHVHVGHPDUoRHDEULOGHFRP
FRQVHTXHQWHDXPHQWRQRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDSDUDVXSRUWDUVXDDJHQGDGHDTXLVLo}HV
EHP FRPR LL  HPLVVmR GH Do}HV QR PRQWDQWH GH 5  HP GHFRUUrQFLD GDV DTXLVLo}HV GR
*UXSR0HGFRPHPDEULOHGD$WULDOHPMXQKRGHSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSRU LLL GtYLGD
EDQFiULDGR*UXSR0HGFRPHGD$WULDOWRWDOL]DQGR5
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$GLFLRQDOPHQWHHPGHMXQKRGHDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLD
HUDGH5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHPUHODomRDGHGH]HPEURGH$
GtYLGD EUXWD UHSUHVHQWDGD SHOD VRPD GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV D SDJDU GR SDVVLYR
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH WRWDOL]DYD5HDGtYLGDOtTXLGD UHSUHVHQWDGDSHODGtYLGDEUXWD
GHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D WRWDOL]DYDXPFDL[DOtTXLGRGH5

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH[FRPSDUDGRFRP[HP
 GH GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR GHYHXVHSULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR GR HQGLYLGDPHQWR
EDQFiULRHPGHFRUUrQFLDGDVDTXLVLo}HVGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0HVD]RQDOLGDGHGDQRVVD
JHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDO

1DPHVPDGDWDDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5XPDUHGXomRGH
HPUHODomRDGHGH]HPEURGHDGtYLGDEUXWDWRWDOL]DYD5XPDXPHQWRGH
HPUHODomRDGHGH]HPEURGHHDGtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD5

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH[FRPSDUDGRFRP[HP
GHGH]HPEURGH6HQGRDVVLPPHVPRFRPDHPLVVmRGHGHEHQWXUHVSHOD&RPSDQKLDQR
YDORUGH5HPDJRVWRGHEHPFRPRXPDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOQHJDWLYDHP
RtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRVHPDQWHYHHVWiYHO

1DPHVPDGDWDDSRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5XPDXPHQWRGH
HPUHODomRDGH]HPEURGHDGtYLGDEUXWDWRWDOL]DYD5HDGtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYD
5

(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH[1DPHVPDGDWDDSRVLomR
GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDHUDGH5DGtYLGDEUXWDWRWDOL]DYD5
HDGtYLGDOtTXLGDWRWDOL]DYDXPFDL[DOtTXLGRGH5

E

(VWUXWXUDGH&DSLWDOHSRVVLELOLGDGHGHUHVJDWHGHDo}HVRXTXRWDVLQGLFDQGR


$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDpDGHTXDGDSDUDDWHQGHUjVGHPDQGDV
HQHFHVVLGDGHVGDVRSHUDo}HVHFRQWLQXDUH[HFXWDQGRVHXSODQRGHFUHVFLPHQWRVHMDSRUPHLRGH
H[SDQVmRRUJkQLFDRXGDUHDOL]DomRGHQRYDVDTXLVLo}HV
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&RQVROLGDGR



3HUtRGRHQFHUUDGRHP

(PPLOKDUHVGH5

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP

   

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D







(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWH







(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV±QmRFLUFXODQWH









 

7RWDOGHHPSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV









'LYLGD/LTXLGD












$GtYLGDOLTXLGDpUHSUHVHQWDGDSHORWRWDOGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV GtYLGDEUXWD GHGX]LGDGRVDOGRGHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D4XDQGRRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DpPDLRUTXHRGDGLYLGDEUXWDWHPRVXPFDL[DOtTXLGR


(PGHMXQKRGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5DGtYLGDEUXWDWRWDOL]DYD5
 R VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[DHUD GH 5  H R VDOGR GH GHULYDWLYRV D
UHFHEHUHUDGH5WRWDOL]DQGRDVVLPXPFDL[DOtTXLGRGHHQGLYLGDPHQWR5

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5DGtYLGDEUXWDWRWDOL]DYD5
HRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DHUDGH5UHVXOWDQGRHPXPDGtYLGD
OtTXLGDGH5

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]DYD5DGtYLGD
EUXWD5HRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5UHVXOWDQGRHPXPDGtYLGD
OtTXLGDGH5

(PGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRWRWDOL]DYD5DGtYLGDEUXWDHUDGH5
HRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5UHVXOWDQGRHPXPFDL[DOtTXLGRGH5


2VFRQVWDQWHVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVGD&RPSDQKLDHDSRUWHVGHFDSLWDOSDUDILQDQFLDUDDJHQGDGH
IXV}HVHDTXLVLo}HVIL]HUDPFRPTXHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDIRVVHLQFUHPHQWDGRSHUtRGR
DSyVSHUtRGRFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRLWHP D GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$&RPSDQKLDXWLOL]DFDSLWDOSUySULRHGHWHUFHLURVSDUDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVVHQGR
TXHDXWLOL]DomRGHFDSLWDOGHWHUFHLURVYLVDRWLPL]DUVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDO$&RPSDQKLDPRQLWRUD
VXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOHDDMXVWDFRQVLGHUDQGRDVPXGDQoDVQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV

$GLFLRQDOPHQWHFDEHUHVVDOWDUTXHDJHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDDOLDGDDRVDSRUWHVGHFDSLWDO
GRVDFLRQLVWDVSDUDILQDQFLDUDDJHQGDGHIXV}HVHDTXLVLo}HVHEDODQFHDGRFRPFDSWDo}HVGHGtYLGD
UHDOL]DGDV SHUPLWLX FRP TXH D &RPSDQKLD UHGX]LVVH VHXV QtYHLV GH HQGLYLGDPHQWR SHUDQWH R
SDWULP{QLR OtTXLGR DFXPXODGR (QWHQGHPRV TXH LVVR p IUXWR GD JHVWmR ILQDQFHLUD UHDOL]DGD SHOD
&RPSDQKLDHDSDUFHODSHUFHQWXDOH[SRVWDDEDL[RHVWiFRQGL]HQWHFRPQRVVDVDWLYLGDGHV

$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD PHGLGD SHOD UHODomR HQWUH RV
SDVVLYRV H SDWULP{QLR OtTXLGR QRV SHUtRGRV H H[HUFtFLRV LQGLFDGRV HP PLOKDUHV H[FHWR SRU
SHUFHQWXDLV
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&RQVROLGDGR
(PPLOKDUHVGH5 

3HUtRGRHQFHUUDGRHP

%DODQoR3DWULPRQLDO&RQVROLGDGR

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP

   

&DSLWDOGHWHUFHLURV 7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
HWRWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH 









&DSLWDOSUySULR 7RWDOGR3DWULP{QLROtTXLGR 









&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 

























3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV
3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR






$SDUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURVpFDOFXODGDSHODUD]mRGR&DSLWDOGHWHUFHLURVSHOR&DSLWDOWRWDO
$SDUFHODGHFDSLWDOSUySULRpFDOFXODGDSHODUD]mRGR&DSLWDOSUySULRSHOR&DSLWDOWRWDO



F

&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDFRQGLo}HVILQDQFHLUDVVXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRP
VHXVFRPSURPLVVRV



&RQVROLGDGR
(PPLOKDUHVGH5 

3HUtRGRHQFHUUDGRHP

%DODQoR3DWULPRQLDO&RQVROLGDGR

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP

   

7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH









7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH









7RWDOGR$WLYR

















7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH









7RWDOGR3DVVLYR









7RWDOGR3DWULP{QLROtTXLGR









7RWDOGR3DVVLYRHGR3DWULP{QLROLTXLGR









ËQGLFHGHOLTXLGH]JHUDO



ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH



[

[

[

[

[

[

[

[


2tQGLFHGHOLTXLGH]JHUDOpUHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRWRWDOSHORSDVVLYRWRWDO
2tQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHpUHSUHVHQWDGRSHODGLYLVmRGRDWLYRFLUFXODQWHSHORSDVVLYRFLUFXODQWH



2VtQGLFHVGHOLTXLGH]JHUDOHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHIRUDP
UHVSHFWLYDPHQWH GH [ H [ (P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD SRVVXtD R VDOGR GH 5
UHIHUHQWHDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVWRPDGRV1HVWDGDWDD&RPSDQKLDQmRSRVVXL
QHQKXPFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKDVLGRUHDOL]DGRLQWHJUDOPHQWH

$GLFLRQDOPHQWHDFUHGLWDPRVTXHRUHODFLRQDPHQWRGD&RPSDQKLDFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGH
SULPHLUD OLQKD OKH SHUPLWH R DFHVVR D OLQKDV GH FUpGLWRV DGLFLRQDLV DQWHFLSDomR GH UHFHEtYHLV H
LQJUHVVRQRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH


G
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
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1R SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  DV SULQFLSDLV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR GD
&RPSDQKLD IRUDP L  IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV LL  HQGLYLGDPHQWR
EDQFiULRGHFXUWRHORQJRSUD]RVH LLL HPLVVmRGHGHErQWXUHV
(VVDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR VmR XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SDUD FREULU FXVWRV
GHVSHVDVHLQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVD L RSHUDo}HVUHIHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHQHJyFLRV LL 
SDJDPHQWRV GH IRUQHFHGRUHV SURGXWLYRV H DOXJXpLV H LLL  H[LJrQFLDV GH SDJDPHQWR GH VHX
HQGLYLGDPHQWR
$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILO
GH HQGLYLGDPHQWR DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR H LQYHVWLPHQWRV VHPSUH
SUHVHUYDQGR R SHUILO GH ORQJR SUD]R GD GtYLGD ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWRGD&RPSDQKLD
$VSULQFLSDLVOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRHPDEHUWRGD&RPSDQKLDHVWmRGHWDOKDGDVDEDL[RQR I L 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

H
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD'LUHWRULDQmRYLVOXPEUDQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVTXH
QmRSRVVDPVHUVXSRUWDGDVFRPRVUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVGRVTXDLVD&RPSDQKLDSRGHGLVSRU
'H TXDOTXHU IRUPD FDVR VHMDP QHFHVViULRV UHFXUVRV DGLFLRQDLV SDUD FREHUWXUD GH GHILFLrQFLD GH
OLTXLGH]QRFXUWRSUD]RD&RPSDQKLDSRGHUiUHDOL]DUDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVHRXFDSWDUUHFXUVRV
MXQWRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURHRXLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

I

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDVGHVFUHYHQGRDLQGD

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDpSDUWHHPFRQWUDWRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRV
FRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVVHQGRJDUDQWLGRVSULQFLSDOPHQWHSRUGXSOLFDWDVItVLFDVHHVFULWXUDLV1D
PHVPDGDWDRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGD&RPSDQKLDHUDGH5
L

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

6HJXHP DEDL[R DV SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD
&RPSDQKLDHPYLJRUHPGHMXQKRGH


&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR %DQFR GR %UDVLO 6$  HPLWLGD SHOD &RPSDQKLD HP  GH

IHYHUHLURGHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHDJRVWRGH$UHPXQHUDomR
pGH&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5



&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR %DQFR 9RWRUDQWLP 6$  HPLWLGD SHOD &RPSDQKLD HP  GH

MDQHLURGHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHMXOKRGH$UHPXQHUDomRp
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GH&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVD
FpGXODHUDGH5



&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR,WD~6$ HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDHPGHPDUoRGH

QRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHVHWHPEURGH$UHPXQHUDomRpGH
 &', DFUHVFLGR GH  DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU HP DEHUWR GHVVD
FpGXODHUDGH5



&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$ HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDHP

GH PDUoR GH  QR YDORU GH 5  H FRP YHQFLPHQWR HP  GH VHWHPEUR GH  $
UHPXQHUDomRpGH&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHP
DEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5



&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$ HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDHP

GHDEULOGHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHRXWXEURGH$UHPXQHUDomR
pGH&',DFUHVFLGRGHDD(PGHGH]HPEURGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWR
GHVVDFpGXODHUDGH5



&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR&LWLEDQN6$ HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDHPGHMXQKR

GHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHMXQKRGH$UHPXQHUDomRpGH
 &', DFUHVFLGR GH  DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU HP DEHUWR GHVVD
FpGXODHUDGH5

$GLFLRQDOPHQWHFRPDDTXLVLomRGXUDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGHGR*UXSR0HGFRPHGD$WULDO
R*UXSR(OIDSDVVRXDWHURVVHJXLQWHVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR %DQFR 6DIUD 6$  HPLWLGD SHOD *% 'LVWULEXLGRUD 'H

0HGLFDPHQWRV H 3URGXo}HV +RVSLWDODUHV /WGD ³*%´  HP  GH PDLR GH  QR YDORU GH 5
5HFRPYHQFLPHQWRHPGHPDLRGH$UHPXQHUDomRpGHDD(PGHMXQKR
GHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5



&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR,WD~6$ HPLWLGDSHOD*%HPGHIHYHUHLURGH

QRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHRXWXEURGH$UHPXQHUDomRpGHDD
(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5



&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR,WD~6$ HPLWLGDSHOD*%HPGHRXWXEURGH

QRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHRXWXEURGH$UHPXQHUDomRpGHDD
(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5
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&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR,WD~6$ HPLWLGDSHOD&RPSDQKLDHPGHQRYHPEUR

GHQRYDORUGH5HFRPYHQFLPHQWRHPGHGH]HPEURGH$UHPXQHUDomRpGH
DD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRUHPDEHUWRGHVVDFpGXODHUDGH5

LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV


$ &RPSDQKLD PDQWpP UHODo}HV HVWUHLWDV FRP DV SULQFLSDLV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GR PHUFDGR
EUDVLOHLURHQmRWrPRXWUDVWUDQVDo}HVUHOHYDQWHVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDOpP
GDTXHODVDFLPDFLWDGDV
$LQGDRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHDVDWXDLVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV HVWDEHOHFLGDV SHOD &RPSDQKLD WrP VXSULGR DGHTXDGDPHQWH DV QHFHVVLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWR QD H[SDQVmR GR QHJyFLR GD &RPSDQKLD 3DUD R IXWXUR SRVVtYHLV UHODo}HV FRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHUmRVHUGHVHQYROYLGDVHPOLQKDFRPDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLD

LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV


1HQKXPDGDVGtYLGDVGD&RPSDQKLDH[LVWHQWHVHPGHMXQKRGHSRVVXLFOiXVXODVHVSHFtILFDV
GH VXERUGLQDomR GH IRUPD TXH QmR Ki UHODomR GH SUHIHUrQFLD HQWUH DV PHVPDV 2 JUDX GH
VXERUGLQDomRHQWUHDVVXDVGtYLGDVpGHWHUPLQDGRGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVGDOHJLVODomRHP
YLJRU
$VVLP QD KLSyWHVH GH FRQFXUVR XQLYHUVDO GH FUHGRUHV R SDJDPHQWR DRV FUHGRUHV REHGHFH j
VHJXLQWHRUGHP L FUpGLWRVGHULYDGRVGDOHJLVODomRGRWUDEDOKR LL FUpGLWRVWULEXWiULRV±H[FHWXDGDV
DVPXOWDVWULEXWiULDV LLL FUpGLWRVTXLURJUDIiULRV LY PXOWDVFRQWUDWXDLVHDV Y SHQDVSHFXQLiULDV
SRU LQIUDomR GDV OHLV SHQDLV RX DGPLQLVWUDWLYDV ± LQFOXVLYH DV PXOWDV WULEXWiULDV H FUpGLWRV
VXERUGLQDGRV

LY 
(YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomRGH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
'HQWUHRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDILUPDGRVFRPWHUFHLURVDOJXQVIRUDP
HODERUDGRVFRPFOiXVXODVUHVWULWLYDV covenants TXDLVVHMDP

6DQWDQGHU 55H5 $ILP GHDVVHJXUDUTXHRFOLHQWH
SRVVXDFRQGLo}HVILQDQFHLUDVSDUDRSDJDPHQWRGDSUHVHQWHFpGXODRFOLHQWHVHREULJDDUHVSHLWDU
GXUDQWHDYLJrQFLDGHVVDFpGXODRVHJXLQWHSDUkPHWURILQDQFHLURFRQIRUPHRVGDGRVFRQVWDQWHVGH
VXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHODERUDGDVQRHQFHUUDPHQWRDQXDOGHH[HUFtFLRVRE
SHQDGHREDQFRGHFUHWDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDSUHVHQWHFpGXODDUD]mRHQWUHGtYLGDOtTXLGD
(%,7'$GRFOLHQWHDVHUDSXUDGDDQXDOPHQWHGHYHUiVHULJXDORXPHQRUTXH[SDUDRDQRGH
HLJXDORXPHQRUTXH[SDUDRVGHPDLVDQRV3DUDILQVGHVWHFiOFXORDGtYLGDOLTXLGDLQFOXL
RYDORUGRFRQWDVDSDJDUSRUDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVHR(%,7'$pDMXVWDGRSRU L GHVSHVDV
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QmR UHFRUUHQWHV OLJDGDV D FRPELQDo}HV GH HPSUHVDV  H LL  R YDORU GR (%,7'$ UHODWLYR DRV GR]H
PHVHVGRH[HUFtFLRILVFDOGDDTXLVLomR

 
&LWLEDQN 5    L  (QGLYLGDPHQWR /tTXLGR 'tYLGD %DQFiULD /tTXLGD
7RWDO(%,7'$  GtYLGDILQDQFHLUDWRWDOLQFOXLQGRGtYLGDEDQFiULDHILQDQFLDPHQWRGHIRUQHFHGRUHV
VXEWUDtGR R YDORU GH FDL[D H DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GH FXUWR SUD]R  GLYLGLGR SHOR UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DQWHV GRV MXURV LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR
LQIHULRURXLJXDOD[FRPEDVHQRHQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
$ &RPSDQKLD DFRPSDQKD R DWHQGLPHQWR GDV FOiXVXODV DFLPD GHVFULWDV HVWDEHOHFLGDV H HQWHQGH
TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DWHQGHX WRGDV DV FOiXVXODV UHVWULWLYDV H covenants
ILQDQFHLURV QDV PHGLo}HV DQXDLV PHQFLRQDGRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEURGHH
J

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR GLVS}HP GH QHQKXP FRQWUDWR GH
ILQDQFLDPHQWRFXMRGHVHPEROVRQmRWHQKDVLGRUHDOL]DGRLQWHJUDOPHQWH

K

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

6HJXHDEDL[RDGHVFULomRTXDOLWDWLYDGDVSULQFLSDLVOLQKDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$VLQIRUPDo}HVDEDL[RHVWmRDSUHVHQWDGDVHPPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUD
IRUPD
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'(021675$d®(6'265(68/7$'26
3(5Ë2'2'(6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(&203$5$'2$23(5Ë2'2'(
6(,60(6(6),1'2(0'(-81+2'(

'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGR HP5
PLOKDUHV 


&RQVROLGDGR

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDV
/8&52%5872
5HFHLWDV GHVSHVDVRSHUDFLRQDLV 
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
3HUGDV UHYHUVmR SRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHU
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHUHQGD
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGRGRSHUtRGR
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5HFHLWD/tTXLGDGHYHQGDV

$ UHFHLWD OtTXLGD WRWDOL]RX5  QR SHUtRGRGH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5
 GR SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU
H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR L  FUHVFLPHQWR GH  RX 5  QDV YHQGDV GD &RPSDQKLD LL 
LPSDFWRGDVDTXLVLo}HVGD$JLOIDUPDGH5HGR*UXSR&'0GH5GXUDQWHRSULPHLUR
VHPHVWUHGHH LLL LPSDFWRSRVLWLYRGDDTXLVLomRGD0HGFRPHPDEULOGH52
FUHVFLPHQWRGHQDUHFHLWDOLTXLGDGHYHQGDVGD&RPSDQKLDpH[SOLFDGDSHORLPSDFWRQHJDWLYRGD
&29,'HPQRVVRFDQDOGHYHQGDVS~EOLFDVHGHdeliveryTXHTXDVHFRPSHQVDUDPWRWDOPHQWHR
FUHVFLPHQWRGHGRLVGtJLWRVTXHWLYHPRVHPQRVVRVHJPHQWRGHGLVWULEXLomRGH(VSHFLDOLGDGHVH
'LVWULEXLomRGH*HQpULFRV6LPLODUHVH0DWHULDOQRFDQDOSULYDGR






916

PÁGINA: 182 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDV

2FXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORUGH5GRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWR
SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR LPSDFWR GDV DTXLVLo}HV GD $JLOIDUPD 5   *UXSR
&'0 5   H *UXSR 0HGFRP 5   QR SHUtRGR H SHOR LPSDFWR SRVLWLYR GD (OID GH
5

/XFUR%UXWR

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
GRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR
SULQFLSDOPHQWHSRU L FUHVFLPHQWRGHRX5QROXFUREUXWRGD&RPSDQKLD LL LPSDFWRGDV
DTXLVLo}HVGD$JLOIDUPD 5 HGR*UXSR&'0 5 GXUDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGH
H LLL LPSDFWRSRVLWLYRGDDTXLVLomRGD0HGFRPHPDEULOGH 5 


'HVSHVDVFRP9HQGDV

$VGHVSHVDVFRPYHQGDVWRWDOL]DUDP5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDVFRPRYDORUGH5
UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRPXLWR
DEDL[RGRFUHVFLPHQWRGDVQRVVDVYHQGDVpH[SOLFDGRHVVHQFLDOPHQWHSRU L GHVSHVDVFRPYHQGDV
HGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDFUHVFHQGRRX5QRSHUtRGRHPOLQKDFRPVXDVYHQGDVH LL 
LPSDFWR GDV DTXLVLo}HV GD $JLOIDUPD 5   H GR *UXSR &'0 5   GXUDQWH R SULPHLUR
VHPHVWUHGHH LLL LPSDFWRSRVLWLYRGDDTXLVLomRGD0HGFRPHPDEULOGH 5 

'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWRWDOL]DUDP5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORUGH5UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWH
DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SRU L  FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GDV GHVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDV GD &RPSDQKLD GH 5  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GR E{QXV SDJR DRV
HPSUHJDGRV TXDQGR FRPSDUDGR FRP  DQR HP TXH QmR IRL SDJR  E{QXV LL  DXPHQWR GD
GHVSHVDFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRGH5UHVXOWDGRGDVDTXLVLo}HVGH$JLOIDUPD*UXSR
&'0H0HGFRP LL DXPHQWRGHGHVSHVDVFRPIXV}HVHDTXLVLo}HVQRPRQWDQWHGH5GDGR
RDXPHQWRGHDWLYLGDGHQHVWHSULPHLURVHPHVWUHYHUVXVRPHVPRSHUtRGRGHH LY HIHLWRGD
FRQVROLGDomRGH$JLOIDUPD*UXSR&'0H0HGFRPQRSHUtRGRGH5
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2XWUDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV/tTXLGDV
$VRXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVWRWDOL]DUDP5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGR
HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5TXDQGRFRPSDUDGDVFRPRYDORU
GH5UHIHUHQWHSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH

/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURH,PSRVWRV

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLV
PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX 
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRSUHMXt]RRSHUDFLRQDOGH5UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR
FUHVFLPHQWRGHQRQRVVROXFUREUXWRQRSHUtRGRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRUXPFUHVFLPHQWR
GHHPQRVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

'HVSHVDV)LQDQFHLUDVOLTXLGDV

$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVOLTXLGDVWRWDOL]DUDP5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGH
MXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDFUpVFLPRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORU
GH5UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWR
SRGH VHU H[SOLFDGR SHOR DXPHQWR GR HQGLYLGDPHQWR EDQFiULR H GRV MXURV GHFRUUHQWHV GD
FRQWUDSUHVWDomRGDVDTXLVLo}HV

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

2 OXFUR DQWHV GRV LPSRVWRV VREUH D UHQGD WRWDOL]RX XP SUHMXt]R GH 5  QR SHUtRGR GH VHLV
PHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGR
FRPSDUDGRDRSUHMXt]RGH5UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR
GH(VWHDXPHQWRIRLUHVXOWDGR L FUHVFLPHQWRGH5H5OXFUREUXWRHRXWUDV
UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV UHVSHFWLYDPHQWH SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SRU LL  DXPHQWR GH 5 
GDVGHVSHVDVFRPDDJHQGDGHIXV}HVHDTXLVLo}HVPDLVIRUWHQRSULPHLURVHPHVWUH “phasing”  LLL 
OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVGHVGHDGDWDGHDTXLVLFDRDWpGHMXQKRGH
 GH 5  H LY  DXPHQWR GH 5  GDV GHVSHVDV FRP GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR
GHFRUUHQWHGHDTXLVLo}HV
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,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2UHVXOWDGROtTXLGRFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RXXPDUHFHLWDGH5
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDPHOKRUDGH5
RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPXPDUHFHLWDQRYDORUGH5UHIHUHQWHDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWH
SHORDXPHQWRGRUHVXOWDGRGHVXEYHQomRSDUDLQYHVWLPHQWRV

/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

2OXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDFRPROXFURGH
5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRGHFRUUH
FRQIRUPH H[SOLFDGR DFLPD GR FUHVFLPHQWR GR OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR LPSRVWR UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOHGRPHOKRUUHVXOWDGRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(
'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGR HP5
PLOKDUHV 


&RQVROLGDGR


$9

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV



&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDV
/8&52%5872
5HFHLWDV GHVSHVDVRSHUDFLRQDLV 
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
3HUGDV UHYHUVmR SRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHU
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 


2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHUHQGD
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGRGRSHUtRGR



$9

$+
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5HFHLWD/tTXLGDGH9HQGDV

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5
VHFRPSDUDGDDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWR
SRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGRFUHVFLPHQWRGH5RXGDVUHFHLWDVFRP
GLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVHDRLPSDFWRGDDTXLVLomRGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0QRWRWDOGH
5
&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDV

2FXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORUGH5GRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWR
SRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORLPSDFWRGDVDTXLVLo}HVGD$JLOIDUPD 5 H*UXSR
&'0 5 DSDUWLUGDVUHVSHFWLYDVGDWDVGHDTXLVLomRHSHORFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDUHFHLWD
RSHUDFLRQDOOLTXLGDGD&RPSDQKLDGHQRSHUtRGRTXHLPSDFWRXR&09HP5

/XFUR%UXWR
2 OXFUR EUXWR WRWDOL]RX 5  QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  QR PRQWDQWH GH 5  (VWH FUHVFLPHQWR SRGH VHU
H[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSRU L LPSDFWRGDVDTXLVLo}HVGD$JLOIDUPD 5 *UXSR&'0 5
  D SDUWLU GDV UHVSHFWLYDV GDWDV GH DTXLVLomR WRWDOL]DQGR 5  SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRU LLL LPSDFWRQHJDWLYRGH5QDPDUJHPEUXWDGD&RPSDQKLDUHVXOWDQWHGR
~OWLPRDQRGD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOTXHDOWHURXDIRUPDGHWULEXWDomRGLIHUHQFLDOGHDOtTXRWD
LQWHUHVWDGXDOGH,&06HQWUH


'HVSHVDVFRPYHQGDV
$VGHVSHVDVFRPYHQGDVWRWDOL]DUDP5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDVFRPRYDORUGH5
 UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU
H[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORLPSDFWRGDVDTXLVLo}HVGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0DSDUWLUGDV
UHVSHFWLYDVGDWDVGHDTXLVLomRWRWDOL]DQGR5

'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORUGH5UHIHUHQWHDRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWH
DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SRU L  DXPHQWR GDV GHVSHVDV FRP GHSUHFLDomR H
DPRUWL]DomRQRPRQWDQWHGH5 LL HIHLWRGDDTXLVLomRGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0DSDUWLU
GDVUHVSHFWLYDVGDWDVGHDTXLVLomRQRPRQWDQWHGH5SRUJDQKRVGHHILFLrQFLDGH5
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2XWUDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLV/tTXLGDV
$VRXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVWRWDOL]DUDPXPDUHFHLWDGH5QRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX 
TXDQGR FRPSDUDGDV FRP XP YDORU GH 5  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH

/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURHLPSRVWRV

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGR
FRPSDUDGRFRPRYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGR L SHODDTXLVLomRGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0H LL SRU
UHGXo}HV QDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOR LLL  LPSDFWR
QHJDWLYRGD(&QDPDUJHPEUXWDGD&RPSDQKLD

'HVSHVDV)LQDQFHLUDVOLTXLGDV

$V GHVSHVDV ILQDQFHLUDV OtTXLGDV WRWDOL]DUDP 5  QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRP
R YDORU GH 5  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWRGHFRUUHGHQRYRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGRMXURVLQFLGHQWHVREUHRFRQWDVDSDJDU
GHDTXLVLo}HVGHHPSUHVDV $JLOIDUPDH*UXSR&'0 DSDUWLUGDVUHVSHFWLYDVGDWDVGHDTXLVLomR
EHPFRPRRHIHLWRGRVMXURVVREUHDVGHErQWXUHVHPLWLGDVHPDJRVWRGHDVTXDLVWLYHUDP
PHVHVGHMXURVUHFRQKHFLGRVHQTXDQWRHPIRUDPPHVHVGHMXURVUHFRQKHFLGRV

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

&RPRUHVXOWDGRGRGLVSRVWRDFLPDROXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5QR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5
RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
 GH GH]HPEUR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR DXPHQWR GDV
GHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRHUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGR
SHORFUHVFLPHQWRGROXFUREUXWRHSHODVOLQKDVGHRXWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWD
GLPLQXLomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR TXHGD GR LPSRVWR GH UHQGD GLIHULGR VREUH
SUHMXt]RVILVFDLVHP5HDXPHQWRGRLPSRVWRGHUHQGDFRUUHQWHHP5
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/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

&RPRUHVXOWDGRGRGLVSRVWRDFLPDROXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDTXHGDGH5RXTXDQGR
FRPSDUDGDFRPRYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR DXPHQWR GDV 'HVSHVDV JHUDLV H
DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLQGR'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR GDV'HVSHVDV)LQDQFHLUDV/LTXLGDVHGHXP
PHQRUUHVXOWDGRGHLPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHORVUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
GH/XFUR%UXWRH2XWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

(;(5&Ë&,2 62&,$/ ),1'2 (0  '( '(=(0%52 '(  &203$5$'2 $2 (;(5&Ë&,2
62&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(

'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGR HP5
PLOKDUHV 


&RQVROLGDGR


$9



$9

$+

5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV











&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDV
/8&52%5872
5HFHLWDV GHVSHVDVRSHUDFLRQDLV 
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
3HUGDV UHYHUVmR SRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHU
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHUHQGD
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR/tTXLGRGRSHUtRGR

 





 









 



 





 









 





 


















 









 

 













5HFHLWD/tTXLGDGH9HQGDV

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XPD DXPHQWR GH 5  RX  TXDQGR FRPSDUDGD FRP R YDORU GH 5
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGH L 
FUHVFLPHQWRGH 5 QDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDH LL LPSDFWRGHVGH
DGDWDGDDTXLVLomRGD0DMHODHPGH]HPEURGHGH5
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&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDV
2FXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORUGH5GRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGH
VHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOLTXLGDGD&RPSDQKLD
QR SHUtRGRGH  TXH LPSDFWRX R&09 RUJkQLFRHP 5 H R ,PSDFWR GD 0DMHODGH 5
DSDUWLUGHVXDGDWDGHDTXLVLomR
/XFUR%UXWR
2 OXFUR EUXWR WRWDOL]RX 5  QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5
VHFRPSDUDGDDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGH
L FUHVFLPHQWRGH 5 QROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGRFUHVFLPHQWRGDV
YHQGDVQRSHUtRGRH LL LPSDFWRGDDTXLVLomRGD0DMHODHPGH]HPEURGHGH5


'HVSHVDVFRPYHQGDV
$VGHVSHVDVFRPYHQGDVWRWDOL]DUDP5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDVFRPRYDORUGH5
 UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU
H[SOLFDGRSRU L FUHVFLPHQWRGHQDVYHQGDVGD&RPSDQKLD 5 H LL LPSDFWRGHVGHD
GDWDGDDTXLVLomRGD0DMHODHPGH]HPEURGH5

'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLVWRWDOL]DUDP5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORU GH 5  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR DXPHQWR GH 5  FRP GHVSHVDV FRP
GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR GHFRUUHQWHV GHVGH D GDWD GD DTXLVLomR GD 0DMHOD SRU 5  GH
GHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGD0DMHOD

2XWUDV'HVSHVDV 5HFHLWDV 2SHUDFLRQDLV/tTXLGDV
$VRXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVWRWDOL]DUDP5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGDVFRP
R YDORU GH 5  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD
UHGXomR  SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHORV JDQKRV H[WHPSRUkQHRV UHFRQKHFLGRVGXUDQWH
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/XFUR2SHUDFLRQDODQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURHLPSRVWRV

2OXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRVWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGR
FRPSDUDGRFRPRYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORFUHVFLPHQWRGHHPQRVVROXFUR
EUXWR SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOR FUHVFLPHQWR GH  HP QRVVDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
HQJOREDQGRGHVSHVDVFRPYHQGDVHGLVWULEXLomRHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

'HVSHVDV)LQDQFHLUDVOLTXLGDV

$V GHVSHVDV ILQDQFHLUDV OLTXLGDV WRWDOL]DUDP 5  QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPGHFUpVFLPRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPR
YDORU GH 5  UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD
UHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSHODPDLRUJHUDomRGHFDL[DJHUDGDDSDUWLUGDDTXLVLomRGD0DMHODQR
SHUtRGRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDSRUXPDXPHQWRQRHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLD

/XFURDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

2OXFURDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHDUHQGDWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRFRP
RYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VWH
DXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHODSHUIRUPDQFHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDGXUDQWH
RSHUtRGRFRQIRUPHH[SOLFDGRDFLPD

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRWRWDOL]RXXPDUHFHLWDGH5QRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPDGHVSHVDGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR DXPHQWR GR
UHFRQKHFLPHQWRGRLPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRHP5QRTXDORPRQWDQWHGH5UHIHUH
VHDRUHFRQKHFLPHQWRGRFUHGLWRWULEXWiULRGHFRUUHQWHGHSUHMXt]RVILVFDLVDFRPSHQVDU$WD[DHIHWLYD
GRLPSRVWRGHUHQGDYDULRXGHHPSDUDHP

/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR

&RPRUHVXOWDGRGRGLVSRVWRDFLPDROXFUROtTXLGRGRSHUtRGRWRWDOL]RX5QRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRXPDUHGXomRGH5RX
TXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOD SHUIRUPDQFH
RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD QR SHUtRGR EHP FRPR PHOKRU UHVXOWDGR GH LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOQRH[HUFtFLR
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$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

(VWRTXHV

7ULEXWRVDUHFXSHUDU

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
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1mRFLUFXODQWH

7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

7ULEXWRVDUHFROKHU

'LYLGHQGRVDSDJDU









5HVHUYDGH&DSLWDO

5HVHUYDVGH/XFURV

5HFXUVRVSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO







&DSLWDOVRFLDO
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,PSRVWRGH5HQGDHPFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV


7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
























3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

&RQWDVDSDJDUGHDTXLVLo}HVGH
HPSUHVDV

7ULEXWRVDUHFROKHU

'HErQWXUHV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU



7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH


12&,5&8/$17(







&RQWDVDSDJDUGHDTXLVLo}HVGH
HPSUHVDV

'HErQWXUHV





)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
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$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DWRWDOL]RX5HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRDSRUWHGHFDSLWDOIHLWRVSHORV
DFLRQLVWDVQRPRQWDQWHGH5SDUDFXVWHDUDDJHQGDGHIXV}HVHDTXLVLo}HVEHPFRPRD
DTXLVLomRGD$WULDOUHDOL]DGDQRPrVGHMXQKRPHGLDQWHHPLVVmRGHDo}HVHTXHWURX[HXPFDL[D
GH5SDUDD&RPSDQKLDSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORV5GHFRQWUDSUHVWDomR
SDJRVSHOR*UXSR0HGFRPHSHORV5UHIHUHQWHDGtYLGDVTXHR*UXSR0HGFRPWLQKDFRP
VHXVDQWLJRVDFLRQLVWDV

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVWRWDOL]RX5HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDSULQFLSDOPHQWHGRPDLRUYROXPH
GHYHQGDVGD&RPSDQKLDQRVHJXQGRWULPHVWUHGHFRPSDUDGRDRTXDUWRWULPHVWUHGH
EHPFRPRRFRQWDVDUHFHEHUGDVDTXLVLo}HVGR*UXSR0HGFRP 5 HGD$WULDO 5 
RFRUULGDVGXUDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGH

(VWRTXHV

2VDOGRGH(VWRTXHVWRWDOL]RX5HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
 (VVD YDULDomR RFRUUHX GH L  XP DXPHQWR VD]RQDO QRV HVWRTXHV GD &RPSDQKLD 5
 H LL HIHLWRGDVDTXLVLo}HVGR*UXSR0HGFRP 5 H$WULDO 5 GXUDQWHR
SULPHLURVHPHVWUHGH
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$WLYRQmRFLUFXODQWH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2VDOGRGH,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWRWDOL]RX5HPGHMXQKRGH
 DSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR VDOGR GH  GH
GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR
DXPHQWRGDGHVSHVDFRPDPRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLVGHFRUUHQWHGDVDTXLVLo}HVHTXHpEDVHGH
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
,PRELOL]DGR

2VDOGRGH,PRELOL]DGRHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5RXHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRFRUUHVSRQGLDD5
(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDDTXLVLomRGR*UXSR0HGFRP 5
 HGD$WULDO 5 GXUDQWHRSHUtRGR

,QWDQJtYHO

2VDOGRGHLQWDQJtYHOHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
5RXHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRFRUUHVSRQGLDD
5(VVHDXPHQWRGHFRUUHGRV L LQWDQJtYHLVHiJLRVUHFRQKHFLGRVQDDTXLVLomRGR*UXSR
0HGFRP 5  H 5 UHVSHFWLYDPHQWH  H GD $WULDO 5  H 5
UHVSHFWLYDPHQWH H LL VDOGRGHLQWDQJtYHLVHiJLRMiH[LVWHQWHVQD$WULDOQRPRQWDQWHWRWDOGH5


3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDUHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  HP FRPSDUDomR D  GH GH]HPEUR GH 
TXDQGRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGD
DTXLVLomR GXUDQWH R SHUtRGR GD 0HGFRP 5   H GD $WULDO 5   SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRUXPDUHGXomRGRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH5
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2VDOGRGH(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWHHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXHPFRPSDUDomRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
QRPRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDVGtYLGDV
MiH[LVWHQWHVQDVDTXLVLo}HVGD0HGFRP 5 H$WULDO 5 

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

2VDOGRGH2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH  QR
PRQWDQWH GH 5  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GRV VDOGRV GHFRUUHQWHV GD
FRQVROLGDomRGR*UXSR0HGFRP 5 HGD$WULDO 5 

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
2VDOGRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVQRSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5
HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRDR
VDOGRGHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLD
GH L  YDORU Mi H[LVWHQWH GH FRQWUDSUHVWDomR GH DTXLVLo}HV D SDJDU QD $WULDO QR PRQWDQWH GH 5
 LL  SDUFHODV GH ORQJR SUD]R WUDQVIHULGDV SDUD R FXUWR SUD]R 5   SDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSRU LLL SDJDPHQWRVUHDOL]DGRVQRSHUtRGR 5 
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV QmR FLUFXODQWH HP  GH MXQKR GH  WRWDOL]RX 5
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXHPFRPSDUDomRDRVDOGRGHGH
GH]HPEUR GH  QR PRQWDQWH GH 5  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH XPD
DORQJDPHQWR GR SHUILO GD GtYLGD GD (OID TXH HVWi WURFDQGR GtYLGD GH FXUWR SUD]R SRU GLYLGDV FRP
YHQFLPHQWRVPDLVORQJRV

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

2VDOGRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5
 HP  GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  TXDQGR
FRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHX
HP GHFRUUrQFLD GD DTXLVLomR GD 0HGFRP HP DEULO GH  5   EHP FRPR GR VDOGR GH
FRQWUDSUHVWDo}HV GH DTXLVLo}HV D SDJDU Mi H[LVWHQWH QD $WULDO QR PRQWDQWH GH 5 
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRUSDUFHODVWUDQVIHULGDVSDUDRFLUFXODQWHQRPRQWDQWHGH5
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3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH MXQKR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 
SDVVDQGRGH5HPGHGH]HPEURGHSDUD5HPGHMXQKRGH
HPGHFRUUrQFLDGH L DSRUWHGHFDSLWDOUHDOL]DGRSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH
5SDUDILQDQFLDUDDJHQGDGHDTXLVLo}HVGH LL HPLVVmRGHDo}HVFRPRSDUWHGR
SDJDPHQWRSHODDTXLVLomRGD0HGFRPQRPRQWDQWHGH5 LLL HPLVVmRGHDo}HVSDUDD
DTXLVLomRGD$WULDOQRPRQWDQWHGH5H LY UHVXOWDGRDXIHULGRQRSHUtRGRQRPRQWDQWHGH
5

&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&2162/,'$'$6(0'(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(
$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D

2 VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D WRWDOL]RX 5  HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
 TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR XVR GH 5
 HP DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR GRV TXDLV 5  IRUDP SDJDPHQWR GH YDORUHV GDV
FRQWUDSUHVWDo}HVGHDTXLVLo}HV L $JLOIDUPD5 LL *UXSR&'05H LLL 0DMHOD
5(VWHVLQYHVWLPHQWRVIRUDPSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHODJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDO
GD(OIDQRSHUtRGRGH5H5JHUDGRVSRUDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVGD
(OIDQRSHUtRGREHPFRPRRHIHLWRGDFRQVROLGDomRGD$JLOIDUPD 5 HGR*UXSR&'0 5
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(VWRTXHV

2VDOGRGH(VWRTXHVWRWDOL]RX5HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD
5  (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR HIHLWR GD FRQVROLGDomR GD $JLOIDUPD 5
 HGR*UXSR&'0 5 SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDSRUXPDPHOKRUJHVWmRGRVGLDVGH
HVWRTXHVQD&RPSDQKLDHP

$WLYRQmRFLUFXODQWH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2VDOGRGH,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWRWDOL]RX5HPGHGH]HPEUR
GHDSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGH
GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5  (VVH DXPHQWR  RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR
DXPHQWRFRPDGHVSHVDGHDPRUWL]DomRGHDWLYRVLQWDQJtYHLVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomRGD$JLOIDUPD
H*UXSR&'0

,PRELOL]DGR

2VDOGRGH,PRELOL]DGRHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5RXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRFRUUHVSRQGLDD
5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHLQYHVWLPHQWRVIHLWRVGXUDQWHRDQRHPSURMHWRV
HVWUDWpJLFRV

,QWDQJtYHO

2VDOGRGHLQWDQJtYHOHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5RXHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRFRUUHVSRQGLDD
5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRiJLRHLQWDQJtYHOUHFRQKHFLGRVQDDTXLVLomR
GH$JLOIDUPD 5H5UHVSHFWLYDPHQWH HGR*UXSR&'0 5H5
UHVSHFWLYDPHQWH  GXUDQWH R H[HUFtFLR GH  SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOD GHVSHVD GH
DPRUWL]DomRGRSHUtRGR
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3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU

2VDOGRGHIRUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDUHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGH
TXDQGRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGR
HIHLWRGDFRQVROLGDomRGD$JLOIDUPD 5 HGR*UXSR&'0 5 DGLFLRQDOPHQWHDR
FUHVFLPHQWRRUJkQLFRGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRQRPRQWDQWHGH5

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGH5RXHPFRPSDUDomRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWH
GH5$(OIDDXPHQWRXVHXHQGLYLGDPHQWRQRSHUtRGRFRQVLVWHQWHFRPRFUHVFLPHQWRGR
VHXQHJyFLRSyVDTXLVLomRGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

$VREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]DUDP5UHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  RX   TXDQGR FRPSDUDGR DR VDOGR GH  GH GH]HPEUR GH  QR
PRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDQRVVD
HVWUXWXUDSDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWRGRQHJyFLRGRHIHLWRGDVDTXLVLo}HVGH$JLOIDUPDHGR*UXSR
&'0HRHIHLWRGDLQIODomRQRSHUtRGR

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVH'HErQWXUHV

2VDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmRFLUFXODQWHHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  HP FRPSDUDomR DR VDOGR GH  GH
GH]HPEUR GH  QR PRQWDQWH GH 5  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH XPD
DORQJDPHQWR GR SHUILO GD GtYLGD GD (OID QR SHUtRGR FRP D OLTXLGDomR DQWHFLSDGD GDV QRVVDV
GHErQWXUHVPHGLDQWHXPDFDSWDomRGH5MXQWRDR%DQFR6DQWDQGHU
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&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

2VDOGRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGR
FRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHX
HPGHFRUUrQFLDGRVVDOGRVUHODFLRQDGRVDDTXLVLomRGD$JLOIDUPD 5 HGR*UXSR&'0 5
  GXUDQWH R DQR GH  SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGD SHOD WUDQVIHUrQFLD GH SDUFHODV SDUD R
SDVVLYRFLUFXODQWH

3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 
SDVVDQGRGH5HPGHGH]HPEURGHSDUD5HPGHGH]HPEURGH
SULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGROXFUROtTXLGRDXIHULGRGXUDQWHRH[HUFtFLRGHGH5




&203$5$d2'$635,1&,3$,6&217$63$75,021,$,6&2162/,'$'$6(0'(
'(=(0%52'(('('(=(0%52'(
$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D

2 VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D WRWDOL]RX 5  HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRIOX[RGHFDL[D
JHUDGRSRUDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGH5SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSRUXPFRQVXPR
GHFDL[DGHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRPRQWDQWHGH5HDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVGH
5

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

2 VDOGR GH FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV WRWDOL]RX 5  HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWR
RUJkQLFR GDV QRVVDV YHQGDV GH  HP  H SRU XP PDLRU DWUDVR QR UHFHELPHQWR GH FOLHQWHV
S~EOLFRVHP
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(VWRTXHV

2VDOGRGH(VWRTXHVWRWDOL]RX5HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5RXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5
 (VVD YDULDomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GH QRVVR QHJyFLR
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRUXPDPHOKRUJHVWmRGRVQRVVRGLDVGHHVWRTXHV

$WLYRQmRFLUFXODQWH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2VDOGRGH,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWRWDOL]RX5HPGHGH]HPEUR
GHDSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGH
GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5  (VVH DXPHQWR  RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GR
UHFRQKHFLPHQWRGRDWLYRGHSUHMXt]RVILVFDLVDFRPSHQVDU

,PRELOL]DGR

2VDOGRGH,PRELOL]DGRHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5RXHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRFRUUHVSRQGLDD
5  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH LQYHVWLPHQWRV SDUD VXSRUWDU R FUHVFLPHQWR
RUJkQLFRGRQRVVRQHJyFLR

,QWDQJtYHO

2VDOGRGHLQWDQJtYHOHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDTXHGD
GH5RXHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGRFRUUHVSRQGLDD5
(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHGHVSHVDVFRPDPRUWL]DomRGRSHUtRGR
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3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDUHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]RX5
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5RXHPFRPSDUDomRD GHGH]HPEURGH
TXDQGRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHXPD
PHQRUHILFLrQFLDQDJHVWmRGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVHP

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXHPFRPSDUDomRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
QRPRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDHPLVVmRGHGHErQWXUHV
GXUDQWHSDUDUHDGHTXDURQtYHOGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDSyVDTXLVLomRGD0DMHODHP
GH]HPEURGH

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

$VREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]DUDP5UHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWH
GH5(VVDUHGXomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHXPDUHDGHTXDomRGDHVWUXWXUDGD&RPSDQKLD
DSyVDDTXLVLomRGD0DMHODHPGH]HPEUR

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

2VDOGRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVQRSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5
HPGHGH]HPEURGHUHGX]LQGR5RXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGH
GH]HPEUR GH  QR PRQWDQWH GH 5  HP GHFRUUrQFLD GD TXLWDomR GD SULPHLUD
FRQWUDSUHVWDomRGHGHFRUUHQWHGD0DMHOD
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2 VDOGR GH (PSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV HP  GH GH]HPEUR GH  WRWDOL]RX 5 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5HPFRPSDUDomRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVQRPrVGHDJRVWRHPDQWHFLSDomR
DDTXLVLo}HVTXHHVWDYDPSDUDVHUFRQFOXtGDVHFRPRREMHWLYRGHFRPHoDUDDORQJDURSHUILOGD
GtYLGDSDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
2VDOGRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5
HPGHGH]HPEURGHXPDUHGXomRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRDR
VDOGRGHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5HPGHFRUUrQFLDGHWUDQVIHUrQFLDGR
SDVVLYRQmRFLUFXODQWHSDUDRSDVVLYRFLUFXODQWH

3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 
SDVVDQGRGH5HPGHGH]HPEURGHSDUD5HPGHGH]HPEURGH
SULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRPRQWDQWHGH5HGD
LQWHJUDOL]DomRGHFDSLWDODSRUWDGRHPSHORVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVQRPRQWDQWHGH5
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)/8;2'(&$,;$

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVYDORUHVUHODWLYRVDRIOX[RGHFDL[DFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDSDUD
RVSHUtRGRVLQGLFDGRV

&RQVROLGDGR



HP5PLOKDUHV 
)OX[RGHFDL[DOLTXLGR
SURYHQLHQWHGDV
XWLOL]DGRQDV 
DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[D
SURYHQLHQWHGDV
XWLOL]DGRQDV 
DWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
)OX[RGHFDL[D
SURYHQLHQWHGDV
XWLOL]DGRQDV 
DWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV

5HGXomR $XPHQWR
OtTXLGRHPFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D

'HPRQVWUDomRGD
5HGXomR $XPHQWR
OtTXLGRGRFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[DQRLQtFLRGR
SHUtRGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[DQRILQDOGR
SHUtRGR
5HGXomR $XPHQWR
OtTXLGRHPFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
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3(5Ë2'2 ),1'2 (0  '( -81+2 '(  &203$5$'2 $2 3(5,2'2 ),1'2 (0  '(
-81+2'(

Fluxo de caixa das atividades operacionais

1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPFDL[DOtTXLGR
XWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGH5FRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGHRQGHR
FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVIRLGH5UHSUHVHQWDQGRXPDSLRUDGH5
(VVDSLRUDGHYHVHEDVLFDPHQWHDQRVVDJHVWmRGHFRPSUDVTXDQGRFRPSDUDGRFRPD
GHPDQGDHQRVVRVQtYHLVGHHVWRTXHVUHVXOWDGRHPXPDSLRUDGH5HPUHODomRDRSHUtRGR
DQWHULRU
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Fluxo de caixa usado nas atividades de investimentos
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPFDL[DOtTXLGR
XWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVGH5FRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRGH
RQGHRFDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVIRUDP5RTXHUHSUHVHQWD
XPD UHGXomR GH 5  GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR FDL[D DGYLQGR GD DTXLVLomR GD $WULDO QR
PRQWDQWHGH5SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORSDJDPHQWRGDDTXLVLomRGR*UXSR0HGFRP
QRPRQWDQWHGH5OLTXLGRGRFDL[DDGTXLULGR

Fluxo de caixa gerado das atividades de financiamento
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5SDUDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRFRPRVDOGRGH5SDUDRVVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH(VVHDXPHQWRGH5pMXVWLILFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORDSRUWH
GHFDSLWDOGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH5

(;(5&,&,2),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&,&,2),1'2(0
'('(=(0%52'(

Fluxo de caixa das atividades operacionais
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPFDL[DOtTXLGRJHUDGR
QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GH 5  FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GH  RQGH R FDL[D
OtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVIRLGH5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5
 2 DXPHQWR GHYHVH SULQFLSDOPHQWH SHOR UHFHELPHQWR GR VDOGR GH FRQWDV D UHFHEHU HP
DWUDVRGHHSRUXPDPHOKRUJHVWmRGHIRUQHFHGRUHV(QTXDQWRRFRQWDDUHFHEHUDXPHQWRX
HP5DFRQWDGHIRUQHFHGRUHVPHOKRURX5

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPFDL[DOtTXLGRDSOLFDGR
QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVGH5FRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRGHRQGHR
FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVIRUDP5RTXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWR
GH5GHYLGRSULQFLSDOPHQWHDDTXLVLomRGXUDQWHRDQRGD$JLOIDUPDHGR*UXSR&'0

Fluxo de caixa das Atividades de financiamento
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5SDUDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRFRPRVDOGRGH5SDUDRH[HUFtFLRILQGRHP
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GHGH]HPEURGH(VVDUHGXomRGH5pMXVWLILFDGDEDVLFDPHQWHSHORSDJDPHQWRGH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHRSULQFLSDOGDGHEHQWXUHWRWDOL]DQGR5HFDSWDomRGH
QRYRVHPSUpVWLPRVTXHUHSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH5

(;(5&,&,2),1'2(0'('(=(0%52'(&203$5$'2$2(;(5&,&,2),1'2(0
'('(=(0%52'(
Fluxo de caixa das atividades operacionais
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGR
SHODV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GH 5  FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GH  RQGH D
&RPSDQKLD DSUHVHQWRX XP FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR SHODVDWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GH 5 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5(VWHDFUpVFLPRGHYHVHEDVLFDPHQWHDXPDXPHQWRGR
FDSLWDOHPSUHJDGRGD&RPSDQKLDFRQFHQWUDGDQRFRQWDVDUHFHEHU 5 HPIRUQHFHGRUHV
5 HHPRXWUDVREULJDo}HV 5 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDLQYHVWLX5GRVHXFDL[DHP
DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVFRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRGHRQGHRFDL[DOtTXLGRJHUDGR
SHODVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVIRUDP5RTXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWRGH5
GHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRFDL[DOLTXLGRDGTXLULGRVREUHDTXLVLomRGD0DMHODHLQFRUSRUDomRQRYDORU
GH 5  H GH DGLDQWDPHQWRV SDUD IXWXUR DXPHQWR GH FDSLWDO SRU SDUWH GRV DFLRQLVWDV QR
PRQWDQWHGH5

Fluxo de caixa das Atividades de financiamento

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5SDUDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRFRPXPFRQVXPRGH5SDUDRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWRGH5pMXVWLILFDGREDVLFDPHQWHSHODFDSWDomRGH
HPSUpVWLPRVH HPLVVmR GD GHEHQWXUH WRWDOL]DQGR 5  HSDJDPHQWR GH RXWUDV GtYLGDV 5
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±5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR

&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVDUHVSHLWRGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

D

5HVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRU


(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

(QWHQGHPRV TXH D EDVH GD VXVWHQWDomR GDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD VmR FRPSRVWDV GD YHQGD H
GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV HVSHFLDLV GH DOWR YDORU DJUHJDGRFRP GLYHUVDV HVSHFLDOLGDGHV WDLV
FRPR DQWLELyWLFRV PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV H PDWHULDLV PpGLFRKRVSLWDODUHV QR VHJPHQWR
LQVWLWXFLRQDOIRUPDGRSRUKRVSLWDLVFOLQLFDVHSODQRVGHVD~GHS~EOLFRVHSULYDGRV

2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDpGLUHWDPHQWH
DIHWDGDSRULQ~PHURVIDWRUHVLQFOXVLYH D VDWLVIDomRGRVFOLHQWHVFRPRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD
(OID LL  SUiWLFDV FRPHUFLDLV GH VHXV FRQFRUUHQWHV LLL  OHJLVODomR WULEXWiULD VREUH YHQGD GH
PHGLFDPHQWRV H LY  PDUJHP EUXWD DXIHULGD YV FDSLWDO HPSUHJDGR $OpP GLVVR RV DVSHFWRV
PDFURHFRQ{PLFRVFRPRDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGRSDtVHD WD[DGHGHVHPSUHJRGDSRSXODomRH
GLYHUVRVRXWURVIDWRUHVSRGHPDIHWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDFRPRRDXPHQWRGDFRQFRUUrQFLD
HPVHXVPHUFDGRVHRFXVWRGRVLQVXPRVXWLOL]DGRVSDUDDHODERUDomRGRVPHGLFDPHQWRVRTXDOp
GLUHWDPHQWHLPSDFWRSHODWD[DGHFkPELR

$GLFLRQDOPHQWHRVHWRUIDUPDFrXWLFRQR%UDVLOpEDVWDQWHUHJXODGRDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRHFDPLQKD
SDUDXPDFRQVROLGDomRGHVHXVSULQFLSDLVSDUWLFLSDQWHV7DLVIDWRVLQFOXLQGRRVMiGHVFULWRVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SRGHP LPSDFWDU R GHVHPSHQKR GD UHFHLWD GRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD

(VWDPRV RUJDQL]DGRV GHQWUR GH GRLV VHJPHQWRV GH QHJyFLR GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV
HVSHFLDOLGDGHV ³HVSHFLDOLGDGHV´ HGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVJHQpULFRVVLPLODUHVHPDWHULDLV
³JHQpULFRV´ VHQGRHVWHVGRLVVHJPHQWRV

(VSHFLDOLGDGHV 6HJPHQWR FRPSRVWR SRU FOLHQWHV ,QVWLWXFLRQDLV SULYDGRV H S~EOLFRV KRVSLWDLV H
FOtQLFDV SRVVXL SRUWIyOLR GLYHUVLILFDGR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWR YDORU DJUHJDGR HP GLYHUVDV
HVSHFLDOLGDGHV WDLV FRPR RQFRORJLD LPXQRVVXSUHVVRUHV H DQWLELyWLFRV 1R VHJPHQWR GH
HVSHFLDOLGDGHV WHPRV WDPEpP RV FDQDLV GH GHOLYHU\ H R FDQDO DFHVVR TXH SRVVXL DWHQGHQWHV
WUHLQDGRVORMDVSDUDFRPSUDItVLFDRSHUDo}HVFRPODERUDWyULRV 2SHUDo}HV/RJtVWLFDV±³2/V´ H
FRPPHUFHHUHSUHVHQWDQWHVH[WHUQRV

*HQpULFRV6HJPHQWRFRPSRVWRSRUFOLHQWHV,QVWLWXFLRQDLVSULYDGRVHS~EOLFRVKRVSLWDLVHFOtQLFDV
SRVVXLSRUWIyOLREDVHDGRHPPHGLFDPHQWRVJHQpULFRVHVLPLODUHVTXHSRVVXHPXPYDORUILQDOPDLV
EDL[RSDUDKRVSLWDLVFOtQLFDVHPpGLFRV
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$VWDEHODVDEDL[RGHPRQVWUDPDDEHUWXUDGDUHFHLWDEUXWDGHYHQGDVGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHGHHSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH



5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&XVWRGDVPHUFDGRULDV
9HQGLGDV
/XFUREUXWR
0%
'HVSHVDVFRP9HQGDV
0DUJHPGH&RQWULEXLomR
0& 
0&


(VSHFLDOLGDGHV *HQHULFRV




 





 





7RWDO














(VSHFLDOLGDGHV











*HQHULFRV


 


 






7RWDO













(VSHFLDOLGDGHV

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&XVWRGDVPHUFDGRULDV
9HQGLGDV
/XFUREUXWR
0%
'HVSHVDVFRP9HQGDV
0DUJHPGH&RQWULEXLomR
0& 
0&


 


 





*HQHULFRV

 

7RWDO

 















 (VSHFLDOLGDGHV





 








*HQHULFR
V

 


 




7RWDO

 











(VSHFLDOLGDGHV

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&XVWRGDVPHUFDGRULDV
9HQGLGDV
/XFUREUXWR
0%
'HVSHVDVFRP9HQGDV
0DUJHPGH&RQWULEXLomR
0& 
0&


 


 





*HQHULFR
V

 

7RWDO




 




















(VSHFLDOLGDGHV
*HQHULFR
V


 
 









 




7RWDO

 







0DUJHPEUXWDSHUFHQWXDO 0% pFDOFXODGDGLYLGLQGRVHROXFUREUXWRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOLTXLGD
0DUJHPGHFRQWULEXLomRSHUFHQWXDO 0& pFDOFXODGDGLYLGLQGRVHDPDUJHPGHFRQWULEXLomRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDO
OLTXLGD

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

$VRSHUDo}HVHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHVWmRORFDOL]DGRVQR%UDVLOHGHVVDIRUPDDVFRQGLo}HV
PDFURHFRQ{PLFDV GR SDtV SRGHP DIHWDU DV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD $ UHFHLWD EUXWD GH YHQGDV p
DIHWDGDSHODLQIODomRXPDYH]TXHGHPRGRJHUDOpUHSDVVDGRSDUWHGRVDXPHQWRVQRVFXVWRVSDUD
RVFOLHQWHVSRUPHLRGHDXPHQWRVGHSUHoRV

$HFRQRPLDEUDVLOHLUDFUHVFHXQRDQRGHSHORDQRFRQVHFXWLYRFRPH[SDQVmRGHGR
3,% 3URGXWR,QWHUQR%UXWR HPUHODomRDRDQRDQWHULRUHPPHLRjVLQFHUWH]DVH[WHUQDVUHODFLRQDGDV
SULQFLSDOPHQWHjGLVSXWDFRPHUFLDOHQWUH(VWDGRV8QLGRVH&KLQDHDRFHQiULRSROtWLFRQD$PpULFD
GR6XOTXHIL]HUDPFRPTXHRUHDOEUDVLOHLURSHUGHVVHWHUUHQRIUHQWHDRGyODUDPHULFDQRTXHIHFKRX
RDQRQDFRWDomRHP5
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2FUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDQmRIRLDFRPSDQKDGRSRUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVHRËQGLFH
GH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR ,3&$ HQFHUURXRDQRHPGHQWURGDPDUJHPGHWROHUkQFLD
GDPHWDGHLQIODomRHVWDEHOHFLGDSDUDSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO &01 SHUPLWLQGR
TXH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOFRQGX]LVVHXPDSROtWLFDGHUHGXomRJUDGXDOGDWD[DEiVLFDGHMXURV
TXHOHYRXD7D[D6HOLFDDRDQRDRILQDOGH

$UHVSHLWRGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURRFUHVFLPHQWRQRPLQDOIRLGHQRDQRHP
FRPSDUDomRFRPRDQRDQWHULRUVHJXQGRR,49,$$RILQDOGRDQRRVWUrVJUDQGHVVHJPHQWRVGR
PHUFDGRUHJLVWUDUDPFUHVFLPHQWRHPUHDLV±3URGXWRVGH3UHVFULomR  6D~GHGR&RQVXPLGRU
&RQVXPHU+HDOWK   *HQpULFRVH6LPLODUHV  (PWHUPRVGHYROXPHVRFUHVFLPHQWRGH
PHUFDGRIRLGHQDFRPSDUDomRFRPRDQRDQWHULRUDLQGDVHJXQGRGDGRVGR,49,$

&RQWXGR D SDQGHPLD GD GRHQoD FDXVDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV RX &29,'  FDXVRX H HVWi
FDXVDQGRFRQWtQXRVLPSDFWRVQRPHUFDGREUDVLOHLURHSRUWDQWRD&RPSDQKLDDYDOLDUiDHYROXomR
GRV HIHLWRV GD DWXDO SDQGHPLD HP VXDV UHFHLWDV DWLYRV UHVXOWDGRV QHJyFLRV H SHUVSHFWLYDV
&RQWXGR D SDQGHPLD GD GRHQoD FDXVDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV RX &29,'  GHYHUi DIHWDU
DGYHUVDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H SRUWDQWR DV UHFHLWDV DWLYRV UHVXOWDGRV QHJyFLRV H
SHUVSHFWLYDVGD&RPSDQKLD

E

9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV jV PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR

LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHGHYLGRDRGHVFRQWUROHGRVtQGLFHVGHLQIODomRRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
SRGHYLUDVHUVHQVLYHOPHQWHDIHWDGRHTXHDOpPGRVIDWRUHVH[WHUQRVVREUHRVTXDLVD&RPSDQKLD
QmR WHP FRQWUROH H TXH SRGHP YLU D DIHWDU D GHPDQGD GH YHQGDV GR SURGXWR ILQDO D IDOWD GH
LQYHVWLPHQWRV SDUD ODQoDPHQWRV GH QRYRV SURGXWRV SRGH YLU D WHU LPSDFWRV VLJQLILFDWLYRV QRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

$LQGD TXH QmR H[LVWDP UHFHLWDV VLJQLILFDWLYDV GHQRPLQDGDV HP PRHGD HVWUDQJHLUD H
FRQVHTXHQWHPHQWHDVWD[DVGHFkPELRQmRWHQKDPLPSDFWRGLUHWRVREUHRDXPHQWRGHUHFHLWDGD
&RPSDQKLDH[LVWHPUHIOH[RVLQGLUHWRVGDVWD[DVFDPELDLVVREUHFXVWRVHLQIODomRTXHLQFRUSRUDP
RDXPHQWRGRVLQVXPRVHPGyODUHVHSRVWHULRUPHQWHUHSDVVDPSDUDRVSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRV
GD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHYDOHUHVVDOWDURLPSDFWRGRDXPHQWRGHSUHoRGHPHGLFDPHQWRV SUHoRIiEULFDH
SUHoR Pi[LPR DR FRQVXPLGRU  FRQFHGLGR SHOD &0(' &RQVHOKR GH 0LQLVWURV GD &kPDUD GH
5HJXODomRGR0HUFDGRGH0HGLFDPHQWRV DQXDOPHQWHHQWUDQGRWLSLFDPHQWHHPYLJRUQRGLDGH
DEULOGHFDGDDQR2SHUFHQWXDOGHUHDMXVWHHPYLJRUGHGHDEULOGHDGHPDUoRGH
FRQFHGLGRIRLGHSDUDPHGLFDPHQWRVGRQtYHOSDUDPHGLFDPHQWRVGRQtYHOH
SDUDPHGLFDPHQWRVGRQtYHO
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2DXPHQWRSRUSHUFHQWXDLVHPQtYHLVpGHILQLGRGHDFRUGRFRPRQtYHOGHFRQFHQWUDomR IDWRU= H
SHORQtYHOGHSURGXWLYLGDGH IDWRU; GHPHUFDGRSRUPHLRGRVLVWHPD$QDWRPLFDO&ODVVLILFWLRQQtYHO
 $&  GD (XURSHDQ 3KDUPDFHXWLFDO 0DUNHW 5HVHDUFK $VVRFLDWLRQ (3K05$  H tQGLFHV GR
+HUILQGDKO+LUVFKPDQ ,++ 

$VVLPRVQtYHLVGHILQLGRVSHOD&0('SHUPDQHFHPDVVLPGLVSRVWRV

D 1tYHO±6HPHYLGrQFLDVGHFRQFHQWUDomRFODVVHVWHUDSrXWLFDVFRP,++DEDL[RGHRQGH
RIDWRU=DVVXPHRYDORULQWHJUDOGRIDWRU;
E 1tYHO±0RGHUDGDPHQWHFRQFHQWUDGR,++HQWUHHRQGHRIDWRU=DVVXPHDPHWDGH
GRYDORUGRIDWRU;
F 1tYHO±)RUWHPHQWHFRQFHQWUDGR,++DFLPDGHRQGHRIDWRU=DVVXPHRYDORULJXDOD
]HUR 

F 

,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRV

GRFkPELRHGDWD[DGHMXURVQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGRHPLVVRU

1RVVRVQHJyFLRVVmRDIHWDGRVGLUHWDPHQWHSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJHUDLVQR%UDVLO$OWHUDo}HV
QDVWD[DVGHMXURVGHORQJRHFXUWRSUD]RWD[DGHGHVHPSUHJRHGRVQtYHLVJHUDLVGHSUHoRVSRGHUmR
UHGX]LUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDUHQGDHRSRGHUGHFRPSUDGRQRVVRS~EOLFRDOYRDIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHVXDFRQILDQoDQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVQR%UDVLOVXDSURSHQVmRDFRQVXPLU
HVXDFDSDFLGDGHGHDGLPSOrQFLD

$FUHGLWDPRVTXHQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOSRGHVHUDIHWDGRSHODLQIODomRXPDYH]TXHXPD
SDUFHODH[SUHVVLYDGRVQRVVRVFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVpLQFRUULGDHPUHDLVHpUHDMXVWDGD
SHOD LQIODomR $ UHFHLWD GH YHQGDV WDPEpP p DIHWDGD SHOD LQIODomR YLVWR TXH GH PRGR JHUDO
UHSDVVDPRVSDUWHGRVDXPHQWRVQRVFXVWRVSDUDQRVVRVFOLHQWHVSRUPHLRGHDXPHQWRVGHSUHoRV
OLPLWDGRVDDTXHOHVSHUPLWLGRVSHOD&0('3RUWDQWRQmRpSRVVtYHOSUHYHUVHVHUHPRVGHUHSDVVDU
LQWHJUDOPHQWHRDXPHQWRGRVFXVWRVSDUDQRVVRVFOLHQWHVQRIXWXUR

&RQVLGHUDQGRDFDUrQFLDGR%UDVLOHPLQVXPRVHVVHQFLDLVjSURGXomRGHPHGLFDPHQWRVRXTXH
PXLWDVYH]HVRSUHoRSUDWLFDGRLQWHUQDPHQWHpVXSHULRUDRSUDWLFDGRQRH[WHULRURXDLQGDTXHD
VXDTXDOLGDGHQmRDWHQGHDRVUHTXHULPHQWRVHSDGU}HVGHTXDOLGDGHHQWHQGHPRVTXHDLQG~VWULD
IDUPDFrXWLFDQR%UDVLOVRIUHFRPDYRODWLOLGDGHGRGyODUQRUWHDPHULFDQRWHQGRHPYLVWDDREULJDomR
GHLPSRUWDUWDLVSURGXWRV
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)LQDOPHQWHDFUHGLWDPRVTXHDWD[DGHMXURVGDHFRQRPLDWHPXPDHOHYDGDLQIOXrQFLDQRVQRVVRV
UHVXOWDGRV8PDXPHQWRQDWD[DGHMXURVSRGHULDGHVDTXHFHURFRQVXPRFRPRXPWRGRDIHWDQGR
DVQRVVDVUHFHLWDVFRPUHYHQGDGHPHUFDGRULDV3RURXWURODGRQRVVDVUHFHLWDVGHRSHUDo}HVGH
FUpGLWRSRGHULDPDXPHQWDUQDPHGLGDHPTXHSRVVDPRVUHSDVVDURDXPHQWRGDWD[DGHMXURVSDUD
QRVVRV FOLHQWHV 1HVVH FHQiULR QRVVDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV WDPEpP VHULDP DIHWDGDV
QHJDWLYDPHQWH SULQFLSDOPHQWH QDV RSHUDo}HV GH YDUHMR WLSLFDPHQWH DODYDQFDGDV SRU FDSLWDO GH
WHUFHLURV 3RU RXWUR ODGR XPD UHGXomR QRV MXURV EiVLFRV GD HFRQRPLD HVWLPXODULD R FRQVXPR H
UHGX]LULD QRVVDV GHVSHVDV GH LQWHUPHGLDomR ILQDQFHLUD MXURV GH HPSUpVWLPRV EDQFiULRV H
SULQFLSDOPHQWHRFXVWRFRPDDQWHFLSDomRGRVUHFHEtYHLV
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±(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDLQWURGXomRRX
DOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRX
LQWURGXomRGHXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D$SDUWLUGHMXOKRGHHPGHFRUUrQFLDGDDTXLVLomRGD
$WULDOD&RPSDQKLDSDVVDUiDFRPELQDUVHXVGRLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVH[LVWHQWHVHPXP~QLFR
VHJPHQWRGH³(VSHFLDOLGDGHV)DUPDFrXWLFDV´HFULDUiXPQRYRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGH³0DWHULDLV
0pGLFRH+RVSLWDODU´

E FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHVGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVH GHVFULWRV QR LWHP  I  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H GLYXOJDGRV QDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV

F HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHWDPSRXFR
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
FRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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  0XGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV ± 5HVVDOYDV H rQIDVH QR SDUHFHU GR
DXGLWRU

D
0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

$V~QLFDVPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVQRVVDVSUiWLFDVFRQWiEHLVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHVmRDVGHVFULWDVDEDL[R

1mR RFRUUHUDP PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDV SROtWLFDV FRQWiEHLV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GH  GH MXQKR GH  EHP FRPR QRV PpWRGRV GH
FiOFXORV XWLOL]DGRV HP UHODomR jTXHOHV DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

1mRKRXYHDOWHUDo}HVGHQRUPDVHRXLQWHUSUHWDo}HVTXHQmRHVWmRHPYLJRUHTXHD&RPSDQKLD
HVSHUD TXH WHQKDP XP LPSDFWR PDWHULDO GHFRUUHQWH GH VXD DSOLFDomR HP VXDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

$UUHQGDPHQWRV&3& 5 ,)56

$&RPSDQKLDDSOLFRXLQLFLDOPHQWHR&3& 5 ,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH8PD
VpULHGHRXWUDVQRYDVQRUPDVWDPEpPHQWUDUDPHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGHPDVQmR
DIHWDUDPPDWHULDOPHQWHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDDGRWRXR&3& 5 ,)56XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDVLPSOLILFDGD
VHPUHDSUHVHQWDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
DSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPR&3&5,$6H,&3& ,)5,& HVHPUHDYDOLDUVHR
FRQWUDWRFRQWpPRXQmRXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDLQLFLDOGRFRQWUDWR

D
'HILQLomRGHDUUHQGDPHQWR

$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD GHWHUPLQDYD QR LQtFLR GR FRQWUDWR VH HOH HUD RX FRQWLQKD XP
DUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR,&3&,)5,&$&RPSDQKLDDJRUDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpP
XPDUUHQGDPHQWRFRPEDVHQDGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRGHILQLGDSHOR&3& 5 ,)56

1DWUDQVLomRSDUDR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDHVFROKHXDSOLFDURH[SHGLHQWHSUiWLFRFRP
UHODomRjGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRTXHDYDOLDTXDLVWUDQVDo}HVVmRDUUHQGDPHQWRV2VFRQWUDWRV
TXHQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPR&3& 5 ,$6H,&3&
,)5,&  QmR IRUDP UHDYDOLDGRV FRPR DUUHQGDPHQWRV GH DFRUGR FRP R &3&  5  ,)56 
3RUWDQWRDGHILQLomRGHXPDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR&3& 5 ,)56IRLDSOLFDGDDSHQDVD
FRQWUDWRVILUPDGRVRXDOWHUDGRVHPRXDSyVGHGHMDQHLURGH

E
&RPRDUUHQGDWiULR

&RPRDUUHQGDWiULRD&RPSDQKLDDUUHQGDSULQFLSDOPHQWHFHQWURVGHGLVWULEXLomRHVDODVFRPHUFLDLV
$&RPSDQKLDFODVVLILFDYDDQWHULRUPHQWHRVDUUHQGDPHQWRVFRPRRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLURVFRP
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EDVH HP VXD DYDOLDomR VREUH VH R DUUHQGDPHQWR WUDQVIHULD VLJQLILFDWLYDPHQWH WRGRV RV ULVFRV H
EHQHItFLRVLQHUHQWHVjSURSULHGDGHGRDWLYRVXEMDFHQWHD&RPSDQKLD'HDFRUGRFRPR&3& 5 
 ,)56  D &RPSDQKLD UHFRQKHFH DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR H SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR SDUD D
PDLRULDGHVVHVDUUHQGDPHQWRVRXVHMDHVVHVDUUHQGDPHQWRVHVWmRQREDODQoRSDWULPRQLDO

1RLQtFLRRXQDPRGLILFDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpPXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRR*UXSR
DORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHPVHXSUHoR
LQGLYLGXDO

$UUHQGDPHQWRFODVVLILFDGRFRPRDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOFRQIRUPH&3& 5 ,$6
$QWHULRUPHQWH R *UXSR FODVVLILFDYD RV DUUHQGDPHQWRV LPRELOLiULRV FRPR DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLURVGHDFRUGRFRPR&3& 5 1DWUDQVLomRSDUDHVVHVDUUHQGDPHQWRV
RV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR IRUDP PHQVXUDGRV SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV
UHPDQHVFHQWHVGRDUUHQGDPHQWRGHVFRQWDGRVjWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHP
GHMDQHLURGH2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRV

3RUXPYDORULJXDODRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDMXVWDGRSHORYDORUGHTXDLVTXHUUHFHELPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWR DQWHFLSDGRV RX DFXPXODGRV D &RPSDQKLD DSOLFRX HVVD DERUGDJHP D WRGRV RV
DUUHQGDPHQWRV

$ &RPSDQKLD XWLOL]RX YiULRV H[SHGLHQWHV SUiWLFRV DR DSOLFDU R &3&  5  ,)56  D
DUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPR&3&
 5 ,$6(PSDUWLFXODU





1mR UHFRQKHFHX DWLYRV H SDVVLYRV GH GLUHLWR GH XVR SDUD DUUHQGDPHQWRV FXMR SUD]R GH
DUUHQGDPHQWRVHHQFHUUDGHQWURGHPHVHVGDGDWDGDDSOLFDomRLQLFLDO
1mRUHFRQKHFHXDWLYRVHSDVVLYRVGHGLUHLWRGHXVRSDUDDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU
([FOXLXRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVGDPHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGDDSOLFDomR
LQLFLDO


,&3&,)5,&,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRVVREUHR/XFUR

$ LQWHUSUHWDomR ,&3&  ,)5,&  HVFODUHFH FRPR DSOLFDU RV UHTXLVLWRV GH UHFRQKHFLPHQWR H
PHQVXUDomRGR&3&,$6TXDQGRKiLQFHUWH]DVREUHRVWUDWDPHQWRVGHWULEXWRVREUHROXFUR
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHUHPHQVXUDUVHXWULEXWRFRUUHQWHRXGLIHULGRDWLYRRX
SDVVLYRDSOLFDQGRRVUHTXLVLWRVGR&3&,$6FRPEDVHHPOXFURWULEXWiYHO SUHMXt]RILVFDO 
EDVHV ILVFDLV SUHMXt]RV ILVFDLV QmR XWLOL]DGRV FUpGLWRV ILVFDLV QmR XWLOL]DGRV H DOtTXRWDV ILVFDLV
GHWHUPLQDGRV DSOLFDQGR HVWD ,QWHUSUHWDomR $ LQWHUSUHWDomR IRL DSURYDGD HP  GH GH]HPEUR GH
HHQWURXHPYLJrQFLDHPGHMDQHLURGH

1DDYDOLDomRGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRH[LVWLUDPLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVHPGHFRUUrQFLD
GDLQWHUSUHWDomRXPDYH]TXHWRGRVRVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSDUDDDSXUDomRHUHFROKLPHQWRGH
WULEXWRVVREUHROXFURHVWmRDPSDUDGRVQDOHJLVODomRHSUHFHGHQWHVGH7ULEXQDLV$GPLQLVWUDWLYRVH
-XGLFLDLV
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E
(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

&3& 5 ,)56

1D WUDQVLomR SDUD R &3&  5  ,)56  D &RPSDQKLD UHFRQKHFHX DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR H
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVDGLFLRQDLV2LPSDFWRQDWUDQVLomRHVWiUHVXPLGRDEDL[R





&RQWURODGRUD

$GRomRLQLFLDO





$WLYRVGH'LUHLWRGH8VR
$UUHQGDPHQWRVDSDJDU FLUFXODQWH
$UUHQGDPHQWRVDSDJDUQmRFLUFXODQWH
$UUHQGDPHQWRVDSDJDU

&RQVROLGDGR

$GRomRLQLFLDO






$RPHQVXUDURVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDUUHQGDPHQWRVFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLVD
&RPSDQKLD GHVFRQWRX RV SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR XWLOL]DQGR VXD WD[D LQFUHPHQWDO VREUH
HPSUpVWLPRHPGHMDQHLURGH$WD[DPpGLDSRQGHUDGDDSOLFDGDpGHDD



&RQWURODGRUD

&RQVROLGDGR





 

 





&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOHPGHGH]HPEURGH
'HVFRQWDGRXVDQGRDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRHPGHMDQHLUR
GH
Passivos de arrendamento reconhecidos em 1º de janeiro de 2019


1D WUDQVLomR SDUD R &3&   ,)56  D &RPSDQKLD DYDOLRX D SHUGD HVWLPDGD GH FUpGLWR 2
LPSDFWRQDWUDQVLomRHVWiUHVXPLGRDEDL[R



&RQWURODGRUD


6DOGRLQLFLDO













 















$GLomRGHVDOGRGHFRUUHQWHGHDTXLVLomRGH
FRQWURODGDV
,PSDFWRGHFRUUHQWHGDDGRomRLQLFLDOGR&3&
&RQVWLWXLomR UHYHUVmR
6DOGRILQDO

&RQVROLGDGR



  





 

 



 

 

 

  

 


F
5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2VUHODWyULRVGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHDRSHUtRGR
GHVHLHVPHVHVILQGRQRILQDOGRVHPHVWUHGHGHMXQKRGHHUHIHUHQWHDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRSRVVXHPUHVVDOYDVRXrQIDVHV
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&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVDUHVSHLWRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

-XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV

$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVWULPHVWUDLVHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHTXHU
TXHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVXWLOL]HMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
FRQWiEHLVTXHDIHWDPDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD(OIDHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGHUHFHLWDV
GHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVEHPFRPRDVGLYXOJDo}HVGHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVQDGDWDEDVHGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

6HQGR DVVLP QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HVWmR LQFOXtGDV GLYHUVDV HVWLPDWLYDV UHIHUHQWHV DR
FiOFXOR GD SURYLVmR SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD SURYLV}HV QHFHVViULDV SDUD SDVVLYRV
FRQWLQJHQWHVHUHVSHFWLYRFiOFXORGDVHVWLPDWLYDVSDUDGHWHUPLQDUDUHFXSHUDomRGHVDOGRVGRiJLR
HLQWDQJtYHOVREUHDTXLVLo}HVHSUHMXt]RVILVFDLVDFRPSHQVDUEHPFRPRDDYDOLDomRGRYDORUMXVWR
GHFHUWRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVUHDOL]DomRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVGLIHULGRVDOpPGHUHGXomRGR
YDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV&RPRRMXOJDPHQWRGD'LUHWRULDHQYROYHDGHWHUPLQDomRGHHVWLPDWLYDV
UHODFLRQDGDVjSUREDELOLGDGHGHHYHQWRVIXWXURVRVUHVXOWDGRVUHDLVHYHQWXDOPHQWHSRGHPGLYHUJLU
GHVVDVHVWLPDWLYDV

2V SULQFtSLRV FRQWiEHLVFUtWLFRV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGRV H EDVHLDPVH QD QRVVD H[SHULrQFLD
KLVWyULFDHHPRXWURVIDWRUHVLQFOXLQGRH[SHFWDWLYDVGHHYHQWRVIXWXURVFRQVLGHUDGDVUD]RiYHLVSDUD
DVFLUFXQVWkQFLDV2GHWDOKDPHQWRFRPSOHWRGDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHVWi
DSUHVHQWDGR L QDQRWDH[SOLFDWLYDQGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH LL QDQRWDH[SOLFDWLYDQGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
HGDVLQIRUPDo}HVVHPHVWUDLVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH

$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXHPSRUWDQWRYiULDVHVWLPDWLYDVWDLVFRPRPDVQmRVHOLPLWDQGR
D VHOHomR GH YLGD ~WLO GRV EHQV GR LPRELOL]DGR D UHDOL]DomR GRV FUpGLWRV WULEXWiULRV GLIHULGRV
SURYLV}HV SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD SURYLV}HV ILVFDLV SUHYLGHQFLiULDV FtYHLV H
WUDEDOKLVWDVDYDOLDomRGRYDORUMXVWRGHUHGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV
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'HVWDIRUPDHVWmRDSUHVHQWDGDVDEDL[RDVSUiWLFDVFRQWiEHLVHRVUHVSHFWLYRVPRWLYRVSHORVTXDLV
D&RPSDQKLDDVFRQVLGHUDFRPRFUtWLFDV

D  &RQWDVDUHFHEHUHSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHU ³3''´ $
&RPSDQKLDDYDOLDDSHUGDHVWLPDGDGHFUpGLWRFRQIRUPHUHTXHUR&3&,)562FRQWDV
DUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRUHJLVWUDGDVSHORYDORUQRPLQDOGRVWtWXORVUHSUHVHQWDWLYRVGHVVHV
FUpGLWRVDFUHVFLGRVGHYDULDomRFDPELDOTXDQGRDSOLFiYHO$3''pFDOFXODGDFRPEDVHQDV
SHUGDVHVWLPDGDVVHJXQGRDYDOLDomRLQGLYLGXDOL]DGDGDVFRQWDVDUHFHEHUFXMRPRQWDQWHp
FRQVLGHUDGR VXILFLHQWH SHOD &RPSDQKLD SDUD FREULU HYHQWXDLV SHUGDV QD UHDOL]DomR GRV
FUpGLWRV

E  $YDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRV ³Impairment´ 3DUDWHVWHVGHYDORUUHFXSHUiYHOGR
iJLR D &RPSDQKLD FRQVLGHUD GXDV XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D 8*&  DV TXDLV HVWmR
DOLQKDGDVDRVVHJPHQWRVUHSRUWDGRVSHOD&RPSDQKLD2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRX
8*&pRPDLRUHQWUHRVHXYDORUHPXVRHRVHXYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2
YDORUHPXVRpEDVHDGRHPIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVGHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWH
XVDQGR XPD WD[D GH GHVFRQWR DQWHV GRV LPSRVWRV TXH UHIOLWD DV DYDOLDo}HV DWXDLV GH
PHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGRDWLYRRXGD8*&2YDORU
UHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRX8*&pR PDLRUHQWUHRVHXYDORUHPXVRHRVHXYDORUMXVWR
PHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV
GHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHXVDQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWD
DVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGR
DWLYRRXGD8*&8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOUHODFLRQDGDDRiJLRQmRp
UHYHUWLGD 4XDQWR DRV GHPDLV DWLYRV DV SHUGDV SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO VmR
UHYHUWLGDVVRPHQWHQDH[WHQVmRHPTXHRQRYRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORU
FRQWiELO TXH WHULD VLGR DSXUDGR OtTXLGR GH GHSUHFLDomR RX DPRUWL]DomR FDVR D SHUGD GH
YDORUQmRWLYHVVHVLGRUHFRQKHFLGD

F  ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO GLIHULGR 2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWHV VmR SURYLVLRQDGRV FRP EDVH QR OXFUR WULEXWiYHO GHWHUPLQDGR GH DFRUGR FRP D
OHJLVODomR WULEXWiULD HP YLJRU TXH p GLIHUHQWH GR OXFUR DSUHVHQWDGR QD GHPRQVWUDomR GR
UHVXOWDGRSRUTXHH[FOXLUHFHLWDVRXGHVSHVDVWULEXWiYHLVRXGHGXWtYHLVHPRXWURVSHUtRGRV
DOpPGHH[FOXLULWHQVQmRWULEXWiYHLVRXQmRGHGXWtYHLVGHIRUPDSHUPDQHQWH$SURYLVmRSDUD
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOpFDOFXODGDLQGLYLGXDOPHQWHSDUDFDGDHPSUHVDFRP
EDVHQDVDOtTXRWDVYLJHQWHVQRSHUtRGR$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVIXQGDPHQWDGDV
QDH[SHFWDWLYDGHJHUDomRGHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURVUHFRQKHFHUDPFUpGLWRVWULEXWiULRV
GLIHULGRV VREUH GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV H VDOGR GH SUHMXt]R ILVFDO H EDVH QHJDWLYD GH
FRQWULEXLomRVRFLDO(VWXGRVWpFQLFRVGHYLDELOLGDGHHODERUDGRVSHOD&RPSDQKLDLQGLFDPD
SOHQDFDSDFLGDGHGHUHFXSHUDomRQRVH[HUFtFLRVVXEVHTXHQWHVGRVYDORUHVGHLPSRVWRV
GLIHULGRV UHFRQKHFLGRV H FRUUHVSRQGHP jV PHOKRUHV HVWLPDWLYDV GD &RPSDQKLD VREUH D
HYROXomRIXWXUDGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHGRPHUFDGRHPTXHDPHVPDRSHUD
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G  9DORU -XVWR GRV 3ODQRV GH 2So}HV 2 YDORU MXVWR GRV SODQRV GH RSo}HV TXH SRVVXL
SDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HVOLTXLGiYHOHPDo}HVIRLDYDOLDGRDYDORUMXVWRFRPEDVHQD
IyUPXODGH%ODFN6FKROHV&RQGLo}HVGHVHUYLoRHGHGHVHPSHQKRQmRPHUFDGRQmRIRUDP
FRQVLGHUDGDV QD PHQVXUDomR GH YDORU MXVWR $ YRODWLOLGDGH HVSHUDGD IRL HVWLPDGD
FRQVLGHUDQGRDPpWULFDGHPHUFDGRYRODWLOLGDGHKLVWyULFDGRSUHoRGDDomRGRLQGLFDGRU%
HPSHUtRGRSURSRUFLRQDODRSUD]RHVSHUDGR2SUD]RHVSHUDGRGRVLQVWUXPHQWRVIRLEDVHDGR


QDH[SHULrQFLDKLVWyULFDHQRFRPSRUWDPHQWRJHUDOGRGHWHQWRUGDRSomR

952

PÁGINA: 218 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

 ± &RPHQWiULRV GRV 'LUHWRUHV DFHUFD GRV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D 'HVFULomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV 

(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWLYRVRXSDVVLYRVPDWHULDLVTXHQmRHVWHMDPUHIOHWLGRVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHVXDVQRWDVH[SOLFDWLYDV

(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos;

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDPFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDV
TXDLVD&RPSDQKLDPDQWLQKDULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGDVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
GD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURH

(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDPFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGH
SURGXWRV RX VHUYLoRV SDVVtYHLV GH JHUDU XP HIHLWR UHOHYDQWH QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHH

(iv) contratos de construção não terminada; e

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGD
QRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGH
H

(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR H[LVWLDP FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGH
HHPGHGH]HPEURGHH

E RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHQmRH[LVWHPRXWURVLWHQVUHOHYDQWHVTXHQmRHVWHMDPHYLGHQFLDGRVHP
QRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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 ± &RPHQWiULRV GRV 'LUHWRUHV VREUH LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

D

FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR

RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHHDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH


E 

QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR


&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHHDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH


F

QDWXUH]DHRPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR

HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHHDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
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±3ODQRGH1HJyFLRV

D  ,QYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR

L
'HVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1RUHVXOWDGRDFXPXODGRGHGHMXQKRGHRVLQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGR
HLQWDQJtYHOVRPDUDP5PLOKDUHV

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$WXDOPHQWHGHIRUPDDUHDOL]DUVHXVLQYHVWLPHQWRVDSULQFLSDOIRQWHGHILQDQFLDPHQWRpDJHUDomR
GHFDL[DGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRPSOHPHQWDGDVFRPOLQKDVGHFUpGLWRGHFDSLWDOGHJLURH
DHPLVVmRGHHPSUpVWLPRVGHORQJRSUD]R

$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILO
GH HQGLYLGDPHQWR DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV VHPSUH SUHVHUYDQGR R SHUILO
DGHTXDGRGDGtYLGDILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGD&RPSDQKLD2
UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH SULPHLUD OLQKD SHUPLWH R HYHQWXDO
DFHVVRDOLQKDVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH

LL 

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV


1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWR
RXSUHYLVWR

E  'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURV
DWLYRVTXHGHYHPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKiDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRV
TXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD

F  1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR

L

'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

LL 
0RQWDJHQVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUHPSHVTXLVDUSDUDGHVHQYROYLPHQWRVGHQRYRV
SURGXWRVHVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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LLL 

3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

LY 
0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV RX
VHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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±2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH

Aquisição da Sallus Latam Holding S.A. (Atrial)
(P  GH MXQKR GH  IRL FRQFOXtGD D WUDQVDomRSHOD TXDO (OID 0HGLFDPHQWRV 6$ DGTXLULX D
6DOXV/DWDP+ROGLQJ6$ ³$WULDO´ SDUDXPDFRPELQDomRGRVVHXVUHVSHFWLYRVQHJyFLRV

$$WULDOpXPDKROGLQJVXDSULQFLSDORSHUDomRpD1DFLRQDO&RPHUFLDO+RVSLWDODU ³1&+´ $1&+WHP
FRPR REMHWR VRFLDO R FRPpUFLR DWDFDGLVWD GH PDWHULDLV KRVSLWDODUHV PpGLFR RGRQWROyJLFR
RUWRSpGLFRGHPHGLFDPHQWRVIDUPDFrXWLFRVHSURGXWRVVDQHDQWHVGRPLVVDQLWiULRVDOpPGHVHUYLoRV
ORJtVWLFRVGHVWLQDGRVDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGDVRSHUDo}HVSULQFLSDLVDFLPD

$ SDUWLU GD FRQFOXVmR GHVWD WUDQVDomR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD $WULDO SDVVDUDP D VHU
FRQVROLGDGDVjVGR*UXSR(OID3DUDILQVGHVWHLWHPHQWUHWDQWRFRPRDFRQFOXVmRGDWUDQVDomR
VHGHXSURSULDPHQWHHPGHMXQKRGHDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR '5( GR
*UXSR(OIDDLQGDQmRUHIOHWHRVUHVXOWDGRVREWLGRVSHOD$WULDOQHVWHH[HUFtFLR


%DODQoR3DWULPRQLDO HP5PLOK}HV 











$+



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D











&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV











(VWRTXHV











2XWURVDWLYRVFLUFXODQWHV













7RWDODWLYRFLUFXODQWH









,QWDQJtYHO











2XWURVDWLYRVQmRFLUFXODQWHV









7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH











$WLYRWRWDO






















)RUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV












2XWURVSDVVLYRVFLUFXODQWHV









7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV











2XWURVSDVVLYRV











7RWDOSDVVLYR











7RWDOGR3DWULP{QLROtTXLGR











7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROLTXLGR
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$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
2 VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWH GH FDL[D WRWDOL]RX 5  HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5(VVDYDULDomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLD
GRV DSRUWHV GH FDSLWDO IHLWRV SHORV DFLRQLVWDV QR PRQWDQWH GH 5 SDUD FXVWHDU D
FRPSUDGHPLQRULWiULRVGD1&+HDDJHQGDGHIXV}HVHDTXLVLo}HVGH

$WLYRQmRFLUFXODQWH

,QWDQJtYHO
2VDOGRGHLQWDQJtYHOHPGHMXQKRGHWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
HP FRPSDUDomR D  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR R VDOGR FRUUHVSRQGLD D 5 (VVH
DXPHQWRGHFRUUHGRViJLRVQDDTXLVLomRGH3URFLIDUH$UW0pGLFDQRVYDORUHVGH5H
UHVSHFWLYDPHQWH

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
2VDOGRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVWRWDOL]RX5HPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5RXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGH
GH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
L
LL 
LLL 

SDUFHODV UHPDQHVFHQWHV D SDJDU SHOD DTXLVLomR GR UHVWDQWH GD SDUWLFLSDomR GRV
DFLRQLVWDVPLQRULWiULRVGD1&+QRPRQWDQWHGH5
SDUFHODVUHPDQHVFHQWHVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHGD$UW0pGLFDQRPRQWDQWHGH
5H
SDUFHODVUHPDQHVFHQWHVDSDJDUSHODDTXLVLomRGRFRQWUROHGD3URFLIDUQRPRQWDQWHGH
5
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3DWULP{QLR/tTXLGR
(P  GH MXQKR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 
SDVVDQGRGH5HPGHGH]HPEURGHSDUD5HPGHMXQKRGHHP
GHFRUUrQFLD GR DXPHQWR GH FDSLWDO 5 VXEWUDtGR SHORV HIHLWRV SDWULPRQLDLV GRV
LQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVQRSHUtRGR5HSHORVSUHMXt]RGRSHUtRGR5

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR HP5PLOK}HV 
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOLTXLGD
&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HVXOWDGRILQDQFHLUR OtTXLGR 
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDomRGHDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
































 

 
 
 

 
 

9+
0[
0











3(5,2'2'(6(,60(6(6),1'26(0'(-81+2'(

5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORUGH5QR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGDSDUWLFLSDomRGH
QRYDVLQYHVWLGDVQDUHFHLWDGRSHUtRGRQRPRQWDQWHGH5HGRFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGDV
YHQGDVQRPRQWDQWHGH5

&XVWRGDV0HUFDGRULDV9HQGLGDV
2FXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGH
MXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGDSDUWLFLSDomRGH
QRYDVLQYHVWLGDVQRFXVWRGRSHUtRGRQRPRQWDQWHGH5 HGRFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGRV
FXVWRVQRPRQWDQWHGH5

/XFUR%UXWR
2 OXFUR EUXWR WRWDOL]RX 5 QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5QRSHUtRGRGH
VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR GHFRUUH GDV YDULDo}HV GD UHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGDHGRFXVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVH[SOLFLWDGDVDFLPD
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'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
$VGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]DUDP5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGDVFRPRYDORUGH5QR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGDSDUWLFLSDomRGH
QRYDVLQYHVWLGDVQDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGRSHUtRGRQRPRQWDQWHGH5HGRFUHVFLPHQWR
RUJkQLFRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVQRPRQWDQWHGH5

/XFUR2SHUDFLRQDO
2OXFURRSHUDFLRQDOWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRSUHMXt]RRSHUDFLRQDOQRYDORUGH
5 QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR GHFRUUH GDV
YDULDo}HVGROXFUREUXWRHGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVH[SOLFLWDGDVDFLPD

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR OtTXLGR 
2UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRWRWDOL]RXRYDORU5GHGHVSHVDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH
5 QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR GHFRUUH
VXEVWDQFLDOPHQWHGHFDSWDo}HVGHFDSLWDOGHJLURSDUDID]HUIUHQWHjVRSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
HPHVWRTXHVGHPDWHULDLVSDUDFRPEDWHj&RYLG

3UHMXt]RDQWHVGRV,PSRVWRVVREUH5HQGD ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2SUHMXt]RDQWHVGRVLPSRVWRVVREUHUHQGDWRWDOL]RX5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
 GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R YDORU GH
5 QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  (VWH DXPHQWR GHFRUUH GDV
YDULDo}HVGROXFURRSHUDFLRQDOHGRUHVXOWDGRILQDQFHLURH[SOLFLWDGDVDFLPD

,PSRVWRGHUHQGDH&RQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVWRWDOL]DUDP5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRVHPGHMXQKRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRVFRPRYDORU
GH5QRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGHPDLRU
SDJDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOQDVLQYHVWLGDVLQGLUHWDV

2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWRWDOL]DUDP5GHGHVSHVDVQRSHUtRGR
GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  TXDQGR
FRPSDUDGRVFRPRYDORUGH5GHUHFHLWDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKR
GH  (VWD YDULDomR RFRUUH VXEVWDQFLDOPHQWH SHOD UHYHUVmR GD GHVSHVD WHPSRUiULD GDV
SURYLV}HVSDUDSDJDPHQWRGHE{QXVDRVH[HFXWLYRVRFRUULGRHPDEULOGHHDFRQVWLWXLo}HVGH
DSHQDVVHLVPHVHVGHVVDPHVPDSURYLVmRTXHVHUHDOL]DUiHPDEULOGH
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3UHMXt]RGRSHUtRGR

2 SUHMXt]R GR SHUtRGR 5 QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5QRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH

Impactos do COVID-19 nas operações da Companhia
2V LPSDFWRV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD GR &29,' VmR FRQWtQXRV H SRUWDQWR D &RPSDQKLD
DYDOLDUiDHYROXomRGRVHIHLWRVGDDWXDOSDQGHPLDHPVXDVUHFHLWDVDWLYRVUHVXOWDGRVQHJyFLRVH
SHUVSHFWLYDVLQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHODOWHUDomRQDQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRVHXV
QHJyFLRV$VDQiOLVHVVHUmRUHDOL]DGDVHPOLQKDFRPR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q
HPLWLGR SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV HP  GH PDUoR GH  TXH RULHQWD RV
DGPLQLVWUDGRUHVHDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVDFRQVLGHUDUHPFXLGDGRVDPHQWH
RV LPSDFWRV GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV H UHSRUWDUHP QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RV
SULQFLSDLV ULVFRV H LQFHUWH]DV DGYLQGRV GHVVD DQiOLVH HP FRQVRQkQFLD FRP DV QRUPDV FRQWiEHLV
DSOLFiYHLV

$&RPSDQKLDHVWiPRQLWRUDQGRRVGHVHQYROYLPHQWRVUHODFLRQDGRVDR&29,'HFRRUGHQDQGRVXD
UHVSRVWDRSHUDFLRQDOFRPEDVHQRVSODQRVGHFRQWLQXLGDGHGHQHJyFLRVH[LVWHQWHVHQDVRULHQWDo}HV
GHRUJDQL]Do}HVJOREDLVGHVD~GHJRYHUQRVHPHOKRUHVSUiWLFDVJHUDLVGHUHVSRVWDDSDQGHPLD

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVGDVPHGLGDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR
&29,'YLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVDQWHULRUPHQWH'HVVDIRUPDRSWDPRV
SRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVjVQRVVDVDWLYLGDGHVHjVGHQRVVDVFRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVDQWHULRUPHQWH'HVVDIRUPDRSWDPRV
SRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVjVQRVVDVDWLYLGDGHVHjVGHQRVVDVFRQWURODGDV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
1RVVDDGPLQLVWUDomRpH[HUFLGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHXPD'LUHWRULD$LQGDGHPRGR
D DX[LOLDU QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV H DFLRQLVWDV FRQWDPRV FRP XP &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR
(VWDWXWiULR$OpPGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRRXWURVFRPLWrVSRGHUmRVHULQVWLWXtGRVSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRQHFHVViULR
D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRGHQRPtQLPR FLQFR HQRPi[LPRSRU VHWH 
PHPEURV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP PDQGDWR XQLILFDGR GH  GRLV  DQRV
FRQVLGHUDQGRVH FDGD DQR FRPR R SHUtRGR FRPSUHHQGLGR HQWUH  GXDV  $VVHPEOHLDV *HUDLV
2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDVDUHHOHLomR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR
 GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPH
DGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRVDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD $VVHPEOHLD *HUDO TXH RV
HOHJHU
$OpPGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSUHYLVWDVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOHPFRQIRUPLGDGHFRPR
(VWDWXWR 6RFLDO H 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$

De acordo com o Estatuto Social e o Regimento Interno do Conselho de Administração

L

IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

LL 

DSURYDUHUHYHURRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDORSODQRGHQHJyFLRVHRSODQR


SOXULDQXDOGD&RPSDQKLD

LLL 
DSURYDURFyGLJRGHFRQGXWDGD&RPSDQKLDHDVSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVUHODFLRQDGDVD L 
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV H QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV LL  JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LLL 
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHJHUHQFLDPHQWRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV LY UHPXQHUDomR
GHDGPLQLVWUDGRUHVH Y LQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV

LY 
HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVGHILQLUVXDVDWULEXLo}HVHIL[DUVXDUHPXQHUDomRGHQWURGR
OLPLWHJOREDOGDUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

Y
ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV 'LUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLD VROLFLWDU LQIRUPDo}HV VREUH FRQWUDWRV FHOHEUDGRV RX HP YLDV GH FHOHEUDomR H GH
TXDLVTXHURXWURVDWRV

YL 
HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRFRQYRFiORVSDUDSUHVWDURV
HVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUQHFHVViULRVVREUHTXDOTXHUPDWpULD
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YLL 

DSUHFLDU R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR DV FRQWDV GD 'LUHWRULD H DV GHPRQVWUDo}HV

ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHGHOLEHUDUVREUHVXDVXEPLVVmRj$VVHPEOHLD*HUDO

YLLL 
VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGR
H[HUFtFLR EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH R OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV VHPHVWUDLV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV H R SDJDPHQWR RX FUpGLWR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR GHFRUUHQWHV
GHVVHV EDODQoRV EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX
LQWHUFDODUHVjFRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRXGHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDO

L[ 
LQGLYLGXDOL]DU D UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV DSyV D GHILQLomR GD UHPXQHUDomR
JOREDOSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHP$VVHPEOHLD*HUDO

[
DSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHUHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDO

[L 
DSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHGLVVROXomRIXVmRFLVmRHLQFRUSRUDomRGD
&RPSDQKLD H GH LQFRUSRUDomR SHOD &RPSDQKLD GH RXWUDV VRFLHGDGHV EHP FRPR DXWRUL]DU D
FRQVWLWXLomRGLVVROXomRRXOLTXLGDomRGHVXEVLGLiULDV

[LL 
GHOLEHUDUVREUHRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD&90

[LLL 
GHOLEHUDUVREUHDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQR
FDVRGRDUWLJRGD/HLGDV6$

[LY 
PDQLIHVWDUVHSUHYLDPHQWHVREUHTXDOTXHUDVVXQWRDVHUVXEPHWLGRj$VVHPEOHLD*HUDO

[Y 
DSURYDU RX UDWLILFDU R YRWR GD &RPSDQKLD HP GHOLEHUDo}HV VRFLHWiULDV UHODWLYD jV
FRQWURODGDVGD&RPSDQKLDHQYROYHQGRDVVHJXLQWHVPDWpULDV L DXPHQWRRXUHGXomRGHFDSLWDO
VRFLDOH[FHWRFRPUHODomRDGHFDSLWDOL]DomRGHHYHQWXDLVDGLDQWDPHQWRVSDUDIXWXURDXPHQWRGH
FDSLWDOUHDOL]DGRVSHODSUySULD&RPSDQKLDRXSRUXPDFRQWURODGDGD&RPSDQKLD LL WUDQVIRUPDomR
IXVmRFLVmRLQFRUSRUDomRGHDo}HVRXLQFRUSRUDomRGDRXHQYROYHQGRDVRFLHGDGH LLL HOHLomR
HGHVWLWXLomRGHDGPLQLVWUDGRUHV LY DTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPRXWUDVVRFLHGDGHV
Y FHOHEUDomRGHTXDLVTXHUFRQWUDWRVRXDVVXQomRGHTXDLVTXHUREULJDo}HVFXMRYDORUHQYROYLGR
H[FHGD5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV H[FHWRHPUHODomRjFRPSUDGHSURGXWRVTXHD
FRQWURODGDGD&RPSDQKLDFRPHUFLDOL]HRX YL GLVVROXomRRXOLTXLGDomRGDVRFLHGDGH

[YL 

DXWRUL]DUDHPLVVmRGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQRDUWLJRGHVWH

(VWDWXWR6RFLDOIL[DQGRRQ~PHURRSUHoRRSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRHDVFRQGLo}HVGHHPLVVmR
GDVDo}HVSRGHQGRDLQGDH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXUHGX]LURSUD]RPtQLPRSDUDRVHX
H[HUFtFLRQDVHPLVV}HVGHDo}HVE{QXVGHVXEVFULomRHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVFXMDFRORFDomR
VHMDIHLWDPHGLDQWHYHQGDHPEROVDRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXPHGLDQWHSHUPXWDSRUDo}HVHP
RIHUWDS~EOLFDSDUDDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVHPOHL

965

PÁGINA: 231 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

[YLL 

GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR FRQIRUPH SUHYLVWR QR   GR DUWLJR  GHVWH

(VWDWXWR6RFLDO L GHOLEHUDUDHPLVVmRGHE{QXVGHVXEVFULomRHGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HV LL GHDFRUGRFRPRSODQRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGHOLEHUDUDRXWRUJDGHRSomR
GHFRPSUDGHDo}HVRXDHQWUHJDGHDo}HVDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSHVVRDVQDWXUDLV
SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV FRP H[FOXVmR GR GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDVQDRXWRUJDHQRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUDH LLL DSURYDUDXPHQWR
GRFDSLWDOVRFLDOPHGLDQWHDFDSLWDOL]DomRGHOXFURVRXUHVHUYDVFRPRXVHPERQLILFDomRHPDo}HV

[YLLL 
GHOLEHUDU VREUH D QHJRFLDomR FRP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD HIHLWR GH
FDQFHODPHQWRRXSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULDHUHVSHFWLYDDOLHQDomRREVHUYDGRVRVGLVSRVLWLYRV
OHJDLVSHUWLQHQWHV

[L[ 
HVWDEHOHFHU D DOoDGD GD 'LUHWRULD SDUD FRQWUDWDU HQGLYLGDPHQWR VRE D IRUPD GH
HPSUpVWLPRRXHPLVVmRGHWtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRXTXDOTXHURXWURQHJyFLRMXUtGLFRTXH
DIHWHDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDEHPFRPRDXWRUL]DUDFRQWUDWDomRGHHQGLYLGDPHQWR
VREDIRUPDGHHPSUpVWLPRRXHPLVVmRGHWtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRXTXDOTXHURXWURQHJyFLR
MXUtGLFRTXHDIHWHDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDGHYDORUVXSHULRUjDOoDGDGD'LUHWRULD

[[ 
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVHVHPSUHTXHUHVSHLWDGRVRVOLPLWHV
GRFDSLWDODXWRUL]DGRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHQGRDVGHErQWXUHVGHTXDOTXHUGDV
FODVVHVVHUGHTXDOTXHUHVSpFLHRXJDUDQWLD

[[L 
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHQRWDVSURPLVVyULDVFRPHUFLDLVSULYDGDVHRXSDUDRIHUWD
S~EOLFDGHGLVWULEXLomR

[[LL 
GHOLEHUDUSRUGHOHJDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRGDHPLVVmRSHOD&RPSDQKLDGH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVTXHXOWUDSDVVHPROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRVREUH L DpSRFD
HDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDPRUWL]DomRRXUHVJDWH LL DpSRFDHDVFRQGLo}HVSDUDSDJDPHQWR
GRV MXURV GD SDUWLFLSDomR QRV OXFURV H GH SUrPLR GH UHHPEROVR VH KRXYHU H LLL  R PRGR GH
VXEVFULomRRXFRORFDomREHPFRPRDHVSpFLHGDVGHErQWXUHV

[[LLL 

DXWRUL]DUDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVEHP

FRPRDXWRUL]DUDVVRFLDo}HVVRFLHWiULDVRXDOLDQoDVHVWUDWpJLFDVFRPWHUFHLURV

[[LY 
HVWDEHOHFHU D DOoDGD GD 'LUHWRULD SDUD D DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH EHQV GR DWLYR
SHUPDQHQWH H EHQV LPyYHLV EHP FRPR DXWRUL]DU DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH EHQV GR DWLYR
SHUPDQHQWHGHYDORUVXSHULRUjDOoDGDGD'LUHWRULDVDOYRVHDWUDQVDomRHVWLYHUFRQWHPSODGDQR
RUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD

[[Y 
HVWDEHOHFHUDDOoDGDGD'LUHWRULDSDUDDFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVHDSUHVWDomRGH
DYDLVILDQoDVHJDUDQWLDVDREULJDo}HVSUySULDVEHPFRPRDXWRUL]DUDFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLV
HDSUHVWDomRGHDYDLVILDQoDVHJDUDQWLDVDREULJDo}HVSUySULDVGHYDORUVXSHULRUjDOoDGDGD
'LUHWRULD
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[[YL 

FRQFHGHU HP FDVRV HVSHFLDLV DXWRUL]DomR HVSHFtILFD SDUD TXH GHWHUPLQDGRV

GRFXPHQWRVSRVVDPVHUDVVLQDGRVSRUDSHQDVXPPHPEURGDDGPLQLVWUDomRGRTXHVHODYUDUi
DWDQROLYURSUySULR

[[YLL 
GHOLEHUDUVREUHDDEHUWXUDPDQXWHQomRWUDQVIHUrQFLDHRIHFKDPHQWRGHILOLDLV

[[YLLL 
DSURYDUDFRQWUDWDomRGDLQVWLWXLomRSUHVWDGRUDGRVVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGHDo}HV

[[L[ 
HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRVREUHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
Do}HV ³23$´ TXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPDWp TXLQ]H GLDV
GDSXEOLFDomRGRHGLWDOGD23$FRQWHQGRDPDQLIHVWDomRDRPHQRV L VREUHDFRQYHQLrQFLDHD
RSRUWXQLGDGHGD23$TXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGHVHXVDFLRQLVWDVLQFOXVLYH
HPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV LL TXDQWRDRVSODQRV
HVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVj
DFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR

[[[ 
DSURYDUVHXSUySULRUHJLPHQWRLQWHUQRHRUHJLPHQWRLQWHUQRGD'LUHWRULDHGHWRGRVRV
&RPLWrV

[[[L 
LQVWLWXLU&RPLWrVRXJUXSRVGHWUDEDOKRFRPREMHWLYRVGHILQLGRVSDUDPHOKRUGHVHPSHQKR
GDVIXQo}HVH[HUFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

[[[LL 
GHVLJQDURVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRHGRVGHPDLV&RPLWrVTXH
YLHUHPDVHULQVWLWXtGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

[[[LLL 
HVWUXWXUDUXPSURFHVVRHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXV&RPLWrVH
GD'LUHWRULDH

[[[LY 
GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOD'LUHWRULDHSHORV&RPLWrV
EHP FRPR FRQYRFDU RV PHPEURV GD 'LUHWRULD SDUD UHXQL}HV HP FRQMXQWR VHPSUH TXH DFKDU
QHFHVViULR

%
Além disto, compete exclusivamente ao Presidente do Conselho de Administração, de
acordo com o Regimento Interno do Conselho de Administração:
L

FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGRR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO

LL 

SUHVLGLUD$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO

LLL 

RUJDQL]DUDDJHQGDGDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LY 

FRQYRFDURUJDQL]DUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRV
GR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO

Y

DVVHJXUDU TXH RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHFHEDP LQIRUPDo}HV
FRPSOHWDVHWHPSHVWLYDVVREUHRVLWHQVFRQVWDQWHVGDDJHQGDGDVUHXQL}HV

YL 

FRRUGHQDUDVLQWHUDo}HVHQWUHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDDGPLQLVWUDomRHRV
FRPLWrVGD&RPSDQKLDH
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YLL 

QRPHDUXP6HFUHWiULRGH*RYHUQDQoDSDUDDSRLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQR
H[HUFtFLRVHVXDVDWLYLGDGHVFRQIRUPHIDFXOWDGRQR$UWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$VDWULEXLo}HVGHQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRHVWmRLQGLFDGDVQRLWHP LL DEDL[R
2&RPLWrGH5LVFRVWUDWDVHGHXPQmRyUJmRHVWDWXWiULRGHFDUiWHUSHUPDQHQWHHUHFRPHQGDWyULR
UHJLGR SHOD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H SHOD OHJLVODomR DSOLFiYHO VXERUGLQDQGRVH H
UHSRUWDQGRVXDVDWLYLGDGHVj'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
&RPSHWHDR&RPLWrGH5LVFRV
L

$QDOLVDU DYDOLDU H DX[LOLDU QR WUDWDPHQWR GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD LQFRUSRUDQGR D YLVmR GH ULVFRV j WRPDGD GH GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV H
XWLOL]DQGRPHWRGRORJLDUHFRQKHFLGDGHDFRUGRFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGR

LL 

5HYLVDU HRX LPSOHPHQWDU SROtWLFDV SDUD R *UXSR (OID JDUDQWLQGR TXH HVWHMD HP
FRQVRQkQFLDFRPRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHHYDORUHVpWLFRVGD&RPSDQKLD

LLL 

,GHQWLILFDUSULRULGDGHVUHODWLYDVDRVULVFRV

LY 

'DU DSRLR jV Do}HV SDUD R WUDWDPHQWR GRV ULVFRV H UHFRPHQGDU SODQRV GH DomR H
PHOKRULDVGHFRQWUROH

Y

5HSRUWDUDR&$RVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVVHPSUHTXH
VROLFLWDGR

YL 

$YDOLDUDVVROLFLWDo}HVGHDOWHUDomRGD3ROtWLFDGH$OoDGDVH'HOHJDomRGH$XWRULGDGH
GD&RPSDQKLDEHPFRPRDWDEHOD3$'$DSUHVHQWDQGRVXDVUHFRPHQGDo}HVH

YLL 

0RQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRVHPSDUkPHWURVGHWROHUkQFLDSUHYLDPHQWHGHILQLGRV
SHOR&$

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável
pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na
rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRSRVVXHPUHJLPHQWRVLQWHUQRV
SUySULRV RV TXDLV IRUDP GHYLGDPHQWH DSURYDGRV HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH2&RPLWrGH5LVFRVQmRWHPUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRVHQGR
VXEVLGLDULDPHQWHUHJLGRSHOD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDTXDOIRLGHYLGDPHQWHDSURYDGD
HPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
2V VXSUDFLWDGRV 5HJLPHQWRV SRGHP VHU FRQVXOWDGRV QR ZHEVLWH GD &90 ZZZFYPJRYEU  HP
QRVVRZHEVLWH ZZZJUXSRHOIDFRPEUUL EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGH
$OpPGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRHGR&RPLWrGH5LVFRVRXWURV&RPLWrVSRGHUmRVHU
LQVWLWXtGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHQGR FHUWR TXH TXDQGR LQVWLWXtGRV R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDSURYDUiVHXVUHVSHFWLYRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVRVTXDLVHVWLSXODUmRDVFRPSHWrQFLDV
DV FRPSRVLo}HV DV UHJUDV GH FRQYRFDomR LQVWDODomR YRWDomR H SHULRGLFLGDGHV GDV UHXQL}HV
SUD]RV GRV PDQGDWRV HYHQWXDLV UHTXLVLWRV GH TXDOLILFDomR GH VHXV PHPEURV H DWLYLGDGHV GR
FRRUGHQDGRUGHFDGD&RPLWrHQWUHRXWUDVPDWpULDV
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(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR LQVWDODGR FRQIRUPH GHOLEHUDomR
WRPDGD HP DVVHPEOHLD JHUDO GD &RPSDQKLD RFRUULGD HP  GH DJRVWR GH  TXH DWHQGH
SOHQDPHQWH DRV UHTXLVLWRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H SDUFLDOPHQWH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90
1RVVR &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR YLQFXODGR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GRWDGR GH DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO p FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV
QRPHDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRTXH L SHORPHQRV XP PHPEURGHYHUiVHU
XP&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWH FRQIRUPHWHUPRGHILQLGRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR H LL 
SHOR PHQRV  XP  PHPEUR GHYHUi WHU UHFRQKHFLGD H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH
VRFLHWiULDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDSOLFiYHLVH[SHGLGDVSHOD&90eGHUHVSRQVDELOLGDGH
GR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR
$

'HDFRUGRFRPR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR
L

RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD

LL 

DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LLL 

DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD

LY 

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

Y

DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVH

YL 

SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWR
GHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVH
FyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomR
GRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

%
$GLFLRQDOPHQWH R &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR FRQWDUi FRP XP &RRUGHQDGRU
QRPHDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH VHUi UHVSRQViYHO SRU UHSUHVHQWDU R &RPLWr GH
$XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR H RUJDQL]DU H FRRUGHQDU VXDV DWLYLGDGHV $OpP GLVVR QRV WHUPRV GR
UHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRVHUiUHVSRQViYHOSRU
L

FRQYRFDULQVWDODUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULD

LL 

UHSUHVHQWDU R &RPLWr GH $XGLWRULD HP VXDV LQWHUDo}HV FRP R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHD'LUHWRULDRXWURVJUXSRVGHWUDEDOKRRXFRPLWrVLQWHUQRVHRXWURV
yUJmRV GD &RPSDQKLD 7DPEpP VHUi HQFDUUHJDGR GH UHSUHVHQWDU R &RPLWr GH
$XGLWRULDDVVLQDQGRFRUUHVSRQGrQFLDVLQWLPDo}HVHUHODWyULRV

LLL 

FRQYLGDURXWURVSDUWLFLSDQWHVDSDUWLFLSDUGDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULDH

LY 

FXPSULU H LPSRU R FXPSULPHQWR GR 5HJLPHQWR ,QWHUQR DRV PHPEURV GR &RPLWr GH
$XGLWRULD
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(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria
com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política,
data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
1mR SRVVXtPRV XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV H[WHUQRV GH DXGLWRULD FRP
DXGLWRULQGHSHQGHQWH
9DOH FLWDU TXH QRV WHUPRV GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO p UHVSRQVDELOLGDGH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHVFROKHUHGHVWLWXLUQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
$OpP GLVWR R &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR QRV WHUPRV GH VHX 5HJLPHQWR ,QWHUQR p
UHVSRQViYHOSRUUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRSRUVXSHUYLVLRQDUVXDVDWLYLGDGHV
$GLFLRQDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPDSRLRGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR
GHYH DVVHJXUDUVH GH TXH RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV FXPSUDP DV UHJUDV SURILVVLRQDLV GH
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRDDXWRQRPLDILQDQFHLUDGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHDXGLWRULD
3DUD ILQV GHDYDOLDomR GRWUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH RV DXGLWRUHV GHYHP VH UHSRUWDU DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR TXDLVTXHU GLVFXVV}HV KDYLGDV FRP RV FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLD H D JHVWmR VREUH SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV PXGDQoD QR HVFRSR GRV WUDEDOKRV
GHILFLrQFLDV UHOHYDQWHV H IDOKDV VLJQLILFDWLYDV QRV FRQWUROHV H WUDWDPHQWR FRQWiEHLV DOWHUQDWLYRV
DYDOLDomR GRV ULVFRV H DQiOLVH GH SRVVLELOLGDGH GH IUDXGHV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGH
FRQYRFDU QRVVRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H RV GH QRVVDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH SDUD SUHVWDU RV HVFODUHFLPHQWRV TXH HQWHQGHU QHFHVViULRV $GHPDLV R &RPLWr GH
$XGLWRULD TXH VH UHSRUWD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VXSHUYLVLRQD WRGDV VXDV DWLYLGDGHV GRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHSRGHUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVXEVWLWXLomRGHVWHV
FDVRHQWHQGDTXHDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVQmRHVWiVDWLVIDWyULD
E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$ 'LUHWRULD p FRPSRVWD SRU QR PtQLPR  FLQFR  H QR Pi[LPR  GH]  PHPEURV VHQGR  XP 
'LUHWRU3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU)LQDQFHLUR XP 'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV XP 
'LUHWRU -XUtGLFR H GH Compliance H 'LUHWRU VHP GHVLJQDomR HVSHFtILFD HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D
TXDOTXHUWHPSRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VFDUJRVGH'LUHWRU3UHVLGHQWH'LUHWRU)LQDQFHLUR
H 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VmR GH SUHHQFKLPHQWR REULJDWyULR H RV GHPDLV GH
SUHHQFKLPHQWRIDFXOWDWLYR2VGLUHWRUHVSRGHPLQFOXVLYHDFXPXODUFDUJRV2SUD]RGHPDQGDWRp
GRLV DQRVFRQVLGHUDQGRVHFDGDDQRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH GXDV $VVHPEOHLDVJHUDLV
2UGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRHGHVWLWXLomR
$OpP GDV DWULEXLo}HV SUHYLVWDV SHOD OHJLVODomR DSOLFiYHO FRPSHWH D 'LUHWRULD SUDWLFDU RV DWRV
QHFHVViULRV DR IXQFLRQDPHQWR UHJXODU GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HP VHX FXUVR QRUPDO
REVHUYDGDVDVDOoDGDVGD'LUHWRULDIL[DGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDVFRPSHWrQFLDVGRV
GHPDLVyUJmRVVRFLHWiULRV
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&RPSHWH j 'LUHWRULD LPSOHPHQWDU DV GHOLEHUDo}HV GDV $VVHPEOHLDV *HUDLV H GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHFRPRyUJmRFROHJLDGR
L
DSURYDU H VXEPHWHU DQXDOPHQWH R UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR H DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRD
SURSRVWDGHGHVWLQDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRUSDUDDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO
LL 
SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDORSODQR
GHQHJyFLRVHRSODQRSOXULDQXDOH
LLL 
GHFLGLUVREUHTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHMDGHFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGD$VVHPEOHLD*HUDO
RXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH L FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUWRGRVRVQHJyFLRV
HRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD LL FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGRVGHPDLV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGH
VXDVFRQWURODGDVREVHUYDGDVDVDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVSUHYLVWDVQHVWH(VWDWXWR6RFLDO LLL DSURYDU
DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLD LY GLULJLUQRPDLVDOWRQtYHODVUHODo}HVLQVWLWXFLRQDLVGD
&RPSDQKLD Y FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDH YL GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HV
TXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPSHWH DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR L  SURSRU DOWHUQDWLYDV GH ILQDQFLDPHQWR H DSURYDU FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD LL DGPLQLVWUDURFDL[DHDVFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUGD
&RPSDQKLDH LLL GLULJLUDViUHDVFRQWiELOGHSODQHMDPHQWRILQDQFHLURHILVFDOWULEXWiULD
&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV L SUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90
jV EROVDV GH YDORUHV RX PHUFDGRV GH EDOFmR RQGH IRUHP QHJRFLDGRV RV YDORUHV PRELOLiULRV GD
&RPSDQKLD EHP FRPR PDQWHU DWXDOL]DGR R UHJLVWUR GD &RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP D
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO GD &90 H DWHQGHU jV GHPDLV H[LJrQFLDV GHVVD UHJXODPHQWDomR LL 
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDLVRODGDPHQWHSHUDQWHD&90DVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGHEDOFmR
RQGH IRUHP QHJRFLDGRV RV YDORUHV PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD H LLL  GHVHPSHQKDU DV RXWUDV
DWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH
&RPSHWHDR'LUHWRU-XUtGLFRHGHCompliance L DFRQVHOKDUHDVVHVVRUDUD&RPSDQKLDFRPUHODomR
D WHPDV GH QDWXUH]D MXUtGLFD LL GHIHQGHU RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD SHUDQWH WHUFHLURV
LLL GHVHQYROYHUHFRRUGHQDURSURJUDPDGHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDH LY RXWUDVDWULEXLo}HVTXH
OKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH
F 
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
2 &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD VRPHQWH VHUi LQVWDODGR QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HP TXH IRU
FRQYRFDGRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSUHYLVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO1DGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRFRQVHOKRILVFDOQmRHVWiLQVWDODGRHQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR
SUySULR
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4XDQGR LQVWDODGR QRVVR &RQVHOKR )LVFDO VHUi FRPSRVWR GH QR PtQLPR  WUrV  H QR Pi[LPR 
FLQFR  PHPEURV H VXSOHQWHV HP LJXDO Q~PHUR DFLRQLVWDV RX QmR  WRGRV HOHV TXDOLILFDGRV HP
FRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HVOHJDLV
G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR
(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente
em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
1RV WHUPRV GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO FRQIRUPH DSURYDGR SRU $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD
UHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWUXWXUDUXPSURFHVVR
GH DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH VHXV FRPLWrV H GD 'LUHWRULD $Wp D GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDLQGDQmRHVWUXWXURXQRVVRSURFHVVR
GH DYDOLDomR SDUD &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHQGR FHUWR TXH XWLOL]DUi FRPR GLUHWUL]HV DV
GLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHGR&yGLJR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD ³&%*&´ 
1RV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR RV SURFHVVRV GH DYDOLDomR VHUmR UHDOL]DGRV QR
PtQLPR XPD YH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGDDGPLQLVWUDomR
&RQVLGHUDQGR TXH DLQGD QmR IRL GHILQLGR FRPR VH GDUi QRVVR SURFHVVR GH DYDOLDomR FRQIRUPH
GHVFULWRDFLPDQmRpSRVVtYHOLQIRUPDUVXDDEUDQJrQFLDHVHVHUiIHLWDVRPHQWHHPUHODomRDRyUJmR
RXVHLQFOXLUiWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
&RQVLGHUDQGR TXH DLQGD QmR IRL GHILQLGR FRPR VH GDUi QRVVR SURFHVVR GH DYDOLDomR FRQIRUPH
GHVFULWR DFLPD QmR p SRVVtYHO LQIRUPDU TXDO VHUi D PHWRGRORJLD DGRWDGD H RV SULQFLSDLV FULWpULRV
XWLOL]DGRVQDDYDOLDomRVXDDEUDQJrQFLDHVHVHUiIHLWDVRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLUi
WDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão
2VUHVXOWDGRVGDVUHVSHFWLYDVDYDOLDo}HVVmROHYDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVmRXWLOL]DGRV
SDUD LGHQWLILFDU SRQWRV IRUWH H RV TXH GHYHP VHU PHOKRUDGRV SRU FDGD yUJmR H VHXV UHVSHFWLYRV
PHPEURV
(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
1mRFRQWUDWDPRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRVSDUDDX[LOLDUQRSURFHGLPHQWRGH
DYDOLDomRLQWHUQD&RQWXGRFRQVLGHUDQGRTXHDLQGDQmRIRLGHILQLGRFRPRVHGDUiQRVVRSURFHVVR
GHDYDOLDomRFRQIRUPHGHVFULWRDFLPDQmRpSRVVtYHOGL]HUVHQmRVHUmRFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGH
FRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRVSDUDDUHDOL]DomRGDVDYDOLDo}HV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDJHUDLV

'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVLQGLFDQGR
D

3UD]RVGHFRQYRFDomR

1mR DGRWDPRV SUiWLFD GLIHUHQFLDGD TXDQWR DRV SUD]RV GH FRQYRFDomR HP UHODomR DR SUHYLVWR QD
OHJLVODomR VRFLHWiULD $ $VVHPEOHLD *HUDO VHUi FRQYRFDGD SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRXQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLSRUDFLRQLVWDVRXSHOR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGR
LQVWDODGRPHGLDQWHDQ~QFLRSXEOLFDGRGHYHQGRDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUIHLWDFRPQRPtQLPR
 TXLQ]H  GLDV GH DQWHFHGrQFLD H D VHJXQGD FRP DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  RLWR  GLDV GD
UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD *HUDO ,QGHSHQGHQWHPHQWH GH TXDOTXHU IRUPDOLGDGH SUHYLVWD HP QRVVR
HVWDWXWRVRFLDOHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVpFRQVLGHUDGDUHJXODUPHQWHLQVWDODGDTXDOTXHU
$VVHPEOHLD*HUDODTXHFRPSDUHFHUDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDV
E

&RPSHWrQFLDV

&RPRFRQVWDGD/HLGDV6RFLHGDGHSRU$o}HVD$VVHPEOHLD*HUDOUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHXP
YH]SRUDQRQRV TXDWUR SULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUD L WRPDU
DVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHGHOLEHUDUVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LL GHOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV LLL HOHJHU
RVDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRIRURFDVRH LY DSURYDUDFRUUHomR
GDH[SUHVVmRPRQHWiULDGRFDSLWDOVRFLDO
$OpP GRV SRGHUHV DWULEXtGRV SHOD OHJLVODomR YLJHQWH p GH FRPSHWrQFLD H[FOXVLYD GD $VVHPEOHLD
*HUDODVVHJXLQWHVPDWpULDV
L

WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV EHP FRPR H[DPLQDU GLVFXWLU H DSURYDU DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

LL 

GHOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH D
GHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

LLL 

HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDO
TXDQGRLQVWDODGR

LY 

IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

Y

DSURYDUSODQRVGHFRQFHVVmRGHDo}HVRXGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
DRV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV H SHVVRDV QDWXUDLV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoR GD
&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV

YL 

DOWHUDUR(VWDWXWR6RFLDO

YLL 

GHOLEHUDUVREUHDGLVVROXomROLTXLGDomRIXVmRFLVmRLQFRUSRUDomRGD&RPSDQKLDRX
GHTXDOTXHUVRFLHGDGHQD&RPSDQKLD

YLLL 

DSURYDUSUHYLDPHQWHDQHJRFLDomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmR
QDVKLSyWHVHVFXMDDSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOVHMDSUHVFULWDQDUHJXODPHQWDomR
HPYLJRU

L[ 

GHOLEHUDUVREUHDGLVSHQVDGDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVHP
FDVRGHVDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGR

[

VXVSHQGHURH[HUFtFLRGHGLUHLWRVGHDFLRQLVWDFRQIRUPHSUHYLVWRHPOHLHQR(VWDWXWR
6RFLDOQmRSRGHQGRQHVVDGHOLEHUDomRYRWDUR V DFLRQLVWD V FXMRVGLUHLWRVSRGHUmR
VHUREMHWRGHVXVSHQVmR
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[L 

HOHJHUHGHVWLWXLUROLTXLGDQWHEHPFRPRR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQR
SHUtRGRGHOLTXLGDomRH

[LL 

GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU PDWpULD TXH OKH VHMD VXEPHWLGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

F
(QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
2V GRFXPHQWRV UHODWLYRV j DVVHPEOHLD JHUDO HVWDUmR GLVSRQtYHLV QD VHGH DGPLQLVWUDWLYD GD
&RPSDQKLDQRHQGHUHoR0XQLFtSLRGH%UDVtOLD*DPD'LVWULWR)HGHUDOLQWHUVHFomRGD5RGRYLD')
FRPDURGRYLD*DOSmR0yGXORVH%DLUUR3RQWH$OWD1RUWH FRQGRPtQLRGH*DOS}HV
6<6*DPD%XVLQHVV3DUN&(3HPVHXZHEVLWHZZZJUXSRHOIDFRPEUULQRZHEVLWHGD
&90 ZZZFYPJRYEU HQRZHEVLWHGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ZZZEFRPEU 
G

,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
$ HVVH UHVSHLWR D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SUHYr TXH R DFLRQLVWD QmR SRGHUi YRWDU QDV
GHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDD
IRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHU
RXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLD
$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLDpDQXOiYHOHRDFLRQLVWDUHVSRQGHUiSHORVGDQRVFDXVDGRV2VFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVmR
LGHQWLILFDGRV QRV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H DGPLQLVWUDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
1DDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVpUHJLVWUDGDDDEVWHQomRGRVDFLRQLVWDVTXHWHQKDP
TXDOTXHULQWHUHVVHUHODFLRQDGRjVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVSHODDVVHPEOHLD
H

6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

1RV WHUPRV GR DUWLJR  SDUiJUDIR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QRVVRV DFLRQLVWDV
SHVVRDVItVLFDVSRGHPVHUUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVFRQVWLWXtGRVKiPHQRVGH XP DQRH
FXPXODWLYDPHQWH VHU DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR UHSUHVHQWDQWH GD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHHPFRQIRUPLGDGHFRP
R 2ItFLR &LUFXODU &906(3  RV DFLRQLVWDV TXH VmR SHVVRDV MXUtGLFDV SRGHP VHU
UHSUHVHQWDGRVSRUVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHQRPHDGRVFRPRWDOGH
DFRUGRFRPQRVVR(VWDWXWR6RFLDORXFRPDVUHJUDVSUHYLVWDVQR&yGLJR&LYLO$VVLPQRFDVRGH
SHVVRDVMXUtGLFDVVHXVSURFXUDGRUHVQmRSUHFLVDPVHUDFLRQLVWDVDGYRJDGRVRXDGPLQLVWUDGRUHV
GD&RPSDQKLD
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I
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD
QRWDUL]DomR FRQVXODUL]DomR H WUDGXomR MXUDPHQWDGD H VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV
RXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
1RVVRVDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGR
KiPHQRVGHXPDQRHTXHWDPEpPVHMDQRVVRDFLRQLVWDDGYRJDGRUHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV-XQWDPHQWH
FRP R LQVWUXPHQWR GH SURFXUDomR GHYHUmR VHU DSUHVHQWDGRV RV DWRV FRQVWLWXWLYRV GRV DFLRQLVWDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHRVGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVGDUHJXODULGDGHGDUHSUHVHQWDomRGHVWHVSHORV
VLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV
$GPLWLPRV SURFXUDo}HV HQYLDGDV SRU PHLR HOHWU{QLFR GHVGH TXH QD GDWD GD $VVHPEOHLD VHMDP
DSUHVHQWDGRV RV GRFXPHQWRV RULJLQDLV 1mR Ki SUD]R SUpYLR SDUD GHSyVLWR GR LQVWUXPHQWR GH
PDQGDWRPDVRULHQWDPRVQRVVRVDFLRQLVWDVDHQYLDUHPFRPQRPtQLPR YLQWHHTXDWUR KRUDV
GHDQWHFHGrQFLDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
$OpP GLVWR QmR DGRWDPRV SURFHGLPHQWR GH RXWRUJD GH SURFXUDo}HV SRU PHLR HOHWU{QLFR H QmR
SRVVXtPRVQHQKXPDRXWUDUHJUDSROtWLFDRXSUiWLFDSDUDDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVGHDFLRQLVWDV
DOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
J
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD D DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
3DUDH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGHYRWRDGLVWkQFLDFRPHQYLRGLUHWRSDUDD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDV
GHYHP HQYLDU RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV SDUD D &RPSDQKLD 0XQLFtSLR GH %UDVtOLD *DPD 'LVWULWR
)HGHUDOLQWHUVHFomRGD5RGRYLD')FRPDURGRYLD*DOSmR0yGXORVH%DLUUR
3RQWH$OWD1RUWH FRQGRPtQLRGH*DOS}HV6<6*DPD%XVLQHVV3DUN&(3



D

YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDQGR
HDVVLQDQGRH

E

FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
L

SDUDDVSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWD



LL 
SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV LL  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO
FRQVROLGDGRHRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGR
DFLRQLVWDH LL GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOH



LLL 
SDUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR LLL ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR
LLL  HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU FRQIRUPH R FDVR
REVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRV
SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H LLL  GRFXPHQWR GH LGHQWLILFDomR FRP IRWR GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDO

(P UHODomR DRV GRFXPHQWRV LQGLFDGRV QRV LWHQV $ H % DFLPD VROLFLWDPRV FRQIRUPH R FDVR
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRFRQVXODUL]DomR UHVVDOYDGRVRVSURFHGLPHQWRVDOWHUQDWLYRV
HYHQWXDOPHQWHDGPLWLGRVHPUD]mRGHDFRUGRVRXFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 2VEROHWLQVGHYRWRD
GLVWkQFLD DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD GRFXPHQWDomR VHUmR FRQVLGHUDGRV DSHQDV VH UHFHELGRV
SRUQyVHPSOHQDRUGHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGDDVVHPEOHLD1RVWHUPRVGRDUW8GD
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,QVWUXomR&90FRPXQLFDUHPRVDRVDFLRQLVWDVVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHV
SDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGRRXRVSURFHGLPHQWRVHSUD]RVSDUDHYHQWXDOUHWLILFDomRRX
UHHQYLRFDVRQHFHVViULR
K
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGHEROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWDQFLD
$&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRFRQIRUPHLQVWUXo}HVHOHJLVODomRDSOLFiYHOTXHVHUi
GLVSRQLELOL]DGDDRVDFLRQLVWDVSRUPHLRGRHGLWDOGHFRQYRFDomR
L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
2VDFLRQLVWDVTXHSUHWHQGDPLQFOXLUSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRRXGHFDQGLGDWRVSDUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR RX SDUD R &RQVHOKR )LVFDO VRE D IRUPD GH YRWR D GLVWkQFLD GHYHP HQYLDU VXDV
SURSRVWDVSHORFRUUHLRSDUDD&RPSDQKLD0XQLFtSLRGH%UDVtOLD*DPD'LVWULWR)HGHUDOLQWHUVHFomR
GD 5RGRYLD ')  FRP D URGRYLD  *DOSmR  0yGXORV  H  %DLUUR 3RQWH $OWD 1RUWH
FRQGRPtQLRGH*DOS}HV6<6*DPD%XVLQHVV3DUN&(3DRVFXLGDGRVGD'LUHWRULDGH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV D SURSRVWD RX SRU FRUUHLR
HOHWU{QLFRSDUDGUL#JUXSRHOIDFRPEUWDOFRPRSUHYLVWRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
TXDUHQWD H FLQFR  GLDV DQWHV GD GDWD GH VXD UHDOL]DomR (QTXDQWR D VROLFLWDomR GH LQFOXVmR GH
SURSRVWDGHFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGRSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQR
SHUtRGRHQWUH L RSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWp
 YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULD
RX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDO
SDUDHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOHPDWp YLQWHHFLQFR 
GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVWHILP
M
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRXWLOL]DHVVHVUHFXUVRV7HPRVGLVSRQtYHOXPDSiJLQDQDLQWHUQHWDEHUWDDRS~EOLFR
HPJHUDOSDUDUHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVVREUHD&RPSDQKLDHVHXVVHUYLoRV
N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVDSDUWLFLSDomR
DGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD PDQWpP XPD iUHD GH UHODomR FRP RV LQYHVWLGRUHV GHGLFDGD DR HVFODUHFLPHQWR GH
G~YLGDVGHVHXVDFLRQLVWDVHPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV
2FRQWDWRSRGHVHUIHLWRSHORHPDLOGUL#JUXSRHOIDFRPEU
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

IUHTXrQFLDGDVUHXQL}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH SHOR PHQRV  VHLV  YH]HV DR DQR
FRQIRUPHFDOHQGiULRDQXDODVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDSULPHLUDUHXQLmRDVH
UHDOL]DUDSyVDHOHLomRHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHQHFHVViULR
$VFRQYRFDo}HVSDUDDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRVHUHQWUHJXHVSRUPHLR
HOHWU{QLFRRXSRUFDUWDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOR9LFH3UHVLGHQWHVH
DXVHQWHRSULPHLURDFDGDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHORPHQRV RLWR GLDVGH
DQWHFHGrQFLDHFRPLQGLFDomRGDGDWDKRUDOXJDURUGHPGRGLDGHWDOKDGDHGRFXPHQWRVDVHUHP
GLVFXWLGRVQDTXHODUHXQLmR4XDLVTXHU GRLV &RQVHOKHLURVSRGHUmRPHGLDQWHVROLFLWDomRHVFULWD
DR3UHVLGHQWHVROLFLWDUTXHXPDUHXQLmRVHMDFRQYRFDGDRXTXHLWHQVVHMDPLQFOXtGRVQDRUGHPGR
GLD
&DVRQmRHVWHMDPILVLFDPHQWHSUHVHQWHVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGHSRGHUmRPDQLIHVWDUVHXYRWR
SRU PHLR GH D  GHOHJDomR GH SRGHUHV IHLWD HP IDYRU GH RXWUR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR E YRWRHVFULWRHQYLDGRDQWHFLSDGDPHQWHH F YRWRHVFULWRWUDQVPLWLGRSRUID[FRUUHLR
HOHWU{QLFR RX SRU TXDOTXHU RXWUR PHLR GH FRPXQLFDomR EHP SRU VLVWHPD GH iXGLR RX
YLGHRFRQIHUrQFLDRXRXWURVPHLRVVHPHOKDQWHVGHVGHTXHSHUPLWDPDLGHQWLILFDomRHSDUWLFLSDomR
HIHWLYDQDUHXQLmRGHIRUPDTXHRVSDUWLFLSDQWHVFRQVLJDPVLPXOWDQHDPHQWHRXYLUXQVDRVRXWURV
1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUHXQLXRUGLQiULDHH[WUDRUGLQDULDPHQWH
WUrV  YH]HV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH UH~QH HP FRQIRUPLGDGH FRP R FDOHQGiULR DQXDO
DSURYDGRQRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPVXDSULPHLUDUHXQLmRRXFRQIRUPHQHFHVViULRH
UHTXHULGR
E
VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPYLJRUQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXL
TXDOTXHU UHVWULomR RX YLQFXODomR GH GLUHLWR GH YRWRGRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
F

UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

3RVVXtPRVXPD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH
,QWHUHVVHVFRQIRUPHDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWR
GH
1RVWHUPRVGHUHIHULGDSROtWLFDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUHQYROYLGRHP
SURFHVVRGHDSURYDomRRXTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUi
LQIRUPDU HVVD VLWXDomR DR QRVVR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR H VH UHOHYDQWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHDR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXiULRUHVSRQViYHOSHODDQiOLVHHRXDSURYDomRH
GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD WUDQVDomR H PHGLDQWH VROLFLWDomR IRUQHFHU GHWDOKHV H
H[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR
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$OpP GLVWR QRV WHUPRV GR $UWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV PHPEURV GR QRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHQRVVDVFRQWURODGDVTXHHVWHMDPHPVLWXDomRGHLQWHUHVVHSHVVRDO
FRQIOLWDQWH GHYHUmR FLHQWLILFDU RV GHPDLV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH VHX
LPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQDWXUH]DHD
H[WHQVmRGRVHXLPSHGLPHQWR
G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
$GRWDPRVXPDSROtWLFDGHLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV´ 
DTXDOIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPGHDJRVWRGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGDHPQRZHEVLWH
GD &90 ZZZFYPJRYEU  HP QRVVR ZHEVLWH ZZZJUXSRHOIDFRPEUUL  H ILVLFDPHQWH HP QRVVD
VHGH
(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado; e
1RVVD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH  5HIHULGD SROtWLFD SRGH VHU FRQVXOWDGD QR VLWH
ZZZJUXSRHOIDFRPEUULEHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDQDVHGH
(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros
'LUHWUL]HVH&ULWpULRVSDUD,QGLFDomR
&RPR GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV GHYH YLVDU TXH R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHMDFRPSRVWRGHPHPEURVGHSHUILOGLYHUVLILFDGRQ~PHURDGHTXDGRGHFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVHWDPDQKRTXHSHUPLWDDFULDomRGHFRPLWrVRGHEDWHHIHWLYRGHLGHLDVHDWRPDGD
GHGHFLV}HVWpFQLFDVLVHQWDVHIXQGDPHQWDGDV
2(VWDWXWR6RFLDOSUHYrTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHFRPSRVWRSRUQRPtQLPR FLQFR 
HQRPi[LPR VHWH PHPEURVHIHWLYRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHODDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV
FRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVFRQVLGHUDQGRVHFDGDDQRFRPRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGR
HQWUH GXDV DVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'HQWUHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR 
GHOHV R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPH D GHILQLomR GR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
$GLFLRQDOPHQWH VHJXLQGR D QRVVD GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GHYH EXVFDU TXH R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHMDFRPSRVWR L WHQGRHPYLVWDDGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRGHVHXV
PHPEURV SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV H D GLYHUVLGDGH GH FRQKHFLPHQWRV H[SHULrQFLDV
FRPSRUWDPHQWRVDVSHFWRVFXOWXUDLVIDL[DHWiULDHJrQHUR FRQIRUPHSUiWLFDUHFRPHQGDGD LL 
GR&%*& H LL HPVXDPDLRULDSRUPHPEURVH[WHUQRVWHQGRQRPtQLPRXPWHUoRGHPHPEURV
LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPHSUiWLFDUHFRPHQGDGD LL GR&%*& 
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2V PHPEURV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR RV FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVGHYHUmRDWHQGHURVVHJXLQWHVFULWpULRVDOpPGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHV
H GDTXHOHV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H GHPDLV SDFWRV VRFLHWiULRV SRUYHQWXUD
H[LVWHQWHVTXHWHQKDPD&RPSDQKLDFRPRREMHWR
L

DOLQKDPHQWR H FRPSURPHWLPHQWR FRP RV YDORUHV H D FXOWXUD GD &RPSDQKLD H VHX
&yGLJRGH&RQGXWD

LL 

UHSXWDomRLOLEDGD

LLL 

QmR WHU VLGR LPSHGLGR SRU OHL HVSHFLDO RX FRQGHQDGR SRU FULPH IDOLPHQWDU GH
SUHYDULFDomR FRUUXSomR DWLYD RX SDVVLYD FRQFXVVmR SHFXODWR FRQWUD D HFRQRPLD
SRSXODU D Ip S~EOLFD D SURSULHGDGH RX R VLVWHPD ILQDQFHLUR QDFLRQDO RX D SHQD
FULPLQDOTXHYHGHDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRV

LY 

QmRWHUVLGRREMHWRGHGHFLVmRLUUHFRUUtYHOTXHRVXVSHQGHXRXRLQDELOLWRXSRUSDUWH
GD&90TXHRWHQKDWRUQDGRLQHOHJtYHODRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRUGHFRPSDQKLD
DEHUWD

Y

IRUPDomR DFDGrPLFD FRPSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRQIRUPH GHVFULWDV QR (VWDWXWR 6RFLDO H QR 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

YL 

H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHPWHPDVGLYHUVLILFDGRV

YLL 

HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD&RPSDQKLDH

YLLL 

GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H
UHVSRQVDELOLGDGHDVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGDOHLWXUDSUpYLDGDGRFXPHQWDomR

3URFHGLPHQWRSDUD,QGLFDomR
$FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGDPDQGDWRSDUD
EXVFDURDWHQGLPHQWRDRVFULWpULRVFRQVWDQWHVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVTXDQGR
GDDSURYDomRGRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVSHOD$GPLQLVWUDomR
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVFRQVHOKHLURVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHDYDOLDomR
SHULyGLFD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR DV FRQFOXV}HV TXDQWR j DGHTXDomR RX
QHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXDFRPSRVLomR
2DFLRQLVWDTXHWHPGLUHLWRDLQGLFDUFDQGLGDWRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGR$FRUGR
GH$FLRQLVWDVQRWLILFDUiR'LUHWRU3UHVLGHQWHSRUHVFULWRLQIRUPDQGRRQRPHFRPSOHWRHTXDOLILFDomR
GRV FDQGLGDWRV DQWHV GD UHDOL]DomR GD DVVHPEOHLD JHUDO TXH HOHJHUi R QRYR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR$RLQGLFDUPHPEURSDUDLQWHJUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRDFLRQLVWDGHYHUi
DSUHVHQWDU GHFODUDomR DWHVWDQGR TXH IRUDP GHYLGDPHQWH REVHUYDGRV QHVVD LQGLFDomR WRGRV RV
UHTXLVLWRV OHJDLV DSOLFiYHLV H RV DWLQHQWHV DR VLVWHPD GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GD &RPSDQKLD
MXQWDPHQWHFRPDVFRPSURYDo}HVFDEtYHLV
$LQGLFDomRGHPHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiSURSRVWDSHOR'LUHWRU
3UHVLGHQWHTXHHPLWLUiUHFRPHQGDomRSUySULDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXLQGLFDomRUHFHELGD
GRV DFLRQLVWDV 3DUD HPLWLU VXD UHFRPHQGDomR R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH SRGHUi VROLFLWDU DVVHVVRULD
H[WHUQDGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD
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$ FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV
GHYHVHUGHOLEHUDGDQDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVTXHRVHOHJHUQRVWHUPRVGR$UWLJRGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
&DGD LQGLFDGR D FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU GHFODUDomR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD
HVWDEHOHFLGRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR FRQWHPSODQGR D UHVSHFWLYD MXVWLILFDWLYD VH
YHULILFDGDDOJXPDGDVVLWXDo}HVSUHYLVWDVQRGR$UWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiDSURYDUPDQLIHVWDomRLQVHULGDQDSURSRVWDGD
DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO SDUD HOHLomR GH DGPLQLVWUDGRUHV TXDQWR DR
HQTXDGUDPHQWRRXQmRHQTXDGUDPHQWRGRFDQGLGDWRQRVFULWpULRVGHLQGHSHQGrQFLD
2 SURFHGLPHQWR DFLPD QmR VH DSOLFD jV LQGLFDo}HV GH FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
L

TXHQmRDWHQGDPDRSUD]RGHDQWHFHGrQFLDSDUDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVQREROHWLP
GH YRWR FRQIRUPH GLVSRVWR QD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD &90 VREUH YRWDomR D
GLVWkQFLDH

LL 

SDUDHOHLomRPHGLDQWHYRWDomRHPVHSDUDGR DSOLFiYHOjVFRPSDQKLDVFRPDFLRQLVWD
FRQWURODGRU 

$GLFLRQDOPHQWH 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYH DYDOLDU H GLYXOJDU DQXDOPHQWH TXHP VmR RV
FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR LQGLFDU H MXVWLILFDU TXDLVTXHU FLUFXQVWkQFLDV TXH SRVVDP
FRPSURPHWHU VXD LQGHSHQGrQFLD FRQIRUPH SUiWLFD UHFRPHQGDGD  LL  GR &%*&  6mR
FRQVLGHUDGDV VLWXDo}HV TXH SRGHP FRPSURPHWHU D LQGHSHQGrQFLD GR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHPSUHMXt]RGHRXWUDV
L

WHU DWXDGR FRPR DGPLQLVWUDGRU RX HPSUHJDGR GD &RPSDQKLD GH DFLRQLVWD FRP
SDUWLFLSDomRUHOHYDQWHRXGHJUXSR

LL 

GHFRQWUROHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHTXHDXGLWHRXWHQKDDXGLWDGRD&RPSDQKLDRX
DLQGDGHHQWLGDGHVHPILQVOXFUDWLYRVTXHUHFHEDUHFXUVRVILQDQFHLURVVLJQLILFDWLYRV
GDFRPSDQKLDRXGHVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDV

LLL 

WHUDWXDGRVHMDGLUHWDPHQWHRXFRPRVyFLRDFLRQLVWDFRQVHOKHLURRXGLUHWRUHPXP
SDUFHLURFRPHUFLDOUHOHYDQWHGD&RPSDQKLD

LY 

SRVVXLUODoRVIDPLOLDUHVSUy[LPRVRXUHODo}HVSHVVRDLVVLJQLILFDWLYDVFRPDFLRQLVWDV
FRQVHOKHLURVRXGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDRX

Y

WHUFXPSULGRXPQ~PHURH[FHVVLYRGHPDQGDWRVFRQVHFXWLYRVFRPRFRQVHOKHLURQD
&RPSDQKLD
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDV$GPLQLVWUDGRUHVHRV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOILFDPREULJDGRVDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUD
GH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLU
HQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVH
PHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQ
QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR
&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
EHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPJHUDODOpP
GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV GHPDLV UHJXODPHQWRV GD % H GR
&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
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21/12/1977
Administrador de empresas

216.471.168-80

Gabriel Farias Soares da Silva

279.281.388-16

Administrador de empresas

219.544.638-20

Economista

064.402.958-70

Engenheiro químico

950.896.917-20

N/A

10/12/1964

André Cordeiro

Membro do Comitê de Riscos.

10/06/1964

José Antônio Toledo Vieira

Membro do Comitê de Riscos.

28/09/1980

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

N/A

09/10/1972
Administrador

Andrés Marcelo Cima

234.199.858-51

Membro do Comitê de Riscos.

Membro do Comitê de Riscos.

11/07/1981
Advogada

Janaína Maluf Pichinin Pavan

Diretor Financeiro e de Relação com
Investidores e membro do Comitê de
Riscos

Pertence apenas à Diretoria

Administrador

259.745.188-70

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretora Jurídica e de Compliance

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Descrição de outro cargo / função

13/06/1976

Cargo eletivo ocupado

Michael Gordon Findlay

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

08/08/2020

07/08/2020

08/08/2020

07/08/2020

08/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

07/08/2020

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

0.00%

3

100.00%

4

100.00%

5

0.00%

0

0.00%

3

0.00%

3

0.00%

3
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Profissão

CPF

Psicóloga

958.222.247-68

Engenheiro

681.592.776-87

Economista

064.402.958-70

Michael Gordon Findlay - 259.745.188-70

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro do Comitê de Riscos.

10/06/1964

José Antônio Toledo Vieira

Membro do Comitê de Auditoria.

08/03/1972

Administrador de empresas

Alexandre Mafra Guimarães

N/A

023.355.468-80

Ricardo Pelegrini

18/07/1964

Administradora de empresas

016.939.478-62

Membro do Comitê de Auditoria.

24/10/1955

Maria Regina Ferreira Navarro

N/A

17/03/1968

Ana Paula Alves dos Santos

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

07/08/2020

07/08/2020

08/08/2020

07/08/2020

08/08/2020

07/08/2020

08/08/2020

07/08/2020

08/08/2020

07/08/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

0.00%

3

0.00%

1

0.00%

3

0.00%

3

0.00%

0
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nas reuniões
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José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

PÁGINA: 250 de 371

Formado em administração de negócios pela University of Bath, em 2003. Realizou como pós graduação, o Executive Education for Fast Growing Companies, Business Administration and Management General, na
Stanford University Graduate School of Business. Possui ampla experiência profissional, tendo participado do Conselho de Administração de grandes empresas como Natulab Group (desde 2013), Farmácias
Independente (desde 2016, Vincula (desde 2017). Desde 2011, vem exercendo diversos cargos no Patria Investimentos, dentre os quais: Vice Presidente de Private Equity (2011 a 2012), Diretor de Private Equity
(2012 a 2016) Administrador do Portfolio de Healthcare (2016 a 2019) e, em 2019, passou a ser sócio.
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.

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi - 219.544.638-20

O Sr. André Cordeiro Cabral é graduado em engenharia química pela Universidade Federal Fluminense (1988), com pós graduação na FGV em administração de empresas (1998) e Administração de produção
(2000) e, ainda, MBA na Fundação Dom Cabral (2001). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de gestão nos setor de produção, manufaturados, operações e compliance na Syngenta Ltda /
Novartis Biociências / Sandoz (1988 a 2002), bem como Diretor de operações no Brasil (2002 a 2006), Diretor de operações internacional (2006 a 2009) e Diretor de manufaturados e cadeia de fornecimento pela
FMC Química do Brasil. Exerceu, ainda, o cargo de diretor global de cadeia de fornecimento na Nidera (2016 a 2019) bem como participa do Conselho de Administração de diversas Companhias, dentre as quais:
SuperFrio Logística Frigorificada (desde 2019), lavoro Agro (desde 2019), Natulab (desde 2019) e Vincula (desde 2020). André se encontra exercendo, desde 2019, os cargos de COO / CP cadeia de fornecimento
no Patria Investimentos 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.

Andrés Marcelo Cima - 234.199.858-51

O Sr. Gabriel Farias é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD Business School na França.
É responsável pela área de Planejamento Estratégico da Elfa, onde ingressou em 2019.
Atuou em áreas de planejamento estratégico, desenvolvimento de novos negócios e inteligência de mercado na Samsung Eletrônicos Global Coréia e América Latina entre os anos de 2008 e 2019.
Anteriormente trabalhou como consultor de estratégia corporativa e comercial na Accenture entre os anos de 1999 e 2007.
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.

Gabriel Farias Soares da Silva - 279.281.388-16

Janaína Maluf Pichinin Pavan é advogada, formada em direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tendo cursado pós graduação em Processo Civil pela PUC-SP e especialização em Mercado de
Capitais pela FGV-SP. Possui mais de 15 anos de experiência acumulada em grandes escritórios de advocacia, empresas e fundos de investimentos. Atuou de 2002 a 2010 no TozziniFreire Advogados, nas áreas
cível e de mercado de capitais. Durante o ano de 2008 foi foreign associate no Clifford Chance US LLP, em Nova York, na área de capital markets. Trabalha há 10 anos em conjunto com o Pátria Investimentos
desenvolvendo diversas atividades, tendo sido gerente jurídica da Anhanguera Educacional S.A. de 2010 a 2012, Legal VP da área de private equity do Pátria Investimentos de 2012 a 2015 e consultora jurídica de
assuntos estratégicos para diversas investidas dos fundos geridos pelo Pátria, tais como Alphaville Urbanismo, Natulab, Vincula, dentre outras, nos anos de 2015 a 2018. Desde 2018 é Diretora Jurídica e de
Compliance do Grupo Elfa, membro do Comitê de Ética, do Comitê de Riscos e do Comitê de Crise da Elfa, esse último sempre que instalado.
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.

Janaína Maluf Pichinin Pavan - 216.471.168-80

O Sr. Michael Gordon Findlay é graduado em contabilidade pela Universidade Paulista em 2001 e em economia e administração pela Universidade de São Paulo em 1999. Possui ampla experiência profissional,
tendo exercido os cargos de auditor (1995 a 2001) e administrador (2001 a 2004) na PricewaterhouseCoopers, bem como na Ambev, como especialista em contabilidade e relatórios (2004 e 2005), controlador
regional do Brasil (2005 a 2007), administrador de relações com investidores (2007 a 2009) e Gerente de Orçamento e Desempenho Comercial (2009 a 2012). Exerceu, ainda, os cargos de Vice-Presidente de
Orçamento e Desempenho Comercial (2012 a 2013), Vice-Presidente Global PMO (2014 a 2016) e Vice-Presidente da América Central (2016 a 2018) na Anheuser-Busch InBev. Atualmente, exerce o cargo de CFO
na Elfa Medicamentos (desde 2018).
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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Alexandre Mafra Guimarães - 681.592.776-87

PÁGINA: 251 de 371

O Sr. Ricardo Pelegrini é graduado em Administração de empresas pela FASP – Faculdades Associadas de São Paulo (1987), com pós graduação em Marketing pela FGV (1992) e pela Columbia University in the
City of New York (1995), bem como realizou o Advanced Management Program da Harvard Business School (2017). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de Diretor de pequenos e médios
negócios (2002), Vice Presidente Financeiro da América Latina (2002 a 2005), Administrador Geral GTS da Italia (2006 a 2007), Administrador Geral nacional (2007 a 2012), Vice Presidente das indústrias de
mercados emergentes (2012 a 2014), Administrador Geral da América Latina (2014 a 2017) na IBM, acumulando 29 anos de experiência na referida empresa. Atualmente, exerce o cargo de CEO & Co-Fundadora da
Quantum4 Innovation Solutions (desde 2017).
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 Pelegrini - 023.355.468-80

A Sra. Maria Regina Ferreira Navarro é graduada em ciências biomédicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (1977), com pós graduações em administração de negócios pela FGV (1996) e Smith College (2002).
Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento/Supervisor Garantia e Qualidade (1978 a 1988), Assessoria Técnica a Mercado (1988 a 1989),
Representante técnico de vendas (1992 a 1994) Gerente de Desenvolvimento de mercado (1995 a 1997), Diretor de Unidade de Negócios (1997 a 1999), Diretor de Negócios Corporativos (2000 a 2002), Vice
Presidente Regional (2003 a 2011), Conselheira Presidente do Setor de produtos médico-hospitalares (2007 a 2013) e Vice-Presidente Sênior (2012 a 2014) na Johnson & Johnson, acumulando 35 anos de
experiência na referida empresa. Bem como exerceu o cargo de Presidente do Conselho Curador da Fundação Robert Wood Johnson (2010 a 2020), membro do Conselho Consultivo da Great Place to Work Brasil
(desde 2014) e membro de Comissão de Governança Corporativa em Saúde no IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (desde 2014).
Declara que: (i) não esteve sujeita, 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
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Maria Regina Ferreira Navarro - 016.939.478-62

A Sra. Ana Paula Alves dos Santos é graduada em psicologia pela Universidade federal do Rio de Janeiro (1990), com pós graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1995), realizou MBA na
COPPEAD UFRJ (1999) e Executive Education. Strategy Human Resources na Stanford University (2001). Possui ampla experiência profissional, tendo trabalhado como Diretora de Recursos Humanos na Abbott
Laboratories (2002 a 2009), Diretora Geral de Recursos Humanos pelo Marfrig Group (2011 a 2012), Vice Presidente de Recursos Humanos e Sustentabilidade pelo Carrefour (2012 a 2014), Vice Presidente de
Pessoas e Assuntos Corporativos pela Walmart (2014 a 2017 e 2018 a 2019), Vice Presidente de Pessoas na Vivo (Telefônica Brasil) (2017 a 2018) e, atualmente, exerce o cargo de Diretora de Recursos Humanos
pela Pátria Investimentos (desde 2020).
Declara que: (i) não esteve sujeita, 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
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Ana Paula Alves dos Santos - 958.222.247-68

O Sr. André Cordeiro Cabral é graduado em engenharia química pela Universidade Federal Fluminense (1988), com pós graduação na FGV em administração de empresas (1998) e Administração de produção
(2000) e, ainda, MBA na Fundação Dom Cabral (2001). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de gestão nos setor de produção, manufaturados, operações e compliance na Syngenta Ltda /
Novartis Biociências / Sandoz (1988 a 2002), bem como Diretor de operações no Brasil (2002 a 2006), Diretor de operações internacional (2006 a 2009) e Diretor de manufaturados e cadeia de fornecimento pela
FMC Química do Brasil. Exerceu, ainda, o cargo de diretor global de cadeia de fornecimento na Nidera (2016 a 2019) bem como participa do Conselho de Administração de diversas Companhias, dentre as quais:
SuperFrio Logística Frigorificada (desde 2019), lavoro Agro (desde 2019), Natulab (desde 2019) e Vincula (desde 2020). André se encontra exercendo, desde 2019, os cargos de COO / CP cadeia de fornecimento
no Patria Investimentos
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.

André Cordeiro - 950.896.917-20

Formado em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado (1190), realizou um MBA na Business School São Paulo (1998) e um Advanced Management Program for Senior Leaders na harvard Business
School (2018). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de Administrador de Marketing e Diretor de Marketing e Vendas de Primary Care na Novartis (1997 a 2000) e, posteriormente, como
Presidente e Diretor da Divisão de Farmácias na Novartis. Exerceu o cargo de Presidente da AstraZeneca Pharmaceutical no Brasil (2002 a 2007) e na Australia e Nova Zelândia (2007 a 2011) bem como Vice
Presidente Global (2011 a 2013). Exerceu, ainda, o cargo de Presidente e Administrador Geral da AbbVie (2013 a 2015) e, desde 2018, passou a exercer o cargo de sócio oeracional para Produtos de Healthcare
verticais.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70
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N/A

Alexandre Mafra Guimarães - 681.592.776-87

N/A

Ricardo Pelegrini - 023.355.468-80

N/A

Maria Regina Ferreira Navarro - 016.939.478-62

N/A

Ana Paula Alves dos Santos - 958.222.247-68

N/A

André Cordeiro - 950.896.917-20

N/A

José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

N/A

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi - 219.544.638-20

N/A

Andrés Marcelo Cima - 234.199.858-51

N/A

Gabriel Farias Soares da Silva - 279.281.388-16

N/A

Janaína Maluf Pichinin Pavan - 216.471.168-80

N/A

Michael Gordon Findlay - 259.745.188-70

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 252 de 371

CFO da área de criação de valor do Private Equity do Patria Investimento Ltda. (“Patria”). O Sr. Mafra é um executivo com vasta experiência na área financeira e responsável por liderar e desenvolver as iniciativas
financeiras de criação de valor no portfólio de Private Equity da Patria. Atualmente, é membro do conselho de administração de empresas como Terraverde, Farmácias Independente, Opty e Tenco. Antes de
ingressar na Patria, Mafra fazia parte da AB-Inbev há 13 anos, onde iniciou sua carreira como trainee e ocupou cargos executivos seniores. O Sr. Mafra também foi CHRO e CFO da Totvs, desenvolvedora líder de
soluções de negócios no Brasil e na América Latina, CEO de São Miguel e membro do conselho da Pixeon e 3Corações, empresa de café líder na América Latina. O Sr. Mafra é formado em Engenharia Elétrica pela
UFMG e pós-graduado em Finanças Corporativas pela FGV e concluiu cursos de extensão no Insead e Harvard.
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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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria
Engenheiro

Advogada

Profissão

Tipo de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Risco

N/A

259.745.188-70

Michael Gordon Findlay

279.281.388-16

Gabriel Farias Soares da Silva

N/A

230.247.978-58

Leila Santos

Comitê de Risco

Comitê de Risco

Comitê de Risco

Membro do Comitê de Auditoria e Coordenadora do Comitê de Auditoria.

134.741.188-70

Lilian Cristina Pacheco Lira

Membro do Conselho de Administração e Presidente da Diretoria

064.402.958-70

José Antônio Toledo Vieira

Membro do Conselho de Administração.

016.939.478-62

Maria Regina Ferreira Navarro

Administrador

Administrador de empresas

Advogada

Advogada

Economista

Administradora de empresas

Membro do Conselho de Administração e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

681.592.776-87

Alexandre Mafra Guimarães

Coordenadora independente do Comitê de Riscos

134.741.188-70

Lilian Cristina Pacheco Lira

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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01/08/1969

Data eleição

Data de
nascimento

Diretor Financeiro e de Relação
com Investidores

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Coordenadora do Comitê de
Riscos

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

19/12/2018

13/06/1976

19/12/2018

21/12/1977

19/12/2018

16/03/1988

19/12/2018

01/08/1969

19/12/2018

10/06/1964

07/08/2020

24/10/1955

07/08/2020

08/03/1972

Coordenadora do Comitê de
07/08/2020
Auditoria e membro do Comitê de
Riscos

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

1

19/12/2018

1

19/12/2018

1

19/12/2018

1

19/12/2018

1

19/12/2018

0

07/08/2020

0

07/08/2020

0

07/08/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%
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Indeterminado

100.00%

Indeterminado

100.00%

Indeterminado

100.00%

Indeterminado

100.00%

Indeterminado

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Ética

279.281.388-16

216.471.168-80

816.930.609-49

Administradora

Administrador de empresas

Advogada

Administrador de empresas

Economista

Advogada

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

24/05/2018

23/05/1978

24/05/2018

28/09/1980

24/05/2018

11/07/1981

15/04/2019

21/12/1977

18/02/2019

10/06/1964

19/12/2018

11/07/1981

Data eleição

Data de
nascimento

1

24/05/2018

1

24/05/2018

1

24/05/2018

1

15/04/2019

1

18/02/2019

1

19/12/2018

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

indeterminado

100.00%

Indeterminado

100.00%

indeterminado

100.00%

indeterminado

100.00%

indeterminado

100.00%

Indeterminado

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

PÁGINA: 254 de 371

A Dra. Lilian Lira é advogada, Pós Graduada em Direito Empresarial pela FGV e LLM em Direito Societário pelo INSPER. Atualmente, é responsável pela Gestão de Riscos e Compliance e Coordenadora dos
Comitês de Riscos de diversas empresas nos setores de saúde, agronegócios, food&baverage, dentre outros segmentos no Brasil e na Colômbia. A Dra. Lilian foi Presidente da Comissão de Estudos das Relações
de Trabalho da Área da Saúde da OAB/SSP no período de 2015 à 2019 e também foi Coordenadora da Câmara Jurídica da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica – ABRAMED no período de 2010 à 2017.
A Dra. Lilian tem experiência como Diretora Jurídica, Gestão de Riscos e Compliance em Companhia de Capital Aberto listada no Novo Mercado. A Dra. Lilian é sócia do escritório de advocacia Lira Advogados. A
Sra. Lilian Cristina Pacheco Lira não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, 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
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70

Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

Outros Comitês
Comitê de Ética

Aline Sueth da Silva Meijinhos

Presidente do Conselho de Administração

Outros Comitês
Comitê de Ética

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

219.544.638-20

Diretora Jurídica e de Compliance

Outros Comitês
Comitê de Ética

Janaína Maluf Pichinin Pavan

Membro efetivo da Diretoria

Outros Comitês

Gabriel Farias Soares da Silva

Membro do Conselho de Administração e Presidente da Diretoria

Outros Comitês
Comitê de Ética

064.402.958-70

Comitê de Risco

José Antônio Toledo Vieira

Diretora Jurídica e de Compliance

216.471.168-80

Janaína Maluf Pichinin Pavan

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

989

Versão : 1

Michael Gordon Findlay - 259.745.188-70

PÁGINA: 255 de 371

O Sr. Gabriel Farias é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD Business School na França.
É responsável pela área de Planejamento Estratégico da Elfa, onde ingressou em 2019.
Atuou em áreas de planejamento estratégico, desenvolvimento de novos negócios e inteligência de mercado na Samsung Eletrônicos Global Coréia e América Latina entre os anos de 2008 e 2019.
Anteriormente trabalhou como consultor de estratégia corporativa e comercial na Accenture entre os anos de 1999 e 2007.
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.

Gabriel Farias Soares da Silva - 279.281.388-16

Gabriel Farias Soares da Silva - 279.281.388-16

Formada em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, com Certificado de Extensão em Contratos em Infraestrutura e direito contratual pela FGV (2014) e LLM em direito societário pelo Insper
(2016). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido o cargo de Advogada Junior no Cardillo & Prado Rossi – Sociedade de Advogados (2010 a 2011), Advogada Junior no FASV Advogados (2011 a 2012),
Advogada corporativa no Digital Post Grupo Suzano (2012 a 2013), Advogada corporativa (2013 a 2016) e Coordenadora de Compliance (2016 a 2018) na Apsen Farmacêutica e, atualmente, exerce o cargo de
Gerente Jurídico e Compliance na Elfa Medicamentos (desde 2018).
A Sra. Leila Santos não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, 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
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Leila Santos - 230.247.978-58

Formado em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado (1190), realizou um MBA na Business School São Paulo (1998) e um Advanced Management Program for Senior Leaders na harvard Business
School (2018). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de Administrador de Marketing e Diretor de Marketing e Vendas de Primary Care na Novartis (1997 a 2000) e, posteriormente, como
Presidente e Diretor da Divisão de Farmácias na Novartis. Exerceu o cargo de Presidente da AstraZeneca Pharmaceutical no Brasil (2002 a 2007) e na Australia e Nova Zelândia (2007 a 2011) bem como Vice
Presidente Global (2011 a 2013). Exerceu, ainda, o cargo de Presidente e Administrador Geral da AbbVie (2013 a 2015) e, desde 2018, passou a exercer o cargo de sócio oeracional para Produtos de Healthcare
verticais.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

A Sra. Maria Regina Ferreira Navarro é graduada em ciências biomédicas pela Universidade de Mogi das Cruzes (1977), com pós graduações em administração de negócios pela FGV (1996) e Smith College
(2002). Possui ampla experiência profissional, tendo exercido os cargos de Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento/Supervisor Garantia e Qualidade (1978 a 1988), Assessoria Técnica a Mercado (1988 a 1989),
Representante técnico de vendas (1992 a 1994) Gerente de Desenvolvimento de mercado (1995 a 1997), Diretor de Unidade de Negócios (1997 a 1999), Diretor de Negócios Corporativos (2000 a 2002), Vice
Presidente Regional (2003 a 2011), Conselheira Presidente do Setor de produtos médico-hospitalares (2007 a 2013) e Vice-Presidente Sênior (2012 a 2014) na Johnson & Johnson, acumulando 35 anos de
experiência na referida empresa. Bem como exerceu o cargo de Presidente do Conselho Curador da Fundação Robert Wood Johnson (2010 a 2020), membro do Conselho Consultivo da Great Place to Work Brasil
(desde 2014) e membro de Comissão de Governança Corporativa em Saúde no IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (desde 2014).
Declara que: (i) não esteve sujeita, 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
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Maria Regina Ferreira Navarro - 016.939.478-62

CFO da área de criação de valor do Private Equity do Patria Investimento Ltda. (“Patria”). O Sr. Mafra é um executivo com vasta experiência na área financeira e responsável por liderar e desenvolver as iniciativas
financeiras de criação de valor no portfólio de Private Equity da Patria. Atualmente, é membro do conselho de administração de empresas como Terraverde, Farmácias Independente, Opty e Tenco. Antes de
ingressar na Patria, Mafra fazia parte da AB-Inbev há 13 anos, onde iniciou sua carreira como trainee e ocupou cargos executivos seniores. O Sr. Mafra também foi CHRO e CFO da Totvs, desenvolvedora líder de
soluções de negócios no Brasil e na América Latina, CEO de São Miguel e membro do conselho da Pixeon e 3Corações, empresa de café líder na América Latina. O Sr. Mafra é formado em Engenharia Elétrica
pela UFMG e pós-graduado em Finanças Corporativas pela FGV e concluiu cursos de extensão no Insead e Harvard.
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.

Alexandre Mafra Guimarães - 681.592.776-87
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José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

N/A

Maria Regina Ferreira Navarro - 016.939.478-62

N/A

Alexandre Mafra Guimarães - 681.592.776-87

N/A

Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70

Lilian Cristina Pacheco Lira - 134.741.188-70

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Aline Sueth da Silva Meijinhos - 816.930.609-49
Graduada em química pela CEFET/RJ e em administração de empresas pela Estácio de Sá/RJ, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Possui ampla experiência profissional, tendo atuado como executiva na
Ambev por 16 anos, liderou e participou de projeto importantes, como o desenvolvimento, implantação e aperfeiçoamento do sistema de gestão da Ambev. Conquistou premiações importantes na Ambev como o 1º
lugar no Programa e Excelência e o Título de Estrela em Gestão de Pessoas. Atualmente exerce o cargo de Diretora de Gente e Gestão do Grupo Elfa. Especializada em Gestão Corporativa Estratégica,
Comportamento e Transformação Organizacional, por intermédio do engajamento das pessoas. Liderou por cinco anos seguidos o Grupo Elfa para premiação da Great Place to Work (GPTW).
A Sra. Aline Sueth não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, 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
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Aline Sueth da Silva Meijinhos - 816.930.609-49

Formado em administração de negócios pela University of Bath, em 2003. Realizou como pós graduação, o Executive Education for Fast Growing Companies, Business Administration and Management General, na
Stanford University Graduate School of Business. Possui ampla experiência profissional, tendo participado do Conselho de Administração de grandes empresas como Natulab Group (desde 2013), Farmácias
Independente (desde 2016, Vincula (desde 2017). Desde 2011, vem exercendo diversos cargos no Patria Investimentos, dentre os quais: Vice Presidente de Private Equity (2011 a 2012), Diretor de Private Equity
(2012 a 2016) Administrador do Portfolio de Healthcare (2016 a 2019) e, em 2019, passou a ser sócio.
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.

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi - 219.544.638-20

Janaína Maluf Pichinin Pavan é advogada, formada em direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, tendo cursado pós graduação em Processo Civil pela PUC-SP e especialização em Mercado de
Capitais pela FGV-SP. Possui mais de 15 anos de experiência acumulada em grandes escritórios de advocacia, empresas e fundos de investimentos. Atuou de 2002 a 2010 no TozziniFreire Advogados, nas áreas
cível e de mercado de capitais. Durante o ano de 2008 foi foreign associate no Clifford Chance US LLP, em Nova York, na área de capital markets. Trabalha há 10 anos em conjunto com o Pátria Investimentos
desenvolvendo diversas atividades, tendo sido gerente jurídica da Anhanguera Educacional S.A. de 2010 a 2012, Legal VP da área de private equity do Pátria Investimentos de 2012 a 2015 e consultora jurídica de
assuntos estratégicos para diversas investidas dos fundos geridos pelo Pátria, tais como Alphaville Urbanismo, Natulab, Vincula, dentre outras, nos anos de 2015 a 2018. Desde 2018 é Diretora Jurídica e de
Compliance do Grupo Elfa, membro do Comitê de Ética, do Comitê de Riscos e do Comitê de Crise da Elfa, esse último sempre que instalado.
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.

Janaína Maluf Pichinin Pavan - 216.471.168-80

Janaína Maluf Pichinin Pavan - 216.471.168-80

O Sr. Michael Gordon Findlay é graduado em contabilidade pela Universidade Paulista em 2001 e em economia e administração pela Universidade de São Paulo em 1999. Possui ampla experiência profissional,
tendo exercido os cargos de auditor (1995 a 2001) e administrador (2001 a 2004) na PricewaterhouseCoopers, bem como na Ambev, como especialista em contabilidade e relatórios (2004 e 2005), controlador
regional do Brasil (2005 a 2007), administrador de relações com investidores (2007 a 2009) e Gerente de Orçamento e Desempenho Comercial (2009 a 2012). Exerceu, ainda, os cargos de Vice-Presidente de
Orçamento e Desempenho Comercial (2012 a 2013), Vice-Presidente Global PMO (2014 a 2016) e Vice-Presidente da América Central (2016 a 2018) na Anheuser-Busch InBev. Atualmente, exerce o cargo de CFO
na Elfa Medicamentos (desde 2018).
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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N/A

Aline Sueth da Silva Meijinhos - 816.930.609-49

N/A

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi - 219.544.638-20

N/A

Janaína Maluf Pichinin Pavan - 216.471.168-80

Janaína Maluf Pichinin Pavan - 216.471.168-80

N/A

Michael Gordon Findlay - 259.745.188-70

N/A

Gabriel Farias Soares da Silva - 279.281.388-16

Gabriel Farias Soares da Silva - 279.281.388-16

N/A

Leila Santos - 230.247.978-58

N/A

José Antônio Toledo Vieira - 064.402.958-70

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

PÁGINA: 257 de 371

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

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:
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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Observação

Pátria Investimentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

O Pátria Investimentos Ltda. é gestor dos fundos de investimentos controladores.

Observação

Pátria Investimentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

José Antônio Toledo Vieira

Administrador do Emissor

O Pátria Investimentos Ltda. é gestor dos fundos de investimentos controladores.

Observação

Pátria Investimentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

12.461.756/0001-17

219.544.638-20

12.461.756/0001-17

064.402.958-70

12.461.756/0001-17

219.544.638-20

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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O Pátria Investimentos Ltda. é gestor dos fundos de investimentos controladores.

Observação

Pátria Investimentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração.

Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

O Pátria Investimentos Ltda. é gestor dos fundos de investimentos controladores.

Observação

Pátria Investimentos Ltda.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

José Antônio Toledo Vieira

Administrador do Emissor

O Pátria Investimentos Ltda. é gestor dos fundos de investimentos controladores.

Cargo/Função

Identificação

12.461.756/0001-17

219.544.638-20

12.461.756/0001-17

064.402.958-70

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
1RV WHUPRV GR DUWLJR  GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO LQGHQL]DUHPRV H PDQWHUHPRV LQGHQHV RV
PHPEURV GH QRVVR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRUHV PHPEURV GH &RPLWrV H GHPDLV
HPSUHJDGRVTXHH[HUoDPFDUJRRXIXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLD HPFRQMXQWRRXLVRODGDPHQWH
³%HQHILFLiULRV´ QDKLSyWHVHGHHYHQWXDOGDQRRXSUHMXt]RHIHWLYDPHQWHVRIULGRSHORV%HQHILFLiULRV
SRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
2 SDUiJUDIR GH UHIHULGR DUWLJR GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO GHVFUHYHVLWXDo}HV QDV TXDLV QmR
LQGHQL]DUHPRV RV %HQHILFLiULRV D VDEHU L  DWRV SUDWLFDGRV IRUD GR H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV RX
SRGHUHV LL DWRVFRPPiIpGRORFXOSDJUDYHRXIUDXGH LLL DWRVSUDWLFDGRVHPLQWHUHVVHSUySULR
RXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLD LY LQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGH
DomRVRFLDOSUHYLVWDQRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVGH
TXH WUDWD R DUW    ,, GD /HL Q  GH  GH GH]HPEUR GH  1mR REVWDQWH RXWURV
H[FOXGHQWHV GH LQGHQL]DomR SRGHUmR VHU HVWDEHOHFLGRV QRV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH TXH VHUmR
ILUPDGRVFRPRV%HQHILFLiULRV
$LQGDQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOFDVRVHMDR%HQHILFLiULR
VHMDFRQGHQDGRSRUXPDGHFLVmRMXGLFLDODUELWUDORXDGPLQLVWUDWLYDWUDQVLWDGDHPMXOJDGRRXGDTXDO
QmRFDLEDPDLVUHFXUVRHPYLUWXGHGHDWRVSUDWLFDGRVQRVWHUPRVGRVLWHQV L D LLL GRSDUiJUDIR
DFLPD R %HQHILFLiULR DOpP GH QmR ID]HU MXV DR UHFHELPHQWR GH LQGHQL]DomR SHODV SHQDOLGDGHV
HYHQWXDOPHQWHLPSRVWDVGHYHUiUHVVDUFLUD&RPSDQKLDGHWRGRVRVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRV
FRPDDVVLVWrQFLDMXUtGLFD
$VGHPDLVFRQGLo}HVHOLPLWDo}HVGDLQGHQL]DomRVHUmRHVWDEHOHFLGDVHPFRQWUDWRGHLQGHQLGDGH
FXMRPRGHORSDGUmRGHYHUiVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGRSDUiJUDIR
GRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDO9DOHGHVWDFDUTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
QmR IRL DSURYDGR SHOR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R UHIHULGR PRGHOR SDGUmR GH DFRUGR GH
LQGHQLGDGH GH IRUPD TXH QmR p SRVVtYHO LQIRUPDU DV GHPDLV FRQGLo}HV TXH DLQGD VHUmR
HVWDEHOHFLGDV
$ &RPSDQKLD RIHUHFH VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO GH FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV FXMR OLPLWH
Pi[LPR GH JDUDQWLD p GH 5  2 YDORU GR SUrPLR OtTXLGR GHVWD DSyOLFH IRL GH 5
HRYHQFLPHQWRDFRQWHFHHPGHDEULOGH
3RUILPDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVHJXUR' 2HRVFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGH
VmRLQVWUXPHQWRVLPSRUWDQWHVGHDWUDomRHUHWHQomRGHERQVDGPLQLVWUDGRUHVTXHVHVHQWHPPDLV
VHJXURV DR DVVXPLU D JHVWmR GH XPD HPSUHVD TXH RIHUHFH HVVH WLSR GH SURWHomR $OpP GLVVR
SURPRYHP SURWHomR DGHTXDGD SDUD TXH HOHV SRVVDP WRPDU GHFLV}HV QHJRFLDLV TXH LPSOLTXHP D
DVVXQomRGHULVFRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVWROHUkQFLDDULVFRVIL[DGRVQRLQWHUHVVHGDFRPSDQKLD
HTXHUHVWDULDPFRPSURPHWLGDVRXHQJHVVDGDVFRPDSRVVLELOLGDGHGHUHVSRQVDELOL]DomRFLYLO3RU
ILPRVHJXUR' 2HPSDUWLFXODUHQTXDQWRFRQWUDWRGHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRVVXLXPD
QDWXUH]D G~SOLFH QD PHGLGD HP TXH R VHJXUR DOpP GH SURWHJHU R SDWULP{QLR GRV %HQHILFLiULRV
WDPEpPJDUDQWHDLQGHQL]DomRGRWHUFHLURSUHMXGLFDGR
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RFRPUHODomRjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRV
WUrVDQRV L GDWDGHUHDOL]DomR LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL 
TXyUXPGHLQVWDODomR
(YHQWR

'DWD

4XyUXPGHLQVWDODomR

,QVWDODomRHPVHJXQGD
FRQYRFDomR

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





12


*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO1tYHOH1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH
OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP
YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRV
GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV DRV DFLRQLVWDV 2 1RYR
0HUFDGRDRTXDOHVWDPRVHPSURFHVVRGHDGHVmRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGH
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHVH
VLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
'HVGHDVXDFULDomRR1RYR0HUFDGRSDVVRXSRUUHYLV}HVHPH
'HVWDFDPRV DEDL[R DOJXPDV GDV SULQFLSDLV UHJUDV GR 1RYR 0HUFDGR UHODFLRQDGDV j HVWUXWXUD GH
JRYHUQDQoDHGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVGHQWUHRXWURV
•

RFDSLWDOGHYHVHUFRPSRVWRH[FOXVLYDPHQWHSRUDo}HVRUGLQiULDVFRPGLUHLWR
DYRWR
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•

QRFDVRGHDOLHQDomRGRFRQWUROHWRGRVRVDFLRQLVWDVWrPGLUHLWRDYHQGHUVXDV
Do}HVSHORPHVPRSUHoR tag along GH DWULEXtGRjVDo}HVGHWLGDVSHOR
FRQWURODGRU

•

LQVWDODomR GH iUHDGH $XGLWRULD ,QWHUQD IXQomR GH Compliance H&RPLWr GH
$XGLWRULD HVWDWXWiULRRXQmRHVWDWXWiULR 

•

HPFDVRGHVDtGDGDHPSUHVDGR1RYR0HUFDGRUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFD
GHDTXLVLomRGHDo}HV 23$ SRUYDORUMXVWRVHQGRTXHQRPtQLPRGRV
WLWXODUHVGDVDo}HVHPFLUFXODomRGHYHPDFHLWDUD23$RXFRQFRUGDUFRPD
VDtGDGRVHJPHQWR

•

R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GHYH FRQWHPSODU QR PtQLPR  RX  GH
FRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVRTXHIRUPDLRUFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHQR
Pi[LPRGRLVDQRV

•

DHPSUHVDVHFRPSURPHWHDPDQWHUQRPtQLPRRXGDVDo}HVHP
FLUFXODomR free float QHVWH~OWLPRFDVRGHVGHTXHRYROXPHILQDQFHLURPpGLR
GLiULRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDVHPDQWHQKDLJXDORXVXSHULRU
D5 YLQWHHFLQFRPLOK}HVGHUHDLV FRQVLGHUDGRVRVQHJyFLRV
UHDOL]DGRVQRV~OWLPRV GR]H PHVHV

•

HVWUXWXUDomR H GLYXOJDomR GH SURFHVVR GH DYDOLDomR GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGHVHXVFRPLWrVHGDGLUHWRULD

•

HODERUDomR H GLYXOJDomR GH SROtWLFDV GH L  UHPXQHUDomR LL  LQGLFDomR GH
PHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRH
GLUHWRULD HVWDWXWiULD LLL  JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LY  WUDQVDomRFRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVH Y QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPFRQWH~GRPtQLPR
H[FHWRSDUDDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR 

•

GLYXOJDomR VLPXOWkQHD HP LQJOrV H SRUWXJXrV GH IDWRV UHOHYDQWHV LQIRUPDo}HV VREUH
SURYHQWRVe press releases GHUHVXOWDGRVH

•

GLYXOJDomRPHQVDOGDVQHJRFLDo}HVFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
HPSUHVDSHORVHDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

$OpPGLVWRDGHULPRVYROXQWDULDPHQWHYiULDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHOR
&%*&SXEOLFDGRSHOR*UXSRGH7UDEDOKR,QWHUDJHQWHVHPHDSDUWLUGHSDVVDUHPRVD
GLYXOJDUDQXDOPHQWHR,QIRUPHVREUHR&yGLJR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDLQVWLWXtGRSHOD
,QVWUXomR&90QGHGHMXQKRGH
'HQWUH HVVDV SUiWLFDV GHVFULWDV DR ORQJR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHQGR DOJXPDV GHODV
H[LJrQFLDGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHVWDFDPVHDVVHJXLQWHV
•

DV IXQo}HV GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR 'LUHWRU QmR
GHYHPVHUDFXPXODGDVSHODPHVPDSHVVRD
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•

QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYRX RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV
FRUSRUDWLYRVIRUPDLV L &yGLJRGH&RQGXWD LL 3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV LLL 3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVHGH1HJRFLDomRGH9DORUHV
0RELOLiULRV LY  3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H
$GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV Y  3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH
$GPLQLVWUDGRUHV YL  3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV YLL 
5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH YLLL 5HJLPHQWR,QWHUQR
GR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR

•

DGHULPRV j &kPDUD GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR SDUD D UHVROXomR GH OLWtJLRV
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDV

•

SRVVXtPRV DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV VHQGR TXH FDGD DomR RUGLQiULD GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHDXPYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLV

•

QRVVRV DFLRQLVWDV WrP GLUHLWR GH DOLHQDU DV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD QDV PHVPDV FRQGLo}HV DVVHJXUDGDV DRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDQRFDVRGHDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDDWtWXOR
RQHURVRGRFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomR
FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV H RV
SUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
GHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV WDJDORQJ 

•

QRVVRV DFLRQLVWDV WrP GLUHLWR GH DOLHQDU DV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD HP RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV D VHU UHDOL]DGD SHOD
&RPSDQKLD RX SHORV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD HP FDVR GH
FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD RX GH FDQFHODPHQWR GH
OLVWDJHP GH QRVVDV Do}HV RUGLQiULDV QR 1RYR 0HUFDGR VDOYR KLSyWHVHV GH
GLVSHQVDSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR SHORVHXYDORUMXVWR
DSXUDGR PHGLDQWH ODXGR GH DYDOLDomR HODERUDGR SRU LQVWLWXLomR RX HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDH

•

GHILQLomR GH FDOHQGiULR DQXDO FRP SUHYLVmR GH DJHQGD DQXDO WHPiWLFD FRP
DVVXQWRV UHOHYDQWHV H GDWDV GH GLVFXVVmR LQFOXLQGR DV GDWDV GDV UHXQL}HV
RUGLQiULDV
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'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
3RVVXtPRVXPD3ROtWLFDGD5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ DTXDO
IRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPGHDJRVWRGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGDQRwebsite GD&90
ZZZFYPJRYEU HPQRVVRwebsite ZZZJUXSRHOIDFRPEUUL HILVLFDPHQWHQRHQGHUHoRGDQRVVD
VHGH
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR SDUD QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV LQFOXLQGR RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRV'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRV0HPEURVGRV&RPLWrVHRVPHPEURV
GR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRpFRHUHQWHFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVH[LVWHQWHVQRPHUFDGR
6HPSUHEXVFDQGRDXPHQWDUQRVVDHILFLrQFLDRREMHWLYRGHQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRpDWUDLU
RV PHOKRUHV SURILVVLRQDLV H[LVWHQWHV QR PHUFDGR DOpP GH UHWHU H PRWLYDU QRVVRV FRODERUDGRUHV
DOLQKDQGRRVDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVHHVWUDWpJLDGD(PSUHVDDWUDYpVGHPHWDVGHFXUWRHGH
ORQJRSUD]R
E
(i)

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrV
$ UHPXQHUDomR IL[D DQXDO p R HOHPHQWR EiVLFR GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGRVPHPEURVGRV&RPLWrVVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXOR
GHSUyODERUHGHILQLGRGHDFRUGRFRPDQHJRFLDomRLQGLYLGXDORULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVR
WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR SURILVVLRQDO H R YDORU GRV VHUYLoRV QR
PHUFDGRGHFDGDPHPEUREHPFRPRSRUSHVTXLVDVGHUHPXQHUDomRGRVHWRUGHDWLYLGDGHHGH
FRPSDQKLDVGHSRUWHVLPLODUDRQRVVR
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiUHHPEROVDUGHVSHVDVJDVWDVSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVFRPORFRPRomRDFRPRGDomRDOLPHQWDomRHRXRXWUDVUHODFLRQDGDV
DRFRPSDUHFLPHQWRHPUHXQL}HVHVSHFtILFDVHTXHFRODERUHPQDSUHVWDomRGRDX[tOLRjVSUiWLFDVGD
&RPSDQKLDPHGLDQWHUHFHELPHQWRGHFRPSURYDomRGRUHIHULGRJDVWRSHOR&RQVHOKHLURRXPHPEURV
GR&RPLWr
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULD
RXQmRHVWDWXWiULDIDUmRMXVH[FOXVLYDPHQWHjUHPXQHUDomRUHFHELGDQDTXDOLGDGHGH'LUHWRUHV2V
PHPEURVGRV&RPLWrVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVQmRIDUmRMXVDDFUpVFLPRGHSUy
ODERUHRXRXWURHOHPHQWRGHUHPXQHUDomRHPIXQomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRV&RPLWrV
2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUmR UHQXQFLDU j UHPXQHUDomR TXH OKHV VHMDP
GHFRUUHQWHVGRH[HUFtFLRGDIXQomR
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'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRIL[DDQXDOpRHOHPHQWRSULQFLSDOHIXQGDPHQWDOGDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD
'LUHWRULDHGHYHUiVHEDVHDUHVSHFLDOPHQWHQRFDUJRHQDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVHPSHQKDGDVEHP
FRPRQDH[SHULrQFLDLQGLYLGXDOVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXORGHSUyODERUH
RX VDOiULR GHILQLGR GH DFRUGR FRP D QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU
SHVTXLVDVVDODULDLVGRQRVVRVHJPHQWRGHDWLYLGDGH
1RVVRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVSRGHUmRVHUHOHJtYHLVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV L 
3ODQR GH $VVLVWrQFLD 0pGLFD LL  $X[tOLR 0RUDGLD Y  9DOH 5HIHLomR YL  $MXGD GH &XVWR SDUD
0XGDQoDH YLL 6HJXURGH9LGD
2V GLUHWRUHV SRGHUmR ID]HU MXV DR UHFHELPHQWR GH XPD UHPXQHUDomR YDULiYHO TXH SHUPLWH D QyV
RIHUHFHUUHWULEXLomRSHORVHXGHVHPSHQKRUHIOHWLQGRDRPHVPRWHPSRDOXFUDWLYLGDGHHDQRVVD
VLWXDomRILQDQFHLUDHRDOFDQFHGHQRVVDVPHWDVHREMHWLYRV
2V'LUHWRUHVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDSDUWLFLSDUGHSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RFRP
UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVLQFOXLQGRRSo}HVRXRXWUDVPRGDOLGDGHVHLQVWUXPHQWRVTXHYLHUHP
DVHUHVWDEHOHFLGRVSHOD&RPSDQKLD
&RQVHOKR)LVFDO
2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGRWHUmRVXDUHPXQHUDomRGHWHUPLQDGDSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

$V WDEHODV DEDL[R DSUHVHQWDP DV SURSRUo}HV PpGLDV GH FDGD HOHPHQWR GD UHPXQHUDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
H  EHP FRPR D SUHYLVmR SDUD R H[HUFtFLR GH  2V YDORUHV WRWDLV GD UHPXQHUDomR
FRUUHVSRQGHP D WRGDV DV SDUFHODV FRP RV UHVSHFWLYRV HQFDUJRV UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR GR
H[HUFtFLRVRFLDODQDOLVDGRLQFOXLQGRDTXHODVDWULEXtGDVDPHPEURVTXHQmRSHUPDQHFHUDPDWpRILP
GRH[HUFtFLRDOpPGRVYDORUHVGHEHQHItFLRVHSyVHPSUHJRRVTXDLVHVWmRFRQWLGRVQDSDUFHODGH
UHPXQHUDomRIL[D

GHGH]HPEURGH

5HPXQHUDomR
)L[D  

5HPXQHUDomR
9DULiYHO 

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR









'LUHWRULD(VWDWXWiULD










GHGH]HPEURGH

5HPXQHUDomR)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR









'LUHWRULD(VWDWXWiULD
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GHGH]HPEURGH

5HPXQHUDomR)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR









'LUHWRULD(VWDWXWiULD










GHGH]HPEURGH

5HPXQHUDomR)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHPDo}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR









'LUHWRULD(VWDWXWiULD









 $ R SURSRUomRSHUFHQWXDOGHVWDFDGD R QDFROXQD5HPXQHUDomR)L[D$QXDOHQJOREDRYDORUGR,1663DWURQDOHRXWURV
HQFDUJRVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
 $ R SURSRUomRSHUFHQWXDOGHVWDFDGD R QDFROXQD5HPXQHUDomR9DULiYHOHQJOREDRYDORUGR,1663DWURQDOHRXWURV
HQFDUJRVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR

(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDSDUDWDOS~EOLFRDWHQGHQGR
DRVOLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$EDL[R HVWmR GHWDOKDV DV PHWRGRORJLDV GH FiOFXOR XWLOL]DGDV HP FDGD XP GRV HOHPHQWRV GD
UHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
$UHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DpDYDOLDGDDQXDOPHQWHWHQGRHPYLVWDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRVHQGR
RVYDORUHVLQFRUSRUDGRVjSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRTXHpVXEPHWLGDj$VVHPEOHLD*HUDO
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

$QDOLVDPRV QRVVD SHUIRUPDQFH H R GHVHPSHQKR GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD PDQWHU D
UHPXQHUDomRGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRDGHTXDGDVjTXDOLGDGHGHQRVVRVH[HFXWLYRV
H GHQWUR GH QRVVDV SRVVLELOLGDGHV ILQDQFHLUDV $V UD]}HV TXH MXVWLILFDP D FRPSRVLomR GD
UHPXQHUDomRVmRRLQFHQWLYRjPHOKRULDGHQRVVDJHVWmRHDSHUPDQrQFLDGHQRVVRVH[HFXWLYRV
YLVDQGRDJDQKRVSHORFRPSURPHWLPHQWRFRPRVUHVXOWDGRVGHORQJRSUD]RHDRGHVHPSHQKRQR
FXUWRSUD]R
(v)

a existência de membros não remunerado pelo emissor e a razão para esse fato

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULD
RXQmRHVWDWXWiULDIDUmRMXVH[FOXVLYDPHQWHjUHPXQHUDomRUHFHELGDQDTXDOLGDGHGH'LUHWRUHV
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
7HQGR HP YLVWD TXH D UHPXQHUDomR IL[D H RV EHQHItFLRV QmR VmR DIHWDGRV GLUHWDPHQWH SHOR
GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO GH QRVVRV FRODERUDGRUHV QmR Ki LQGLFDGRUHV HVSHFtILFRV SDUD HVWHV
HOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR2VVDOiULRVHEHQHItFLRVSUDWLFDGRVHVWmRGHDFRUGRFRPRPHUFDGR
$V ERQLILFDo}HV jV TXDLV VmR HOHJtYHLV RV GLUHWRUHV VmR FDOFXODGDV FRP EDVH QD DYDOLDomR GH
FULWpULRV GH GHVHPSHQKR /HYDPRV HP FRQVLGHUDomR R LQGLFDGRU GH GHVHPSHQKR GH UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURV REWLGRV SRU QyV GXUDQWH R DQR FRPR R (%,7'$ H RXWUDV PpWULFDV ILQDQFHLUDV HRX
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RSHUDFLRQDLVSDUDDGHWHUPLQDomRGRPRQWDQWHWRWDODVHUGLVWULEXtGRDWtWXORGHERQLILFDomR$OpP
GD DYDOLDomR JOREDO GH QRVVD SHUIRUPDQFH QR SHUtRGR VmR FRQVLGHUDGRV WDPEpP LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDLVWDLVFRPRRDOFDQFHGHPHWDVSUpGHWHUPLQDGDVSDUDFDGDDGPLQLVWUDGRU
$LQGDDVFRPSHWrQFLDVGHFDGDLQGLYtGXRWRUQDPVHXPIDWRUDGLFLRQDOHPVXDUHPXQHUDomRXPD
YH]TXHSURFXUDPRVUHFRQKHFHUVHXVWDOHQWRVHUHWrORV
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$ UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV SHUIRUPDQFH $QDOLVDPRV
QRVVD SHUIRUPDQFH H R GHVHPSHQKRGH QRVVD'LUHWRULD UHJXODUPHQWH GH IRUPD D DFRPSDQKDU R
DWLQJLPHQWRGDVPHWDVGD&RPSDQKLDHLQGLYLGXDLVFDOFXODQGRRDXPHQWRGRVDOiULREDVHHRYDORU
GDERQLILFDomRGHDFRUGRFRPRPHUHFLPHQWRGHFDGDDGPLQLVWUDGRU
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$QRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRVHDOLQKDFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
GDVHJXLQWHIRUPDSUDWLFDPRVREHQFKPDUNLQJFRPRPHUFDGRHVWLPXODPRVDPHULWRFUDFLDDWUDYpV
GH DYDOLDo}HV SHULyGLFD GR GHVHPSHQKR H FRPSRUWDPHQWR DWUHODPRV D GLUHWRULD DV PHWDV
HVWUDWpJLFDVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVWRGDVYROWDGDVDRSODQRGHQHJyFLRVGDHPSUHVDDWUDYpV
GDGHILQLomRGDVPHWDVLQGLYLGXDLV
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
6RPRV UHVSRQViYHLV SHOR SDJDPHQWR GD WRWDOLGDGH GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GD QRVVD
DGPLQLVWUDomR 1D GDWD GHVWH IRUPXOiULR QmR Ki UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV
FRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1DGDWDGHGHDJRVWRGHHPVHGHGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
IRL DSURYDGR R PRQWDQWH DGLFLRQDO GH 5 GRV TXDLV 5  UHIHUHQWHV D
HQFDUJRV  D WtWXOR GH UHPXQHUDomR YDULiYHO GHVWLQDGR D GHWHUPLQDGRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD
&RPSDQKLDHPIXQomRGDFRQFUHWL]DomRGDDEHUWXUDGHFDSLWDOHGDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGH
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD 5HIHULGR PRQWDQWH VRPHQWH VHUi SDJR SHOD &RPSDQKLD VH H
TXDQGRWDORIHUWDVHMDOLTXLGDGD
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam
$ $VVHPEOHLD *HUDO IL[DUi DQXDOPHQWH D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV VHQGR TXH R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOHLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
$ UHYLVmR GD UHPXQHUDomR IL[D p DYDOLDGD DQXDOPHQWH WHQGR HP YLVWD DV SUiWLFDV GH PHUFDGR H
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDO
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se
há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os
critérios de comparação e a abrangência desses estudos
2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD UHFHEHUmR XP SUyODERUH IL[R PHQVDO
GHILQLGR GH DFRUGR FRP QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU SHVTXLVDV
VDODULDLVGRQRVVRVHJPHQWRGHDWLYLGDGHREVHUYDGDD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
2VREMHWLYRVHSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRYLVDPUHFRQKHFHUHUHPXQHUDURVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHV
FRQVLGHUDQGR DV UHVSRQVDELOLGDGHV R WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR
SURILVVLRQDO GHVWHV $GHPDLV UHDOL]DPRV SHVTXLVDV VDODULDLV SDUD JDUDQWLU DOLQKDPHQWR FRP DV
PHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRHPDQWHUDFRPSHWLWLYLGDGHGHQRVVDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRD
TXDODEUDQJHXPDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDOUHFHELGDDWtWXORGHSUyODERUH(VWDVSHVTXLVDVOHYDP
HPFRQVLGHUDomRXPDDPRVWUDGHHPSUHVDVGRVTXHDWXDPQRPHVPRVHWRUTXHQRQRVVRDOpPGH
FRPSDQKLDVGHSRUWHVHPHOKDQWHDRQRVVRHEXVFDPRVLGHQWLILFDUDSUiWLFDGHVVDVHPSUHVDVQRV
GLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGDUHPXQHUDomR
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDDQXDOPHQWHDDGHTXDomR GD QRVVD 3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
DYDOLDQGR VH D UHPXQHUDomR SDJD SRU QyV FRQGL] FRP R FDUJR UHVSRQVDELOLGDGHV H YROXPH GH
WUDEDOKRGHFDGDPHPEUROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDLQGDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
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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

6,83

5,50

12,33

Nº de membros remunerados

2,50

5,17

7,67

307.588,76

4.086.271,39

4.393.860,15

Benefícios direto e indireto

0,00

572.444,77

572.444,77

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

79.973,08

1.062.430,56

1.142.403,64

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Item Outros (acima) engloba: %
Item Outros (acima) engloba: %
INSS Patronal, % RAT e % Terceiros INSS Patronal, % RAT e %
Terceiros

Remuneração variável
Bônus

0,00

6.373.954,18

6.373.954,18

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.657.228,09

1.657.228,09

Descrição de outras
remunerações variáveis

Item Outros (acima) engloba: %
INSS Patronal, % RAT e %
Terceiros

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

2.995.548,10

3.437.361,29

6.432.909,39

3.383.109,94

17.189.690,28

20.315.950,99

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,50

5,92

12,42

Nº de membros remunerados

3,67

5,17

8,84

381.260,00

3.178.175,00

3.559.435,00

Benefícios direto e indireto

0,00

486.652,00

486.652,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

99,13

840.846,00

840.945,13

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
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Do montante total de
R$840.846,00 informado no
campo "Outros",R$ 829.229,54
corresponde a INSS, RAT, %
terceiros e FAP (CLT) e
R$11.616,00 corresponde ao
FGTS pago aos diretores
contratados no regime de CLT.

Remuneração variável
Bônus

0,00

2.192.917,00

2.192.917,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

570.158,00

570.158,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Item Outros (acima) engloba: %
INSS Patronal, % RAT e %
Terceiros

Pós-emprego

0,00

35.380,00

35.380,00

Cessação do cargo

0,00

2.000.640,00

2.000.640,00

2.059.675,00

3.517.758,00

5.577.433,00

2.540.062,00

12.822.527,00

15.236.968,48

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,50

11,50

Nº de membros remunerados

2,00

4,42

6,42

189.541,00

1.916.150,00

2.105.691,00

Benefícios direto e indireto

0,00

391.025,00

391.025,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

49.281,00

545.939,00

595.220,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

% INSS Patronal, % RAT e %
Terceiros

Do montante total de R$
545,939 informado no campo
"Outros",
R$ 507,747.04 corresponde ao
INSS Patronal, %RAT, %
terceiros e FAP (CLT), e
R$38,192.00 corresponde ao
FGTS pago aos diretores
contratados no regime de CLT.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

1005

PÁGINA: 271 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

1.754.121,00

1.303.005,00

3.057.126,00

1.992.943,00

4.156.120,00

4.994.598,99

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,50

4,00

10,50

Nº de membros remunerados

2,00

4,00

6,00

31.160,00

1.609.381,00

1.640.541,00

Benefícios direto e indireto

0,00

202.288,00

202.288,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

8.102,00

461.339,00

469.441,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

% INSS Patronal, % RAT e %
Terceiros

Do montante total de
R$461.339,00 informado no
campo "Outros", R$427.018,97
corresponde ao INSS Patronal,
%RAT, %terceiros e FAP (CLT),
e R$34.320,00 corresponde ao
FGTS pago aos diretores
contratados no regime de CLT.

Remuneração variável
Bônus

0,00

795.127,00

795.127,00

Participação de resultados

0,00

317.790,00

317.790,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

206.733,00

206.733,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Item Outros (acima) engloba: %
INSS Patronal, % RAT e %
Terceiros

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

2.365.343,00

186.889,00

2.552.232,00

Baseada em ações (incluindo
opções)
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Observação

Total da remuneração

2.404.605,00

3.779.547,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO

5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDGR([HUFtFLRFRUUHQWH 3URYLVLRQDGRHPHSDJRHP 
,WHP

&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR

7RWDO

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

1~PHURWRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV

















































































































%{QXV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
%{QXV'LIHULGR
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGR([HUFtFLR 3DJRHP 
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

1~PHURWRWDOGHPHPEURV







1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



,WHP

%{QXV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

7RWDO

















































































































GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
%{QXV'LIHULGR
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGR([HUFtFLR 3DJRHP 
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

)LVFDO

1~PHURWRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









%{QXV









9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH

























































%{QXV'LIHULGR









9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH

































,WHP

7RWDO

UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 

UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGR([HUFtFLR 3DJRHP 
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

&RQVHOKR

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD 

)LVFDO

1~PHURWRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV

















































































































,WHP

%{QXV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

7RWDO

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
%{QXV'LIHULGR
9DORU 0tQLPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU 0i[LPR 3UHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU

3UHYLVWR

QR

SODQR

GH

UHPXQHUDomR FDVR DV PHWDV VHMDP
DWLQJLGDV ³Target´ 
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
  3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
(PUHODomRDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGD
GLUHWRULD HVWDWXWiULD HP YLJRU QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO H SUHYLVWR SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO
FRUUHQWHGHVFUHYHU
D

7HUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

2V SODQRV GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV H GH RXWRUJD GH Do}HV GLIHULGDV GD &RPSDQKLD VmR
DGPLQLVWUDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVSHUWLQHQWHVHDV
HVSHFtILFDVGHFDGDSURJUDPD
Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações 2020
(PGHDJRVWRGHQRVVRVDFLRQLVWDVUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDDSURYDUDP
3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQRGH2SomR´ RTXDOHVWDEHOHFHDVFRQGLo}HVJHUDLVGH
RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV ³2So}HV´  DRV 'LUHWRUHV *HUHQWHV H HYHQWXDLV RXWURV
IXQFLRQiULRV GD &RPSDQKLD ³3HVVRDV (OHJtYHLV´ H DSyV D HIHWLYD RXWRUJD GDV 2So}HV
³3DUWLFLSDQWHV´ PHGLDQWHFHOHEUDomRGH&RQWUDWRVGH2SomRHQWUHD&RPSDQKLDHRV3DUWLFLSDQWHV
R TXDO FRQWHUi D  D TXDQWLGDGH GH 2So}HV REMHWR GD RXWRUJD E  RV WHUPRV H FRQGLo}HV SDUD
DTXLVLomR GR GLUHLWR DR H[HUFtFLR GDV 2So}HV H F  R SUD]R ILQDO SDUD H[HUFtFLR GDV 2So}HV 2V
&RQWUDWRVGH2So}HVVHUmRHODERUDGRVLQGLYLGXDOPHQWHHODERUDGRVSDUDFDGD3DUWLFLSDQWHSRGHQGR
R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWDEHOHFHUWHUPRVHFRQGLo}HVGLIHUHQFLDGRVSDUDFDGD&RQWUDWRGH
2SomR VHP QHFHVVLGDGH GH DSOLFDomR GH TXDOTXHU UHJUD GH LVRQRPLD RX DQDORJLD HQWUH RV
3DUWLFLSDQWHVPHVPRTXHVHHQFRQWUHPHPVLWXDo}HVVLPLODUHVRXLGrQWLFDV
Plano de Ações Diferidas 2020
(PGHDJRVWRGHQRVVRVDFLRQLVWDVUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDDSURYDUDP
3ODQR GH $o}HV 'LIHULGDV R TXDO HVWDEHOHFH FRQGLo}HV JHUDLV GH RXWRUJD GH Do}HV GLIHULGDV
PHGLDQWH DSURYDomR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH 3URJUDPDV GH $o}HV 'LIHULGDV
³3URJUDPDV´ QRVTXDLVVHUmRGHILQLGRVRV%HQHILFLiULRVRQ~PHURGH$o}HV'LIHULGDVRXWRUJDGDV
D GLVWULEXLomR GDV $o}HV 'LIHULGDV HQWUH RV %HQHILFLiULRV D GDWD GH YLJrQFLD H DV GHPDLV UHJUDV
HVSHFtILFDV GH FDGD 3URJUDPD REVHUYDGRV RV WHUPRV H FRQGLo}HV JHUDLV GR 3ODQR GH $o}HV
'LIHULGDV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHWpPSRGHUHVSDUDRUJDQL]DUHDGPLQLVWUDUSRGHQGRFRQWDU
FRPXPFRPLWrSDUDDVVHVVRUiORHSRGHUiDTXDOTXHUPRPHQWRHVWDEHOHFHUDVUHJUDVDSOLFiYHLV
D VLWXDo}HV QmR WUDWDGDV QR SURJUDPD GHVGH TXH QmR DOWHUH RX DIHWH QHJDWLYDPHQWH VHP
FRQVHQWLPHQWR GR EHQHILFLiULR TXDLVTXHU GLUHLWRV RX REULJDo}HV HVWDEHOHFLGRV HP TXDLVTXHU
FRQWUDWRVUHODFLRQDGRVDRSODQR
E

3ULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

23ODQRGH2SomRWHPFRPRREMHWLYR D HVWLPXODUDH[SDQVmRRr[LWRHDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRV
VRFLDLV GD &RPSDQKLD E  DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DRV GDV 3HVVRDV
(OHJtYHLV H F  PLWLJDU FRQIOLWRV GH DJrQFLD DJHQGD H LQFUHPHQWDU D JHUDomR GH UHVXOWDGRV
VXVWHQWiYHLV
2 3ODQR GH $o}HV 'LIHULGDV WHP FRPR REMHWLYR HVWLPXODU D PHOKRULD GD JHVWmR GD &RPSDQKLD
FRQIHULQGR DRV UHVSHFWLYRV EHQHILFLiULRV D SRVVLELOLGDGH GH VHUHP DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
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HVWLPXODQGRRVQDRWLPL]DomRGHWRGRVRVDVSHFWRVTXHSRVVDPYDORUL]DUD&RPSDQKLDQRORQJR
SUD]RGDQGROKHVDLQGDXPDYLVmRHPSUHHQGHGRUDHFRUSRUDWLYDKDUPRQL]DQGRHDSHUIHLoRDQGR
DVUHODo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV
F

)RUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

2V PRGHORV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV VmR IRUPDV GH PRWLYDU VHXV EHQHILFLiULRV D L 
FRQWULEXtUHP SDUD R ERP GHVHPSHQKR H D YDORUL]DomR GH QRVVDV Do}HV FRQVLGHUDQGR TXH HOHV
SDUWLFLSDPDWLYDPHQWHGRVUHVXOWDGRVGHWDOYDORUL]DomRH LL DWLQJLUHPRVREMHWLYRVUHOHYDQWHVGD
FRPSDQKLD1HVVHVHQWLGRDFRPSDQKLDDOFDQoDRREMHWLYRGRVPRGHORVGHUHPXQHUDomREDVHDGRV
HPDo}HVHQYROYHQGRRVEHQHILFLiULRVQDVHVWUDWpJLDVSURMHWRVHUHVXOWDGRVGHORQJRSUD]R
G

&RPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

2PRGHORGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVHGR3ODQR
GH$o}HV'LIHULGDVHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPRVSULQFtSLRVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRTXH L 
YLQFXOD RV EHQHILFLiULRV DRV SURMHWRV HVWUDWpJLDV H UHVXOWDGRV GH ORQJR SUD]R GD &RPSDQKLD LL 
IXQFLRQDFRPRLQVWUXPHQWRVGHPRWLYDomRGRGHVHQYROYLPHQWRLQGLYLGXDOHGRFRPSURPHWLPHQWRH
LLL SHUPLWHDUHWHQomRGHFRODERUDGRUHVFKDYHXPDYH]TXHRUHFHELPHQWRGDVDo}HVRFRUUHQR
ORQJRSUD]R
H
&RPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
2V PRGHORV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV VmR IHUUDPHQWDV DOWDPHQWH HILFLHQWHV GH
DOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDDRVGHVHXVEHQHILFLiULRVXPDYH]TXHDRSHUPLWLUTXH
RVEHQHILFLiULRVVHWRUQHPDFLRQLVWDVHVWHVVmRLQFHQWLYDGRVDDJLUFRPR³SURSULHWiULRV´GRQHJyFLR
DOLQKDQGR GHVVD IRUPD VHXV LQWHUHVVHV FRP RV GRV DFLRQLVWDV $OpP GLVVR HVVHV PRGHORV
LQFHQWLYDPDUHWHQomRGHFRODERUDGRUHVFKDYHGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRTXHFRPRUHJUDJHUDO
VDLUYROXQWDULDPHQWHGD&RPSDQKLDDFDUUHWDDSHUGDGHWRGRVRVGLUHLWRVQmRH[HUFtYHLVUHODFLRQDGRV
jUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
I

1~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

2Q~PHURWRWDOGDVDo}HVDEUDQJLGDVSHOR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVpGH
23ODQRGH$o}HV'LIHULGDVFRQVLVWHQDRXWRUJDGHDo}HVGD&RPSDQKLDOLPLWDGRDXPDTXDQWLGDGH
Pi[LPDGHDWp FLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGH$o}HVHPFLUFXODomR H[FOXtGDVSRUWDQWRDVDo}HV
HPWHVRXUDULD GD&RPSDQKLDQDGDWDGDSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGH
Do}HVGD&RPSDQKLD RXVHMDMiFRQVLGHUDQGRRVHIHLWRVGDRIHUWDSULPiULD 
J

1~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

1R3ODQRGH2SomRRQ~PHURPi[LPRGHRSo}HVpGH
K

&RQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

1R3ODQRGH2SomRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHILQLUiHPFDGDSURJUDPDRSUD]RDSDUWLUGR
TXDODRSomRFRQFHGLGDDRVSDUWLFLSDQWHVWRUQDUVHiSRWHQFLDOPHQWHDSWDDH[HUFtFLR
1R3ODQRGH$o}HV'LIHULGDVDVDo}HVVHUmRHQWUHJXHVHPWUrVSDUFHODVDQXDLVDSDUWLUGDRXWRJD
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L

&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

Plano de Opção de Compra de Ações
2 SUHoR GH FRPSUD GH FDGD $omR VHUi GHILQLGR QR &RQWUDWR GH 2XWRUJD VHQGR R YDORU
FRUUHVSRQGHQWHDRSUHoRGHH[HUFtFLRGHYHUiVHUFRUULJLGRSHOR,3&$DSDUWLUGHGHMDQHLURGRDQR
VXEVHTXHQWHDRTXHIRLXWLOL]DGRFRPRUHIHUrQFLDSDUDIRUPDomRGRSUHoRGHH[HUFtFLR
Plano de Ações Diferidas
1R3ODQRGH$o}HV'LIHULGDVDVDo}HVVHUmRHQWUHJXHVVHPFXVWRDREHQHILFLiULR
M

&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2VSUD]RVGR3ODQR2SHUDomRGH&RPSUDGH$o}HVH3ODQRGH$o}HV'LIHULGDVVmRHVWDEHOHFLGRV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHYDPHPFRQVLGHUDomRSUiWLFDVGHPHUFDGRHDOLQKDPHQWRGH
ORQJRSUD]RGRVLQWHUHVVHVGRVSDUWLFLSDQWHVDRVGRVDFLRQLVWDV
N

)RUPDGHOLTXLGDomR

3DUDWRGDVDVPRGDOLGDGHVGH3URJUDPDVGHLQFHQWLYRGH/RQJR3UD]RDIRUPDGHOLTXLGDomRpItVLFD
FRPDHQWUHJDGHDo}HV
O

5HVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

$VDo}HVDGTXLULGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPRH[HUFtFLRGDVRSo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGR3ODQR
GH 2SomR GH &RPSUD GH $o}HV QR kPELWR GD RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV GD &RPSDQKLD QmR WHUmR
OLTXLGH]LPHGLDWD lock up HVRPHQWHSRGHUmRVHUQHJRFLDGDVDSyVXPSHUtRGRGH GR]H PHVHV
  H  YLQWH HTXDWUR  PHVHV   DPERVFRQWDGRV GD GDWD GD SXEOLFDomR GRDQ~QFLRGH
LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD$VDo}HVTXHYHQKDPDVHUDGTXLULGDVTXDQGRFXPSULGDVDVFRQGLo}HVGH
H[HUFtFLRSHUPDQHFHUmRFRPDOLTXLGH]UHVWULWD lock up SRUXPSHUtRGRGHPHVHVDSyVDGDWD
GDHQWUHJDGDVDo}HVDRSDUWLFLSDQWH$V$o}HVHQWUHJXHVDRVSDUWLFLSDQWHVTXHHVWLYHUHPVXMHLWDV
D lock up ILFDUmR WRWDO RX SDUFLDOPHQWH OLEHUDGDV SDUD QHJRFLDomR FDVR RV DFLRQLVWDV %UD]LOLDQ
3ULYDWH(TXLW\,9±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD3iWULD%UD]LOLDQ3ULYDWH
(TXLW\,9±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDH%UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\9±
)XQGR'H,QYHVWLPHQWR(P3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDDOLHQHPDo}HVGHVXDSURSULHGDGHDSyVD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD$OLEHUDomRVHUiQRSHUFHQWXDOGHDo}HVDOLHQDGDVSRU
WDLVDFLRQLVWDVSURSRUFLRQDOPHQWHjVXDSDUWLFLSDomRFRQMXQWDQD&RPSDQKLDDSyVDOLTXLGDomRGD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDMiFRQVLGHUDGRHYHQWXDLVH[HUFtFLRVGHgreen shoeH
hot issue
$VDo}HVDGTXLULGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPR3ODQRGH$o}HV'LIHULGDVVySRGHUmRVHUQHJRFLDGDV
SDVVDGRXPDQRGRvesting
P
&ULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR
3DUDDVGXDVPRGDOLGDGHVGH3ODQRVH[LVWHQWHVFRPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDODSURYDUHSRUWDQWR
DOWHUDU VXVSHQGHU RX H[WLQJXLU R SODQR 7RGD H TXDOTXHU DOWHUDomR GRV SURJUDPDV SURSRVWD SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUVXEPHWLGDjDSURYDomRGD $VVHPEOHLD*HUDOHXPDYH]
DSURYDGDVRPHQWHSRGHUiDWLQJLUDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV'HQWUHDV
FDXVDV TXH SRGHP JHUDU D DOWHUDomR RX H[WLQomR GRV UHIHULGRV SURJUDPDV HVWi D RFRUUrQFLD GH
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IDWRUHV TXH FDXVHP JUDYH PXGDQoD QR SDQRUDPD HFRQ{PLFR H TXH FRPSURPHWDP D VLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Q
(IHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV
2VFDVRVGH'HVOLJDPHQWRGRV3DUWLFLSDQWHVWHUmRRVHJXLQWHWUDWDPHQWR
Desligamento por parte da Companhia:
 DV 2So}HV TXH Mi WHQKDP SUHHQFKLGR DV &RQGLo}HV SDUD vesting SHUPDQHFHUmR YiOLGDV H
FRQWLQXDUmRGHSRVVHGR3DUWLFLSDQWHHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGR3ODQRGH
2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVHGRUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2XWRUJDH
DV2So}HVTXHDLQGDQmRWHQKDPSUHHQFKLGRDV&RQGLo}HVSDUDvestingSRGHUmRVHUH[HUFLGDV
SHOR3DUWLFLSDQWHSDUFLDOPHQWHpro rata DRSUD]RGHvestingGHFRUULGRHPUHODomRDRSUD]RRULJLQDO
GHDWLQJLPHQWRGDV&RQGLo}HVGHvesting
Desligamento por parte do Participante:
DV2So}HVUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLR
RX SDJDPHQWR GH TXDOTXHU YDORU RX LQGHQL]DomR GH TXDOTXHU QDWXUH]D SHOD &RPSDQKLD DR
3DUWLFLSDQWH
Desligamento por falecimento ou invalidez permanente:
 DV 2So}HV TXH Mi WHQKDP SUHHQFKLGR DV &RQGLo}HV SDUD vesting SHUPDQHFHUmR YiOLGDV H
FRQWLQXDUmRGHSRVVHGR3DUWLFLSDQWH RXGRVVXFHVVRUHVGR3DUWLFLSDQWH HSRGHUmRVHUH[HUFLGDV
GHDFRUGRFRPRVWHUPRVGR3ODQRGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HVHGRUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH
2XWRUJDH
DV2So}HVTXHDLQGDQmRWHQKDPSUHHQFKLGRDV&RQGLo}HVSDUDvestingSRGHUmRVHUH[HUFLGDV
SDUFLDOPHQWHSHOR3DUWLFLSDQWH RXSHORVVHXVVXFHVVRUHV pro rata DRSUD]RGHvestingGHFRUULGR
HPUHODomRDRSUD]RRULJLQDOGHDWLQJLPHQWRGDV&RQGLo}HVGHvesting
3ODQRGH$o}HV'LIHULGDV
2VFDVRVGH'HVOLJDPHQWRGRV3DUWLFLSDQWHVWHUmRRVHJXLQWHWUDWDPHQWR
Desligamento Voluntário ou por Justa Causa:
R%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUWRGDVDV$o}HV0DGXUDVQRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVD
SDUWLUGDVXDGDWDGHvestingH
WRGDVDV$o}HV'LIHULGDVDLQGD1mR0DGXUDVUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR
Desligamento sem Justa Causa:
R%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUWRGDVDV$o}HV0DGXUDVQRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVD
SDUWLUGDVXDGDWDGHvestingH
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R%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUXPQ~PHURpro rataGH$o}HV'LIHULGDVTXHQmRHVWHMDP
0DGXUDVSURSRUFLRQDODRSUD]RGHvestingGHFRUULGRFRPUHODomRj3DUFHODHPFXUVRQRSUD]RGH
DWp WULQWD GLDVDSDUWLUGDVXDGDWDGHvesting.
Desligamento por morte ou invalidez permanente:
R%HQHILFLiULR RXVHXVVXFHVVRUHV WHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUWRGDVDV$o}HV0DGXUDVQRSUD]RGH
DWp WULQWD GLDVDSDUWLUGDVXDGDWDGHvestingH
R%HQHILFLiULR RXVHXVVXFHVVRUHV WHUiRGLUHLWRGHUHFHEHUXPQ~PHURpro rataGH$o}HV'LIHULGDV
TXHQmRHVWHMDP0DGXUDVSURSRUFLRQDODRSUD]RGHvestingGHFRUULGRFRPUHODomRj3DUFHODHP
FXUVRQRSUD]RGHDWp WULQWD GLDVDSDUWLUGDVXDGDWDGHvesting.
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±5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

(PUHODomRjUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVUHFRQKHFLGDQRVUHVXOWDGRVGRV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHjSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
HGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD

5HPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWH DVHHQFHUUDU
HPGHGH]HPEUR 

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDV

6LP

6LP

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

H[HUFtFLRVRFLDOGH

H[HUFtFLRVRFLDOGH





$Wp

$Wp

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

GHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD

4XDQWLGDGHGHRSo}HV
RXWRUJDGDV
3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVH
WRUQHPH[HUFtYHLV
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDV
RSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLD
GDVDo}HV

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV
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3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

H[HUFtYHLV

H[HUFtYHLV









1$

1$

1$

1$

1$

1$









H[HUFtFLR
D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQR
LQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWD
GHFDGDRXWRUJD
'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGR
H[HUFtFLRGHWRGDVDVRSo}HV
RXWRUJDGDV
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5HPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWH DVHHQFHUUDU
HPGHGH]HPEUR 

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDV

6LP

6LP

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

H[HUFtFLRVRFLDOGH

H[HUFtFLRVRFLDOGH





$Wp

$Wp

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

GHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD

4XDQWLGDGHGHRSo}HV
RXWRUJDGDV
3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVH
WRUQHPH[HUFtYHLV
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDV
RSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLD
GDVDo}HV

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

H[HUFtYHLV

H[HUFtYHLV





H[HUFtFLR
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D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQR





1$

1$

1$

1$

1$

1$









LQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWD
GHFDGDRXWRUJD
'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGR
H[HUFtFLRGHWRGDVDVRSo}HV
RXWRUJDGDV
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5HPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWH DVHHQFHUUDU
HPGHGH]HPEUR 

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDV

6LP

6LP

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

H[HUFtFLRVRFLDOGH

H[HUFtFLRVRFLDOGH

4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV





3UD]R SDUD TXH DV RSo}HV VH

$Wp

$Wp

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

GHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD

WRUQHPH[HUFtYHLV
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDV
RSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLD
GDVDo}HV

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

H[HUFtYHLV

H[HUFtYHLVPHVHV
FRQWDGRVGDGDWDGDSXEOLFDomR
GRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD
S~EOLFDGLVWULEXLomRLQLFLDOGH
Do}HVGD&RPSDQKLD
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3UHoR

PpGLR

SRQGHUDGR

GH









1$

1$

1$

1$

1$

1$









H[HUFtFLR
D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLR
GRH[HUFtFLRVRFLDO
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDO
F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWD
GHFDGDRXWRUJD
'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR GR
H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV
RXWRUJDGDV
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5HPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWH DVHHQFHUUDU
HPGHGH]HPEUR 

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDV

6LP

6LP

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

'LYHUVDVGDWDVDRORQJRGR

H[HUFtFLRVRFLDOGH

H[HUFtFLRVRFLDOGH

4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV





3UD]R SDUD TXH DV RSo}HV VH

$Wp

$Wp

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

GLDVDSyVSUHHQFKLGDVWRGDV

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

DVFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRTXH

GHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD

WRUQHPH[HUFtYHLV
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDV
RSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLD
GDVDo}HV

3UHoR

PpGLR

SRQGHUDGR

GH

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

LQFOXHPQmRVRPHQWHRSUD]R

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

FRPRWDPEpPDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

Do}HVGD&RPSDQKLDQR

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

SUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGD

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

GDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGH

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

LQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRV

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLR

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFDGH

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

GLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVGD

&RPSDQKLD

&RPSDQKLD

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

Do}HVGD&RPSDQKLDPHVHV

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

DSyVDVRSo}HVVHWRUQDUHP

H[HUFtYHLV

H[HUFtYHLV









H[HUFtFLR
D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLR
GRH[HUFtFLRVRFLDO
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E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR

1$

1$

1$

1$

1$

1$









H[HUFtFLRVRFLDO
F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWD
GHFDGDRXWRUJD
'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR GR
H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV
RXWRUJDGDV
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(PUHODomRjVRSo}HVHPDEHUWRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
DRILQDOGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2So}HVDLQGDQmRH[HUFtYHLV





4XDQWLGDGH





'DWDHPTXHVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV

$Wp

$Wp

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

$Wp

$Wp

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

L SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVD

2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

1WRWDOGHPHPEURV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomR

RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomR

LQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

LQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

QRSUD]RGHPHVHV

QRSUD]RGHPHVHV

FRQWDGRVGDGDWDGDSXEOLFDomR

FRQWDGRVGDGDWDGDSXEOLFDomR

GRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD

GRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD

S~EOLFDGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVPHVHV

Do}HVPHVHV

FRQWDGRVGDGDWDGDSXEOLFDomR

FRQWDGRVGDGDWDGDSXEOLFDomR

GRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD

GRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

S~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGH

Do}HVGD&RPSDQKLD

Do}HVGD&RPSDQKLD

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

LL SDUDDVRSo}HVTXHVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVD

WRUQDUHPH[HUFtYHLVDSyVD

RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomR

RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomR

LQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

LQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

PHVHVDSyVDVRSo}HVVH

PHVHVDSyVDVRSo}HVVH

WRUQDUHPH[HUFtYHLV

WRUQDUHPH[HUFtYHLV





1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLR
VRFLDO
2So}HVH[HUFtYHLV





4XDQWLGDGH

1$

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLR

1$

1$

1$

1$

VRFLDO
9DORUMXVWRGRWRWDOGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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(PUHODomRjVRSo}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGD
HPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDQRV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHODERUDUWDEHODFRPRVHJXLQWHFRQWH~GR
2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

VRFLDOHQFHUUDGRHP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

1GHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



1$

2So}HVH[HUFLGDV





1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHH[HUFtFLRHR

1$

1$





1~PHURGHDo}HV

YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVUHODWLYDVjV
RSo}HVH[HUFLGDV
$o}HVHQWUHJXHV
1~PHURGHDo}HVHQWUHJXHV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHDTXLVLomR

1$

1$

'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHR

1$

1$

YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVDGTXLULGDV

2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

VRFLDOHQFHUUDGRHP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

1GHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



1$





2So}HVH[HUFLGDV
1~PHURGHDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHH[HUFtFLRHR

1$

1$





1~PHURGHDo}HVHQWUHJXHV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHDTXLVLomR

1$

1$

'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHR

1$

1$

YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVUHODWLYDVjV
RSo}HVH[HUFLGDV
$o}HVHQWUHJXHV

YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVDGTXLULGDV
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2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

VRFLDOHQFHUUDGRHP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

1GHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV



1$





2So}HVH[HUFLGDV
1~PHURGHDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHH[HUFtFLRHR

1$

1$

YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVUHODWLYDVjV
RSo}HVH[HUFLGDV
$o}HVHQWUHJXHV





1~PHURGHDo}HVHQWUHJXHV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHDTXLVLomR

1$

1$

'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHR

1$

1$

YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVDGTXLULGDV
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  'HVFULomR VXPiULD GDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV SDUD D FRPSUHHQVmR GRV GDGRV
GLYXOJDGRVQRVLWHQVDWDOFRPRDH[SOLFDomRGRPpWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORU
GDVDo}HVHGDVRSo}HVLQGLFDQGRQRPtQLPR
D

0RGHORGHSUHFLILFDomR

$PHWRGRORJLDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLDSDUDSUHFLILFDomRGDVRSo}HVRXWRUJDGDVpRPRGHOR%ODFN
6FKROHV2%ODFN 6FKROHVpXPPpWRGRGHSUHFLILFDomRPDWHPiWLFDXWLOL]DGRSDUDGHWHUPLQDUR
YDORUMXVWRGHXPDRSomRGHFRPSUDHYHQGDEDVHDGDQDVVHJXLQWHVYDULiYHLVYRODWLOLGDGHSUHoR
GDDomRVXEMDFHQWHGDWDGHYHQFLPHQWRSUHoRGHH[HUFtFLRUHQGLPHQWRGHGLYLGHQGRVHWD[DGH
MXURVOLYUHGHULVFRV
E
'DGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGRGDVDo}HVSRQGHUDGRGDVDo}HVSUHoRGRH[HUFtFLRYRODWLOLGDGHHVSHUDGDSUD]R
GHYLGDGDRSomRGLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
3UHoRGDVDo}HV2SUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVHTXLYDOHDRYDORUMXVWRGD&RPSDQKLDQRGLD
GHMDQHLURGRDQRGDWDGDUHVSHFWLYDRXWRUJD
3UHoRGHH[HUFtFLR2SUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVHTXLYDOHDRYDORUMXVWRGD&RPSDQKLDQRGLD
GHMDQHLURGRDQRGDGDWDGHRXWRUJD
9RODWLOLGDGH HVSHUDGD FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR WHP KLVWyULFR GH QHJRFLDomR GH VXDV
Do}HVDYRODWLOLGDGHSUHVXPLGDXWLOL]DGDSDUDSUHFLILFDUDVRSo}HVpEDVHDGDQDYRODWLOLGDGHKLVWyULFD
GR,ERYHVSD
5HQGLPHQWR GH GLYLGHQGR HVSHUDGR R FiOFXOR p EDVHDGR QR SODQR GH QHJyFLRV DWXDO SROtWLFD GH
GLYLGHQGRVHQRSUHoRHVWLPDGRGDDomR
7D[DGHMXURVOLYUHGHULVFRVpGHULYDGRGDFXUYDGHMXURVGR7HVRXURGR%UDVLOFRPRKRUL]RQWH
WHPSRUDOFRUUHVSRQGHQWHDRSUD]RHVSHUDGRSDUDH[HUFtFLRGDRSomR
F
0pWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
$&RPSDQKLDHVWLPDRSUD]RGDVRSo}HVFRPEDVHQDH[SHFWDWLYDGHHYHQWRGHOLTXLGH]
G

)RUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

&RQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR WHP KLVWyULFR GH QHJRFLDomR GH VXDV Do}HV D YRODWLOLGDGH
XWLOL]DGDSDUDSUHFLILFDUDVRSo}HVpEDVHDGDQDYRODWLOLGDGHKLVWyULFDGR,ERYHVSD
H
6HDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
1HQKXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLOHYDGDHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWR
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±3DUWLFLSDo}HV'HWLGDVSRUÏUJmR
3DUWLFLSDo}HV HP Do}HV FRWDV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV GHWLGDV SRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLV±SRUyUJmR
ÏUJmR

$o}HV



1~PHUR



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR





'LUHWRULD





&RQVHOKR)LVFDO
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKiSODQRVGHSUHYLGrQFLDHPYLJRUFRQIHULGRVDRVPHPEURV
GRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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4,42
1.233.436,00
272.373,00
941.008,00

5,17

2.963.035,00

822.401,00

2.481.779,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

4,00

4,00

Valores englobam encargos, conforme detalhamento do Item 13.2

Valores englobam encargos, conforme detalhamento do Item 13.2

Valores englobam encargos, conforme detalhamento do Item 13.2

Valores englobam encargos, conforme detalhamento do Item 13.2

Valores englobam encargos, conforme detalhamento do Item 13.2

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

944.887,00

577.487,00

1.719.399,00

31/12/2017

Valores englobam encargos, conforme detalhamento do Item 13.2

Observação

4,50

31/12/2018

5,92

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

3,67

6,50

996.471,00

238.822,00

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

2,00

7,00

1.754.121,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

692.744,00

232.317,00

1.754.121,00

31/12/2019
2,00

6,50

1.202.302,00

39.262,00

1.754.121,00

31/12/2017

Conselho de Administração
31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
1mRKiPHFDQLVPRVSUpDFRUGDGRVDWXDOPHQWHSDUDLQGHQL]DomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGH
DSRVHQWDGRULD RX GHVWLWXLomR GH FDUJRV 1RV WHUPRV GH QRVVD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH
$GPLQLVWUDGRUHVDSyVDFHVVDomRGRPDQGDWRGRV'LUHWRUHVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUi
D VHX FULWpULR FRQFHGHU EHQHItFLRV HVSHFtILFRV PRWLYDGRV SHOD GH FHVVDomR GR FDUJR D HVVHV
'LUHWRUHV
$SHVDUGHQRVVRHVWDWXWRVRFLDOFRQWHUSUHYLVmRGHSRVVLELOLGDGHGHFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGHDWpD
SUHVHQWHGDWDQmRKiFRQWUDWRVHIHWLYDPHQWHIRUPDOL]DGRV
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
3HUFHQWXDOGDUHPXQHUDomRWRWDOGHFDGDyUJmRDWULEXtGDDPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDV
DRVFRQWURODGRUHVGRHPLVVRU
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH





ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR




'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1$

&RQVHOKR)LVFDO


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH






ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO

1$



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH






ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD



&RQVHOKR)LVFDO

1$
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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
  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
(PUHODomRDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRHPLVVRU
FRPR UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR
FRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDPFRPRSRU
H[HPSORFRPLVV}HVHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDSUHVWDGRV
([HUFtFLRHQFHUUDGRHP
&RQVHOKR
,WHPÏUJmR

GH 'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR D PHPEURV SDJD SRU
TXDOTXHU UD]mR TXH QmR D IXQomR TXH













RFXSDP
'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLD  

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP
&RQVHOKR
,WHPÏUJmR

GH 'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR D PHPEURV SDJD SRU
TXDOTXHU UD]mR TXH QmR D IXQomR TXH













RFXSDP
'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLD
([HUFtFLRHQFHUUDGRHP
&RQVHOKR
,WHPÏUJmR

GH 'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

5HPXQHUDomR D PHPEURV SDJD SRU
TXDOTXHU UD]mR TXH QmR D IXQomR TXH













RFXSDP
'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLD


 5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVUHSRUWDGDHQJOREDRYDORUGR,1663DWURQDOUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
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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

  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
(P UHODomR DRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV LQGLFDU RV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR GH
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGHFRQWURODGDVGRHPLVVRU
FRPR UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR
FRQVHOKR ILVFDO GR HPLVVRU DJUXSDGRV SRU yUJmR HVSHFLILFDQGR D TXH WtWXOR WDLV YDORUHV IRUDP
DWULEXtGRVDWDLVLQGLYtGXRV
9DORUHVHQJOREDP,1663DWURQDOUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRQD&RPSDQKLD
([HUFtFLR

VRFLDO &RQVHOKR


UHPXQHUDomR

GH 'LUHWRULD

± $GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

(VWDWXWiULD

UHFHELGD

HP IXQomR GR H[HUFtFLR
GRFDUJRQRHPLVVRU


&RQWURODGRUHV GLUHWRV H















LQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU



6RFLHGDGH VRE FRQWUROH






FRPXP


([HUFtFLR

VRFLDO &RQVHOKR


UHPXQHUDomR

GH 'LUHWRULD

± $GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

(VWDWXWiULD

UHFHELGD

HP IXQomR GR H[HUFtFLR
GRFDUJRQRHPLVVRU


&RQWURODGRUHV GLUHWRV H















LQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU



6RFLHGDGH VRE FRQWUROH






FRPXP
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([HUFtFLR

VRFLDO &RQVHOKR


UHPXQHUDomR

GH 'LUHWRULD

± $GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

(VWDWXWiULD

UHFHELGD

HP IXQomR GR H[HUFtFLR
GRFDUJRQRHPLVVRU


&RQWURODGRUHV GLUHWRV H















LQGLUHWRV
&RQWURODGDVGRHPLVVRU



6RFLHGDGH VRE FRQWUROH






FRPXP


([HUFtFLR

VRFLDO &RQVHOKR



± $GPLQLVWUDomR

GH 'LUHWRULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

(VWDWXWiULD

UHPXQHUDomR
UHFHELGD HP IXQomR
GRH[HUFtFLRGRFDUJR
QRHPLVVRU
&RQWURODGRUHV GLUHWRV

















HLQGLUHWRV
&RQWURODGDV

GR





HPLVVRU
6RFLHGDGH

VRE





FRQWUROHFRPXP
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PGHDJRVWRGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDDSURYRXDUHPXQHUDomR
JOREDOGDDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGHQRPRQWDQWHGH5TXHLQFOXL
DVUHPXQHUDo}HVIL[DHYDULiYHOFRQIRUPHGHVFULWDVDFLPD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$VLQIRUPDo}HVGRSUHVHQWHLWHPUHIHUHPVHDGDGRVFRQVROLGDGRVFRQWHPSODQGRD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDV

$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

1RUGHVWH

'LUHWRULDHVWDWXWiULD



'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULD



&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD
*HUHQWH

1RUWH

6XGHVWH

6XO

7RWDO





































2SHUDFLRQDO













7RWDO













6XGHVWH

6XO

7RWDO









$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

1RUGHVWH

'LUHWRULDHVWDWXWiULD





'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULD









&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH











2SHUDFLRQDO













7RWDO













6XGHVWH

6XO

7RWDO

















1RUWH



$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

1RUGHVWH

'LUHWRULDHVWDWXWiULD





'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULD





&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD





*HUHQWH











2SHUDFLRQDO











7RWDO











1RUWH
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$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

1RUGHVWH

1RUWH

6XGHVWH

6XO

7RWDO

'LUHWRULDHVWDWXWiULD









'LUHWRULDQmRHVWDWXWiULD











&RRUGHQDGRU(VSHFLDOLVWD











*HUHQWH



























2SHUDFLRQDO
7RWDO




E
Q~PHUR GH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H SRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 

$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

'LUHWRULDHVWDWXWiULD



'LUHWRULDQmR
HVWDWXWiULD



*HUHQWH



1RUGHVWH

1RUWH

6XGHVWH

6XO

7RWDO

















2SHUDFLRQDO













7RWDO













6XGHVWH

6XO

7RWDO

'LUHWRULDHVWDWXWiULD





'LUHWRULDQmR
HVWDWXWiULD





*HUHQWH







$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

1RUGHVWH

1RUWH

2SHUDFLRQDO









7RWDO









6XGHVWH

6XO

7RWDO

'LUHWRULDHVWDWXWiULD





'LUHWRULDQmR
HVWDWXWiULD







$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

1RUGHVWH

1RUWH

*HUHQWH





2SHUDFLRQDO









7RWDO











1039

PÁGINA: 305 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos


$WLYLGDGH

&HQWUR
RHVWH

'LUHWRULDHVWDWXWiULD



'LUHWRULDQmR
HVWDWXWiULD



*HUHQWH



1RUGHVWH



23(5$&,21$/





7RWDO





F

1RUWH

6XGHVWH



6XO

7RWDO





























tQGLFHGHURWDWLYLGDGH
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGH5HFXUVRV+XPDQRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOYLVDQGRDVVHJXUDUUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHU
RVSURILVVLRQDLVSDUDD&RPSDQKLDGHILQLomRGHXPDHVWUXWXUDGHFDUJRVHVDOiULRVDGHTXDGDDRV
SURFHVVRV RUJDQL]DFLRQDLV H R IRUQHFLPHQWR GH XPD EDVH GH FRQGXWD SDUD TXH R FRODERUDGRU
FRQKHoDVXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
&RQFHGHPRV DLQGD DMXVWHV SRU PpULWR H SURPRomR GH PRGR D UHFRQKHFHU H UHFRPSHQVDU R
GHVHPSHQKRGHFDGDFRODERUDGRUFRPEDVHQDVDYDOLDo}HVGHGHVHPSHQKRLQGLYLGXDLVSHULyGLFDV
$GLFLRQDOPHQWHjUHPXQHUDomRIL[DDGRWDPRVR3URJUDPDGH3/5DWUHODGRDRFXPSULPHQWRGDV
PHWDVRUoDPHQWiULDVHRSHUDFLRQDLV23URJUDPDGH3/5DEUDQJHIXQFLRQiULRVHQWHQGLGRVFRPR
DTXHOHV FRQWUDWDGRV QRV WHUPRV GD &RQVROLGDomR GDV /HLV GR 7UDEDOKR ± &/7 H[FOXtGRV RV
HPSUHJDGRVWHPSRUiULRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVVHPYtQFXOR&/7HVWDJLiULRVHMRYHQVDSUHQGL]HV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHWHUFHLUL]DGRV
$EDVHGHFiOFXORSDUD3/5pRVDOiULREDVHGRPrVGHGH]HPEURGRVIXQFLRQiULRVFRPH[FHomR
GRV IXQFLRQiULRV TXH UHFHEHP SUHPLDomR FDVR HP TXH VH FRQVLGHUD R VDOiULR EDVH GR PrV GH
GH]HPEUR PDLV D PpGLD GD SUHPLDomR GR DQR YLJHQWH DR 3/5 2V P~OWLSORV VDODULDLV DWXDOPHQWH
DSOLFiYHLVSDUDSDJDPHQWRGH3/5VmRGHILQLGRVDWUDYpVGH*UXSRVTXHWHPVXDFRPSRVLomRGH
FDUJRV FRQIRUPH D VHJXLU *UXSR  ± 'LUHWRUHV *UXSR  ± *HUHQWHV *UXSR  ± &RRUGHQDGRUHV
)DUPDFrXWLFRV (VSHFLDOLVWDV &RQVXOWRUHV 'HPDQGD &RQVXOWRU 7pFQLFR $VVHVVRU &RQVXOWRU
&RPHUFLDOH*UXSR±GHPDLVFRODERUDGRUHV
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVDGRWDQGRSROtWLFDVUHJLRQDLVRXORFDLV
FRQIRUPHRFDVRHVHPSUHHPREVHUYkQFLDjOHJLVODomRDSOLFiYHO2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
VmRHOHJtYHLVDEHQHItFLRVGLYHUVRVGHDFRUGRFRPRFDUJREHPFRPRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomR
DSOLFiYHO



L

3ODQRGH$VVLVWrQFLD0pGLFD

LL 

9DOH5HIHLomR

LLL 

9DOH7UDQVSRUWHRX&RPEXVWtYHO

LY 

(VWDFLRQDPHQWR

Y

$MXGDGH&XVWR0RUDGLDH

YL 

6HJXURGH9LGD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR LLL 
SUHoR GH H[HUFtFLR LY  SUD]R GH H[HUFtFLR H Y  TXDQWLGDGH GH Do}HV FRPSURPHWLGDV SHOR
SODQR
(PVHUiLPSOHPHQWDGRQRVVRSODQRGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVTXHIRLDSURYDGRHPGH
DJRVWRGHHFXMRVGHWDOKHVHVWmRGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
$&RPSDQKLDPDQWpPXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPRVHPSUHJDGRVHFRPRVUHVSHFWLYRVVLQGLFDWRV
GHVXDVFDWHJRULDVVHPKLVWyULFRGHJUHYHRXSDUDOL]Do}HV
6HJXHOLVWDUHIOHWLQGRRVSULQFLSDLVVLQGLFDWRVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVHUHODFLRQD
&20e5&,2
6,1'(9(1''2&20352339(1''(3'(*2
6,1'(039(1'9,$-&20352335239(1'9(1'352')$5006(07
6,1'35$7)$50(035(*&20'52*$60(',&352')$50
6,1'35$7)$50(035(*&20'52*$60(',&352')$50(67*2
6,1'(&6,1',&$72'2&20e5&,2$7$&$',67$'2(67$'2'256
6,1'(&$7')6,1',&$72'26(035(*$'2612&20(5&,2$7$&$',67$'2',675,72)('(5$/
6LQGLFDWRGR&RP9DUHMGH3URG)DUPGR(VWGR35
6LQGLFDWRGR&RP9DUHMGH3URG)DUPGR(VWGR5*6
6,1',&$72'2&20(5&,2$7$&$',67$
6,1',&$72'2&20(5&,29$5(-,67$'(&$032*5$1'(
6,1',&$72'2&20(5&,29$5(-,67$'(352'8726)$50$&(87,&26
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRVGR(VWDGRGH6mR3DXOR
6,1',&$72'26(035(*$'2612&20e5&,2'()/25,$1Ï32/,6 6&
6,1',&$72'26(035(*$'2612&20(5&,2'(&8,$%$
6,1',&$72'26(035(*$'2612&20(5&,2'(&85,7,%$
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)ORULDQySROLV
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)RUWDOH]D
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH-RmR3HVVRD
6,1',&$72'26(035(*$'2612&20(5&,2'25(&,)(
6,1',&$72'26(035(*$'2612&20(5&,2(6(59,&26'2(67$'2'23$5$
6,135$)$50$63
6,135$)$50$0*
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLR$WDFDGLVWDH9DUHMLVWDGH)DUPDFLDV'URJDULDV)DUPDFLDVGH0DQLSXODomR
+RPHRSiWLFRV$ORSiWLFRV(VVHQFLDLV)ORUDLVH3URGXWRV1DWXUDLV'LVWULEXLGRUDVGH0HGLFDPHQWRVH3URGXWRV
)DUPDFrXWLFRVGH5LEHLUmR3UHWR 6LQFDPHVS
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH)UDQFRGD5RFKDH5HJLmR 6LQFDPHVS
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH%HOR+RUL]RQWHH5HJLmR0HWURSROLWDQD )HFRPHUFLR0* 
6LQGLFDWRGR&RPpUFLRGH63 6LQFDPHVS 
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR') 6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGR')
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGD&LGDGHGR6DOYDGRU )HGHUDomRGR&RPpUFLRGH%HQV6HUYLoRVH7XULVPRGR
(VWDGRGD%DKLD 
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGR(VWDGRGR(VSLULWR6DQWR )HGHUDomRGR&RPpUFLRGH%HQV6HUYLoRVH
7XULVPRGR(VWDGRGR(VSLULWR6DQWR 
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPHUFLRGH)RUWDOH]D 6LQG&RP$WDF'H*HQHURV$OLPHQWLFLRVGR(VW'R&HDUD
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVGH$JHQGHV$XW{QRPRVGR&RPpUFLRHHP(PSUHVDVGH$VVHVVRUDPHQWR3HUtFLDV
,QIRUPDo}HVH3HVTXLVDHGH(PSUHVDVGH6HUYLoRV&RQWiEHLVQR(VWDGRGH63
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)$50$&(87,&2
6,1')$56,1',&$72'26)$50$&(87,&2612(67$'2'(6$17$&$7$5,1$
6,1',&$72'2&20e5&,29$5(-,67$'(352'8726)$50$&Ç87,&26'2(67$'2'(0,1$6*(5$,6
6,1',&$72'26)$50$&(87,&26'(%(/(0
6,1',&$72'26)$50$&(87,&26'(%5$6,/,$
6,1',&$72'26)$50$&(87,&26'2(67$'2'$3$5$,%$
6,1',&$72'26)$50$&(87,&26'2(67$'2'(0$72*52662
6,1',&$72'26)$50$&(87,&2612(67'25,2*5$1'('268/
6,1',&$72'26)$50$&(87,&2612(67$'2'(*2,$6
6LQGLFDWRGRV)DUPDFrXWLFRVQR(VWDGRGR&HDUi
6,1',&$72'26)$50$&Ç87,&2612(67$'2'23$5$1È
6,1',&$7226)$50$&(87,&2612(67$'2'(63
6LQGLFDWRGRV)DUPDFrXWLFRVQR(VWDGRGH63 6LQFDPHVS
6LQGLFDWRGR&RPpUFLR9DUHMLVWDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRGH0LQDV*HUDLV )HFRPHUFLR0* 
6LQGLFDWRGRV)DUPDFrXWLFRVQR(VWDGRGH63 6LQFDPHVS
6LQGLFDWRGRV)DUPDFrXWLFRVGH%UDVtOLD 6LQFRIDUPD ')
6LQGLFDWRGH)DUPDFrXWLFRVGR&RPpUFLRGH0HGLFDPHQWRVH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRVHGLVWULEXLGRUDVGHFRUUHODWRVQR
(VWDGRGD%DKLD
6LQGLFDWRGRV)DUPDFHXWLFRVQR(VWDGRGR&HDUD 6LQ'R&RP9DUHM3URGX)DUP'R(VWDGRGR&HDUD 
02725,67$6
6LQGLFDWRGRV&RQGXWRUHVGH9HtFXORV5RGRYLiULRVH7UDEDOKDGRUHVQDVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHXUEDQRVSDVVDJHLURV
IUHWDPHQWRFDUJDVVHFDVGHVWLODULDVGHDOFRROID]HQGDVLQGXVWULDHFRPpUFLRLQWHUPXQLFLSDOLQWHUHVWDGXDOGH5LEHLUmR
3UHWRHUHJLmR 6LQGLWUDQV 
6LQGLFDWRGRV0RWRULVWDVH7UDEDOKDGRUHVGRUDPRGH7UDQVSRUWHGH(PSUHVDVGH&DUJDV6HFDVH0ROKDGDVH
'LIHUHQFLDGRVGR&RPpUFLR,QG~VWULD*iV 6RPHQWH0RWRULVWDV (VWDEHOHFLPHQWRV%DQFiULRVH)LQDQFHLURVGH2VDVFR
H5HJLmR 6,1',&$72'$6(035(6$6'(75$163257(6'(&$5*$'(6$23$8/2(5(*,$2 
6LQGLFDWRGRV&RQGXWRUHVHP7UDQVSRUWHGH&DUJDV3UySULDVGH63 6LQFDPHVS
9(1'('259,$-$17(
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRV9HQGHGRUHVH9LDMDQWHVGR&RPpUFLRQR(VWDGRGH63 6LQFDPHVS 
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRV9HQGHGRUHVH9LDMDQWHVGR&RPHUFLR3URSDJDQGLVWDV3URSDJDQGLVWDV9HQGHGRUHVH
9HQGHGRUHVGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRVQR(VWDGRGH0* )HFRPHUFLR0*
0272&,&/,67$
6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHV0RWRFLFOLVWDVH&LFOLVWDVGH0* )HFRPHUFLR0*
(1)(50(,526
6LQGLFDWRGRV(QIHUPHLURVGR(VWDGRGD%DKLD 6LQGKRVED
6LQGLFDWRGRV(VWDEHOHFLPHQWRVGH6HUYLoRVGH6DXGHGR(VWDGRGR&HDUD 6LQGLFDWRGRV(QIHUPHLURVGR(VWDGRGR
&HDUD 
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7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWD6HomRIRUDPGHVFULWDVQRVLWHQVDFLPD
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Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

Ações %

16,780%

Sim

Kay Nemoto

Não
1,460%

Sim

62.247.621

TOTAL

465.694.714

10.000.000

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 07/08/2020

OUTROS

Kay Nemoto

Não

308.470.651

Brasil-SP

13.328.577/0001-79

100,000%

2,150%

13,370%

66,240%

Sim

Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia

6.810.064

Brasil-SP

13.328.665/0001-70

Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia

Kay Nemoto

Não

78.166.378

Brasil-SP

20.930.479/0001-72

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

465.694.714

10.000.000

62.247.621

308.470.651

6.810.064

78.166.378

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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2,150%
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66,240%

1,460%

16,780%

Total ações %
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Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Acionista controlador

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

07/08/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

9

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

3

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXtPRV XP DFRUGRGHDFLRQLVWDVYLJHQWHHDUTXLYDGR
QDVHGHGD&RPSDQKLDGRTXDORVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVmRSDUWH ³$FRUGRGH$FLRQLVWDV´ 
D  3DUWHV
6mRSDUWHVQRDFRUGRGHDFLRQLVWDV L (OPR/RSHV)HUQDQGHVGH$VVLV ³(OPR´  LL (GDOPR/HLWH
)HUQDQGHVGH$VVLV ³(GDOPR´  LLL (YHO\Q$VVLV0HQGRQoD ³(YHO\Q´  LY /XLV5HQDWR*XLPDUmHV
/LYHUL ³/XLV5HQDWR´HPFRQMXQWRFRP(OPR(GDOPRH(YHO\QRV³$FLRQLVWDV)XQGDGRUHV´  Y -09
3DUWLFLSDo}HVH*HVWmRGH%HQV6$ ³-09´  YL .DUOD5LEHLURGH&DVWUR%UDQTXLQKR ³.DUOD´  YLL 
*XHULQR$QL]HOOL1HWR ³1HWR´  YLLL .DPLOD5LEHLURGH&DVWUR%UDQTXLQKR ³.DPLOD´  L[ /XL])HOLSH
GH&DVWUR%UDQTXLQKR ³/XL])HOLSH´  [ +HQULTXH$OPHLGD$QL]HOOL ³+HQULTXH´HPFRQMXQWRFRP
.DUOD 1HWR .DPLOD H /XL] )HOLSH RV ³$FLRQLVWDV 0HGFRP´ H MXQWDPHQWH FRP RV $FLRQLVWDV
)XQGDGRUHVH-09RV³$FLRQLVWDV0LQRULWiULRV´  [L 3DWULD%UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\)XQG,9±)XQGR
GH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³3%3()´  [LL %UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\,9±)XQGR
GH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³%3()´HHPFRQMXQWRFRP3%3()RV³)XQGRV´ 
[LLL %UD]LOLDQ3ULYDWH(TXLW\9±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³%3(9´ 
DLQGD FRPR SDUWHV LQWHUYHQLHQWHV DQXHQWHV [LY  (OID 0HGLFDPHQWRV 6$ ³&RPSDQKLD´  [Y 
&OiXGLD*DGHOKD)pOL[ ³&OiXGLD´  [YL /tYLD*DGHOKD)pOL[3iGXD ³/tYLD´  [YLL $GULDQD*DGHOKD
)pOL[ 0DLD ³$GULDQD´  [YLLL  $OLQH *DGHOKD )pOL[ %DUURVR ³$OLQH´  [L[  $OH[DQGUH *DGHOKD )pOL[
³$OH[DQGUH´  [[  0DULD $X[LOLDGRUD *DGHOKD )pOL[ 1RODVFR /RSHV ³0DULD $X[LOLDGRUD´ H HP
FRQMXQWRFRP&OiXGLD/tYLD$GULDQD$OLQHH$OH[DQGUHRV³$FLRQLVWDV0DMRULWiULRV-09´ H [[L 
-RmR)pOL[GH0DMHOD)LOKR ³6U0DMHOD´ 
E  'DWDGHFHOHEUDomR
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDIRLFHOHEUDGRHPGHMXQKRGH
F  3UD]RGHYLJrQFLD
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVWHPSUD]RGH YLQWH DQRVFRQWDGRVGHGHGH]HPEURGHSRGHQGR
VHUDXWRPDWLFDPHQWHUHQRYDGRSRUSHUtRGRVVXFHVVLYRVGH YLQWH DQRVFDVRQmRVHMDGHQXQFLDGR
SRUTXDOTXHUGDVSDUWHVDWp VHLV PHVHVDQWHVGHVHXWpUPLQR
(PFDVRGHXPD2IHUWD3~EOLFDGH$o}HVGD&RPSDQKLDR$FRUGRGH$FLRQLVWDVVHUiUHVFLQGLGRD
SDUWLUGDGDWDHPTXHIRUSXEOLFDGRRDQ~QFLRGHLQtFLRGHGLVWULEXLomR
G  'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH
6XMHLWDPVH DR $FRUGR GH $FLRQLVWDV DV Do}HV RUGLQiULDV GHWLGDV SHORV $FLRQLVWDV TXH HVWHMDP
H[SUHVVDPHQWHYLQFXODGDVDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV ³$o}HV9LQFXODGDV´ 
2V $FLRQLVWDV )XQGDGRUHV DWXDUmR VHPSUH HP FRQMXQWR QR H[HUFtFLR GH VHXV GLUHLWRV ³%ORFR
)XQGDGRUHV´  UHSUHVHQWDGRV H[FOXVLYDPHQWH SHOR DFLRQLVWD (OPR ³5HSUHVHQWDQWH GRV
)XQGDGRUHV´ H[FHWRFRPUHODomRjVPDWpULDVUHODWLYDVj7UDQVIHUrQFLDGH$o}HVQDVTXDLVFDGD
XPGRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVDWXDUiLQGLYLGXDOPHQWH
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&DVRDV$FLRQLVWDV0DMRULWiULRV-09SDVVHPDGHWHUDVDo}HVGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGH-09
RV$FLRQLVWDV0DMRULWiULRV-09DWXDUmRVHPSUHHPFRQMXQWRQRH[HUFtFLRGHVHXVGLUHLWRV ³%ORFR
-09´  UHSUHVHQWDGRV H[FOXVLYDPHQWH SHOR 6U 0DMHOD ³5HSUHVHQWDQWH GD -09´  H[FHWR FRP
UHODomR jV PDWpULDV UHODWLYDV j 7UDQVIHUrQFLD GH $o}HV QDV TXDLV FDGD XP GRV $FLRQLVWDV
0DMRULWiULRV-09DWXDUiLQGLYLGXDOPHQWH
2V$FLRQLVWDV0HGFRPDWXDUmRVHPSUHHPFRQMXQWRQRH[HUFtFLRGHVHXVGLUHLWRV ³%ORFR0HGFRP´ 
UHSUHVHQWDGRVH[FOXVLYDPHQWHSHORDFLRQLVWD/XL])HOLSH ³5HSUHVHQWDQWHGRV)XQGDGRUHV´ H[FHWR
FRP UHODomR jV PDWpULDV UHODWLYDV j 7UDQVIHUrQFLD GH $o}HV QDV TXDLV FDGD XP GRV $FLRQLVWDV
0HGFRPDWXDUiLQGLYLGXDOPHQWH
2V)XQGRVDWXDUmRVHPSUHHPFRQMXQWRQRH[HUFtFLRGHVHXVGLUHLWRVFRPRVHIRVVHPXP~QLFR
DFLRQLVWD ³%ORFR)XQGRV´ LQFOXVLYHFRPUHODomRjVPDWpULDVUHODWLYDVj7UDQVIHUrQFLDGH$o}HV
H  'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV
(QTXDQWR RV $FLRQLVWDV )XQGDGRUHV GHWLYHUHP SDUWLFLSDomR LJXDO RX VXSHULRU D  TXLQ]H SRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWHUmRRGLUHLWRGHLQGLFDUSHORPHQRV GRLV PHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&DVRDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHORV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVVHMDLQIHULRUD TXLQ]HSRUFHQWR GR
&DSLWDOGD&RPSDQKLDHLJXDORXVXSHULRUD TXDWURSRUFHQWR RV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVQmR
WHUmRRGLUHLWRGHLQGLFDU XP PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&DVR D SDUWLFLSDomR GHWLGD SHORV $FLRQLVWDV )XQGDGRUHV VHMD LQIHULRU D  TXDWUR SRU FHQWR  GR
FDSLWDOVRFLDOD&RPSDQKLDRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVWHUmRDVVHJXUDGRRGLUHLWRGHLQGLFDUTXDOTXHU
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2V $FLRQLVWDV 0HGFRP WHUmR GLUHLWR GH LQGLFDU  XP  PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
HQTXDQWRGHWLYHUHPUSDUWLFLSDomRLJXDORXVXSHULRUD TXDWURSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOH
YRWDQWHGD&RPSDQKLDRXFDVRYHQKDPDGHWHUSDUWLFLSDomRLQIHULRUSHORSUD]RGH YLQWHHTXDWUR 
PHVHVFRQWDGRVGHGHDEULOGH
2%3(9WHUiGLUHLWRGHLQGLFDU XP PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHQTXDQWRGHWLYHUHPU
SDUWLFLSDomRLJXDORXVXSHULRUD TXDWURSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLD
RXFDVRYHQKDDGHWHUSDUWLFLSDomRLQIHULRUSHORSUD]RGH YLQWHHTXDWUR PHVHVFRQWDGRVGH
GHMXQKRGH
$GLFLRQDOPHQWHRVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVHXSUHVLGHQWH
VHUmR LQGLFDGRV SHORV $FLRQLVWDV UHSUHVHQWDQGR D PDLRULD GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD
&RPSDQKLD
&DVRRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVSDVVHPDTXDOTXHUWHPSRDGHWHUSDUWLFLSDomRLQIHULRUD TXDWUR
SRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDDWpHQWmRHOHLWRVSHORV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVSDVVDUmRDVHUHOHLWRVHGHVWLWXtGRV
SHOR YRWR DILUPDWLYR GH $FLRQLVWDV UHSUHVHQWDQGR D PDLRULD GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD
&RPSDQKLD
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&DVRRV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVSDVVHPDTXDOTXHUWHPSRDGHWHUSDUWLFLSDomRLJXDORXVXSHULRUD
 FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHRV)XQGRVSDVVHPD
GHWHUHPFRQMXQWRSDUWLFLSDomRPHQRUGRTXH FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOH
YRWDQWHGD&RPSDQKLDRVGLUHLWRVDWXDOPHQWHFRQIHULGRVDRV)XQGRVQHVWH$FRUGRSDVVDUmRDVHU
GHWLGRVSHORV$FLRQLVWDV)XQGDGRUHVHYLFHYHUVD
I
'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUD
DGTXLULODV
1R FDVR GH TXDOTXHU $FLRQLVWD 0LQRULWiULR ³$FLRQLVWD 2IHUWDQWH´  GHVHMDU DOLHQDU VXDV Do}HV H
UHFHEHUXPDSURSRVWD ³3URSRVWD´ SRUHVFULWRGHXPWHUFHLUR ³3URSRQHQWH´ R$FLRQLVWD2IHUWDQWH
QRWLILFDUi SRU HVFULWR ³$YLVR´  RV )XQGRV H R %3(9 ³$FLRQLVWDV 2IHUWDGRV´  FRP FySLD SDUD D
&RPSDQKLD ³$o}HV2IHUWDGDV´ 
2V $FLRQLVWDV 2IHUWDGRV WHUmR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD ³'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD´  QD DTXLVLomR GD
WRWDOLGDGHGDV$o}HV2IHUWDGDVQRVWHUPRVHFRQGLo}HVGD3URSRVWD
1DKLSyWHVHGHRV)XQGRVUHFHEHUHPXPDSURSRVWDGHTXDOTXHU$FLRQLVWD0LQRULWiULRRXGH7HUFHLURV
SDUDDTXLVLomRGHVLDVDo}HVHRV)XQGRVGHFLGLUHPDFHLWDUDSURSRVWDRV)XQGRVGHYHUmRQRWLILFDU
RV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVHR%3(9FRPFySLDSDUDD&RPSDQKLDRVTXDLVWHUmRRGLUHLWRGHH[LJLU
TXHDDOLHQDomRGDVUHIHULDVDo}HVHQJOREHQRWRGRRXHPSDUWHDVDo}HVGHWLGDVSRUFDGDXP
GHOHV ³'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWD´ &DVRDWUDQVIHUrQFLDQmRLPSOLTXHHPDOWHUDomRGHFRQWUROHGD
&RPSDQKLDRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVHR%3(9SRGHUmRRSWDUSRUH[HUFHUVHX'LUHLWRGH9HQGD
&RQMXQWDSURSRUFLRQDOPHQWHjVVXDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD(P
FDVRGHWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVHR%3(9SRGHUmRRSWDU
SRUH[HUFHUVHX'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDSURSRUFLRQDORXH[LJLUTXHDWRWDOLGDGHGDVVXDVDo}HV
WDPEpPVHMDDOLHQDGD
&DVRRV)XQGRVREWHQKDPXPDRIHUWDGHTXDOTXHUGRV$FLRQLVWDV0LQRULWiULRVGR%3(9RXGHXP
WHUFHLURSDUDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHWLWXODULGDGHGRV)XQGRVSRUXPSUHoRPtQLPR
GHWHUPLQDGR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV RV )XQGRV SRGHUmR H[LJLU TXH RV GHPDLV $FLRQLVWDV
0LQRULWiULRV H R %3(9 WDPEpP DOLHQHP D WRWDOLGDGH GH VXD SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD ³'LUHLWRGH2EULJDUD9HQGD´ 
1mR REVWDQWH WRGR R DFLPD VHUmR SHUPLWLGDV DV WUDQVIHUrQFLDV GH Do}HV ³7UDQVIHUrQFLDV
3HUPLWLGDV´  L QRkPELWRGR3ODQRGH2SomRGD&RPSDQKLD LL HIHWXDGDVHQWUHRV$FLRQLVWDVH
VXDV$ILOLDGDVGHVGHTXHWDLV$ILOLDGDVH[SUHVVDPHQWHDGLUDPDWRGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVGR
SUHVHQWH$FRUGR LLL HPGHFRUUrQFLDGHXPD2IHUWD3~EOLFD LY HPTXRWDVGHHPLVVmRGRV)XQGRV
%3(9RXVHXVVXFHVVRUHV RXDUHDOL]DomRGHTXDOTXHUUHRUJDQL]DomRRXUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD
HQYROYHQGRRV)XQGRV%3(9RXVHXVVXFHVVRUHVLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRFLVmRLQFRUSRUDomRRX
IXVmR HQYROYHQGR RV )XQGRV %3(9  Y  GH TXDOTXHU $ILOLDGD GRV )XQGRV %3(9 RX GH VHXV
VXFHVVRUHVTXHGHWHQKDRXYHQKDDGHWHUSDUWLFLSDomRQD&RPSDQKLD YL TXDLVTXHUWUDQVIHUrQFLDV
GH (GDOPR (YHO\Q H /XLV 5HQDWR SDUD TXDLVTXHU GRV GHPDLV $FLRQLVWDV )XQGDGRUHV H HQWUH
TXDOTXHU$FLRQLVWD0LQRULWiULRHRV)XQGRV YLL QDWRWDOLGDGHGDV$o}HVGRV$FLRQLVWDV0HGFRPj
&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGD2SomRGH9HQGD
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
J  'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
1mRKiGLVSRVLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRXYLQFXODomRDRH[HUFtFLR
GRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRH
FRQWUROH
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
$VDOWHUDo}HVUHOHYDQWHV DTXLVLo}HVRXDOLHQDo}HV QDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGH
FRQWUROH H DGPLQLVWUDGRUHV QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV IRUDP GHVFULWDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1055

PÁGINA: 321 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

15.7 - Principais Operações Societárias

3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGRVQRHPLVVRUFRQWURODGDVRXFROLJDGDV
D HYHQWR

,QFRUSRUDomRGD(OID3DUWLFLSDo}HVH$GPLQLVWUDomR6$ ³(OID3DUWLFLSDo}HV´ SHOD
6DQ)HOLFH3DUWLFLSDo}HV6$ ³6DQ)HOLFH´ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHRXWXEURGHIRLDSURYDGDDLQFRUSRUDomRGD(OID3DUWLFLSDo}HVSHOD6DQ
)HOLFHRTXHUHVXOWRXQRDXPHQWRGHFDSLWDO
GH5PLOPHGLDQWHHPLVVmRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVSHORSUHoRGH
HPLVVmRGH5SRUDomR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

(OID3DUWLFLSDo}HVH6DQ)HOLFH

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDLQFRUSRUDomRD(OID3DUWLFLSDo}HVGHL[RXGHH[LVWLUHD6DQ)HOLFHSDVVRXDGHWHU

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULD

Do}HVGD&RPSDQKLDGLUHWDPHQWH

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR
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D HYHQWR

$TXLVLomRGD0DMHOD0HGLFDPHQWRV/WGD ³0DMHOD´ SHOD6DQ)HOLFH

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHRXWXEURGHD(OID3DUWLFLSDo}HV VXFHGLGDSHOD6DQ)HOLFHVXFHGLGDSRU
VXD YH] SHOD &RPSDQKLD  FHOHEURX FRQWUDWR GH FRPSUD H YHQGD SDUD DTXLVLomR GD
WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGHHPLVVmRGD0DMHODSHORSUHoRGH5PLO
$0DMHODDWXDQDGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVSULPRUGLDOPHQWHQDUHJLmR1RUGHVWH
$DTXLVLomRIRLIHLWDDWUDYpVGH L SDUFHODjYLVWDH LL SDUFHODVIXWXUDVTXHVHUmRTXLWDGDV
GHDFRUGRFRPFURQRJUDPDHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDHTXHSRGHUmR
VHUDMXVWDGRVRXGHVFRQWDGRVSRUDOJXQVHYHQWRVHHYHQWXDLVFRQWLQJrQFLDVDQWHULRUHVj
GDWDGDDTXLVLomR


F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

(OID3DUWLFLSDo}HV6DQ)HOLFHH0DMHOD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDDTXLVLomRD6DQ)HOLFHSDVVRXDGHWHUDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD0DMHOD

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHPDVVHPEOHLDJHUDO

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURDFLRQiULRGD&RPSDQKLD


D HYHQWR

,QFRUSRUDomRGD6DQ)HOLFHSHOD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDDLQFRUSRUDomRGD6DQ)HOLFHSHOD&RPSDQKLDR
TXHUHVXOWRXQRDXPHQWRGHFDSLWDOGH5PLOPHGLDQWHHPLVVmRGH
QRYDVDo}HVRUGLQiULDVSHORSUHoRGHHPLVVmRGH5PLO

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

6DQ)HOLFHH&RPSDQKLD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDLQFRUSRUDomRD6DQ)HOLFHGHL[RXGHH[LVWLUHRVyFLRVGD6DQ)HOLFH LH)XQGRV,9

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULD

H-09 SDVVDUDPDGHWHUDVDo}HVGD&RPSDQKLDGLUHWDPHQWH

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGDRSHUDomR
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D HYHQWR

,QFRUSRUDomR GD &LrQFLD 0HGLFDPHQWRV (VSHFLDLV /WGD ³&LrQFLD´  SHOD 3UHVFULWD
0HGLFDPHQWRV/WGD ³3UHVFULWD´ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDFHGHXDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGHWLGDVQRFDSLWDOVRFLDO

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

3UHVFULWDH&LrQFLD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPDLQFRUSRUDomRD&LrQFLDGHL[RXGHH[LVWLU

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHPFRQWUDWRVRFLDO1mRKRXYHLPSDFWRQDVSDUWLFLSDo}HVGD&RPSDQKLD

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURDFLRQLRQiULRGD&RPSDQKLD

GD&LrQFLDSDUDD3UHVFULWDFRPDSRVWHULRULQFRUSRUDomRGD&LrQFLDSHOD3UHVFULWD
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D HYHQWR

$TXLVLomR GD &HQWUDO 'LVWULEXLGRUD GH 0HGLFDPHQWRV /WGD ³*UXSR &'0´  SHOD
&RPSDQKLD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGR*UXSR&'0
2 *UXSR &'0 p FRPSRVWR SHODV RSHUDo}HV GH &'0 H 3ULPH H DWXD QD GLVWULEXLomR GH
PHGLFDPHQWRVHGHSURGXWRVKRVSLWDODUHVSULPRUGLDOPHQWHQDUHJLmR1RUGHVWH
2 YDORU WRWDO GD WUDQVDomR IRL GH 5 PLO FRQVLGHUDQGR DV FRQGLo}HV FRQWUDWXDLV
DVVLQDGDVQDGDWDGHIHFKDPHQWRGRDFRUGR
2 YDORU GD WUDQVDomR WRWDO GD WUDQVDomR SRGHUi VHU DXPHQWDGR SRU XPD HYHQWXDO
FRQWUDSUHVWDomR FRQWLQJHQWH ³(DUQRXW´  TXH WHP VHX SDJDPHQWR FRQGLFLRQDGR  DR
DWLQJLPHQWRGHGHWHUPLQDGDVPHWDHVWDEHOHFLGDVQRIHFKDPHQWRGDWUDQVDomR
$DTXLVLomRIRLIHLWDDWUDYpVGH L SDUFHODjYLVWDH LL SDUFHODVIXWXUDVTXHVHUmRTXLWDGDV
GHDFRUGRFRPFURQRJUDPDHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDHTXHSRGHUmR
VHUDMXVWDGRVRXGHVFRQWDGRVSRUDOJXQVHYHQWRVHHYHQWXDLVFRQWLQJrQFLDVDQWHULRUHVj
GDWDGDDTXLVLomR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

&RPSDQKLDH*UXSR&'0

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPR UHVXOWDGR GD DTXLVLomR D &RPSDQKLD SDVVRX D GHWHU  GR FDSLWDO VRFLDO GR

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

1mR KRXYH LPSDFWR QDV SDUWLFLSDo}HV GD &RPSDQKLD $ RSHUDomR IRL DSURYDGD HP
5HXQLmRGH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURDFLRQiULRGD&RPSDQKLD

*UXSR&'0
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D HYHQWR

$TXLVLomRGD$JLOIDUPD0HGLFDPHQWRV/WGD ³$JLOIDUPD´ SHOD3UHVFULWD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

(PGHPDLRGHD3UHVFULWD VXEVLGLiULDGD&RPSDQKLD DGTXLULXDWRWDOLGDGHGDV
TXRWDVGD$JLOIDUPD$$JLOIDUPDDWXDQDGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVSULPRUGLDOPHQWHQD
UHJLmR6XODWUDYpVGHIDUPiFLDVHVSHFLDOL]DGDVHGHOLYHU\
2 YDORU WRWDO GD WUDQVDomR IRL GH 5  PLO FRQVLGHUDQGR DV FRQGLo}HV FRQWUDWXDLV
DVVLQDGDVQDGDWDGHIHFKDPHQWRGRDFRUGR2YDORUGDWUDQVDomRWRWDOGDWUDQVDomRSRGHUi
VHU DXPHQWDGR SRU XPD HYHQWXDO FRQWUDSUHVWDomR FRQWLQJHQWH (DUQRXW  TXH WHP VHX
SDJDPHQWR FRQGLFLRQDGR DR DWLQJLPHQWR GH GHWHUPLQDGDV PHWD HVWDEHOHFLGDV QR
IHFKDPHQWRGDWUDQVDomRHVWHSDJDPHQWRSRGHFKHJDUHPXPYDORUWRWDOGHDWp5
PLOHWHUiVHXYDORUMXVWR FRQVLGHUDQGRDSUREDELOLGDGHGHRFRUUHU LQFOXtGRQRYDORUDSDJDU
QRPRPHQWRGDDTXLVLomR
$DTXLVLomRIRLIHLWDDWUDYpVGH L SDUFHODjYLVWDH LL SDUFHODVIXWXUDVTXHVHUmRTXLWDGDV
GHDFRUGRFRPFURQRJUDPDHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDHTXHSRGHUmRVHU
DMXVWDGRVRXGHVFRQWDGRVSRUDOJXQVHYHQWRVHHYHQWXDLVFRQWLQJrQFLDVDQWHULRUHVjGDWD
GDDTXLVLomR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV
G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHVH
GHSRLVGDRSHUDomR

$JLOIDUPDH3UHVFULWD
&RPRUHVXOWDGR GDDTXLVLomRD3UHVFULWDSDVVRXDGHWHUDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD
$JLOIDUPD

1mRKRXYHLPSDFWRQDVSDUWLFLSDo}HVGD&RPSDQKLD$RSHUDomRIRLDSURYDGDHP5HXQLmR
GH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURDFLRQiULRGD&RPSDQKLD
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D HYHQWR

$TXLVLomRGR*UXSR0HGFRPVHQGRFRPSRVWRVSHODVHPSUHVDV0HGFRP&RPpUFLR
GH 0HGLFDPHQWRV +RVSLWDODUHV /WGD ³0HGFRP´  H GD *% 'LVWULEXLGRUD GH
0HGLFDPHQWRVH3URGXWRV+RVSLWDODUHV/WGD ³*%´ SHOD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$&RPSDQKLDDGTXLULXDWRWDOLGDGHGHTXRWDVGD0HGFRPHPSHORSUHoRGH
5PLO2*UXSR0HGFRPDWXDQDGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVHGHSURGXWRV
KRVSLWDODUHV SULPRUGLDOPHQWH QD UHJLmR &HQWUR 2HVWH H SRVVXL GURJDULDVGHOLYHU\ QDV
FLGDGHVGH*RLkQLD%UDVtOLDH&XLDEi
$DTXLVLomRIRLIHLWDDWUDYpVGH L WURFDGHDo}HVGD(OID LL SDUFHODjYLVWDH LLL SDUFHODV
IXWXUDVTXHVHUmRTXLWDGDVGHDFRUGRFRPFURQRJUDPDHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWRGHFRPSUD
H YHQGD H TXH SRGHUmR VHU DMXVWDGRV RX GHVFRQWDGRV SRU DOJXQV HYHQWRV H HYHQWXDLV
FRQWLQJrQFLDVDQWHULRUHVjGDWDGDDTXLVLomR
2 YDORU GD WUDQVDomR SRGHUi VHU DXPHQWDGR SRU XPD HYHQWXDO FRQWUDSUHVWDomR
FRQWLQJHQWHTXHWHPVHXSDJDPHQWRFRQGLFLRQDGRDRDWLQJLPHQWRGHGHWHUPLQDGDVPHWD
HVWDEHOHFLGDVQRIHFKDPHQWRGDWUDQVDomR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV
G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPSDQKLD0HGFRPH*%
&RPDDTXLVLomRDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD0HGFRPHGD*%SDVVDUDPDVHUGHWLGDV
SHOD&RPSDQKLD2VDFLRQLVWDVYHQGHGRUHVGH0HGFRPH*%SRUVXDYH]SDVVDUDPD
GHWHU XPD SDUWLFLSDomR WRWDO GH  GD &RPSDQKLD FRP GLOXLomR SURSRUFLRQDO GRV
GHPDLVDFLRQLVWDV

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR
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D HYHQWR

$TXLVLomR GD 6DOXV /DWDP +ROGLQJ 6$ KROGLQJ GD $WULDO 6D~GH ³$WULDO´  SHOD
&RPSDQKLD

E SULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$ &RPSDQKLD DGTXLULX D WRWDOLGDGH GDV Do}HV GD 6DOXV HP  GH MXQKR GH  SHOR
SUHoRGH5PLO$6DOXVpDKROGLQJGD$WULDO6D~GHTXHSRUVXDYH]pXPD
VRFLHGDGHRSHUDFLRQDODWXDQGRQDGLVWULEXLomRGHPDWHULDLVKRVSLWDODUHVFRPSDUWLFLSDomR
HPRXWUDVVRFLHGDGHVTXHDWXDPQRPHVPRVHWRU

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV
G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

&RPSDQKLDH$WULDO
&RPDDTXLVLomRDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD$WULDODQWHULRUPHQWHGHWLGDVSHOR%UD]LOLDQ
3ULYDWH(TXLW\9±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDSDVVDUDPD
VHU GHWLGDV SHOD &RPSDQKLD 2 )XQGR 9 SRU VXD YH] SDVVRX D VHU DFLRQLVWD GD
&RPSDQKLD GHWHQGR XPD SDUWLFLSDomR GH DSUR[LPDGDPHQWH  QHVWD FRP GLOXLomR
SURSRUFLRQDOGRVGHPDLVDFLRQLVWDV

H PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDV

I TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR
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)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
Aquisição Dupatri
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDSDUDDDTXLVLomR
GDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD'XSDWUL+RVSLWDODU&RPpUFLR,PSRUWDomRH([SRUWDomR/WGD

$ 'XSDWUL DWXD QD GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV H GH SURGXWRV KRVSLWDODUHV SULPRUGLDOPHQWH QD
UHJLmR6XGHVWH

$ RSHUDomR IRL DSURYDGD SHOR &$'( &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD  PDV D
DTXLVLomRDLQGDQmRIRLFRQVXPDGD
2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV
Aquisição Mostaert

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDSDUDDDTXLVLomRGD
WRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD&RPHUFLDO0RVWDHUW/WGD$DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HVSUHFHGHQWHV
XVXDLV D HVVH WLSR GH WUDQVDomR IRL VXEPHWLGD j DQiOLVH GR &$'( &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH
'HIHVDHFRQ{PLFD HHVWiDJXDUGDQGRDSURYDomR

$ &RPHUFLDO0RVWDHUW p XPD HPSUHVD VHGLDGD HP3HUQDPEXFR HVSHFLDOL]DGD QD GLVWULEXLomR GH
PHGLFDPHQWRVKRVSLWDODUHVDQWLELyWLFRVLQMHWiYHLVHRQFROyJLFRV

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV
Aquisição Fenergy

(P  GH MXQKR GH  D KRMH FRQWURODGD GD &RPSDQKLD 1DFLRQDO &RPHUFLDO +RVSLWDODU /WGD
DVVLQRXFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDSDUDDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGD)HQHUJ\&RPpUFLR
GH3URGXWRV0pGLFR+RVSLWDODUHV/WGD$DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVXVXDLVD
HVVHWLSRGHWUDQVDomR

$ )HQHUJ\ DWXD QD GLVWULEXLomR GH PDWHULDLV PpGLFR KRVSLWDODUHV SULPRUGLDOPHQWH QD UHJLmR 6XO
FRQFHQWUDQGRVHXSRUWIyOLRHPFRQVXPtYHLVSDUDFLUXUJLDVGHDOWDFRPSOH[LGDGH

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV
Aquisição Surya Dental

(P  GH MXQKR GH  D KRMH FRQWURODGD GD &RPSDQKLD 1DFLRQDO &RPHUFLDO +RVSLWDODU 6$
DVVLQRX FRQWUDWR GH FRPSUD H YHQGD SDUD D DTXLVLomR GR FRQWUROH DFLRQiULR GD 6XU\D 'HQWDO
&RPpUFLRGH3URGXWRV2GRQWROyJLFRVH)DUPDFrXWLFRV/WGD$DTXLVLomRHVWiVXMHLWDDFRQGLo}HV
SUHFHGHQWHVXVXDLVDHVVHWLSRGHWUDQVDomRIRLVXEPHWLGDjDQiOLVHGR&$'(HHVWiDJXDUGDQGR
VXDDSURYDomR

$6XU\D'HQWDODWXDQDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVYROWDGRVSDUDFOtQLFDVRGRQWROyJLFDVSULPRUGLDOPHQWH
QDUHJLmR6XOHPERUDWHQKDDFHVVRHFDSLODULGDGHHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLO

2VYDORUHVGDQHJRFLDomRHVWmRVXMHLWRVDREULJDomRGHFRQILGHQFLDOLGDGHHVHUmRGLYXOJDGRVTXDQGR
DVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHDWUDQVDomRIRUHPFRQFOXtGDV
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'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
1RVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV
³3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´ DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGD
HPGHDJRVWRGHHVWDEHOHFHDVUHJUDVTXHGHYHPVHUREVHUYDGDVHPDVQRVVDVWUDQVDo}HV
FRPHUFLDLV TXH HQYROYDP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGDV QD 3ROtWLFD  EHP FRPR SDUD
DGPLQLVWUDomRGHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDPSRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVpRGHIRUQHFHURULHQWDo}HVjFRQGXWDGRVQRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVHGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHQRVVDVFRQWURODGDVGHIRUPDD]HODUSDUDTXHWRGDVDV
WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H RXWUDV VLWXDo}HV TXH HQYROYDP SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHVVHMDPUHDOL]DGDV L GHDFRUGRFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHV LL HPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYDV RX FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR H LLL  GH IRUPD WUDQVSDUHQWH DRV
DFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDO
&DGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHPSRWHQFLDOLQIRUPDGDGHYHUiVHUDQDOLVDGDSHODÈUHD
GH&RPSOLDQFHSDUDGHWHUPLQDUVHHODGHIDWRFRQVWLWXLXPD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
VXMHLWD DRV SURFHGLPHQWRV GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV 2 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR GHYHUi
FODVVLILFDUDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQVLGHUDQGR L RPRQWDQWHHQYROYLGRH LL VH
HODVGL]HPUHVSHLWRDXPDRSHUDomRGHQWURGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRXQmRSDUDGHWHUPLQDU
RVyUJmRVFRPSHWHQWHVUHVSRQViYHLVSRUVXDDYDOLDomRHDQiOLVHHVHDSOLFiYHOVXDDSURYDomRGH
DFRUGRFRPHVWD3ROtWLFD2'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRSRGHUiFRQVXOWDUSUHYLDPHQWHR&RRUGHQDGRUGR
&RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR FRP UHODomR j FODVVLILFDomR GDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVQRVWHUPRVGHVWD3ROtWLFD
$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVDEUDQJHHUHJXODPHQWD L RVSURFHGLPHQWRVHRVUHVSRQViYHLV
SHODLGHQWLILFDomRGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHSHODFODVVLILFDomRGHRSHUDo}HVFRPRXPD³WUDQVDomR
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV´ LL  RV FULWpULRV TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV SDUD D UHDOL]DomR GH XPD
7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV LLL RVSURFHGLPHQWRVSDUDDX[LOLDUDLGHQWLILFDomRGHVLWXDo}HV
LQGLYLGXDLVTXHSRVVDPHQYROYHUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVH LY DVLQVWkQFLDVGHDSURYDomRGHXPD
WUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDGHSHQGHUGRYDORUHQYROYLGRRXGDWUDQVDomRVHUUHDOL]DGD
GHQWURRXIRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV
6mRYHGDGDVDV7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDP
DV&RQGLo}HVGH0HUFDGR LL IRUPDVGHUHPXQHUDomRGHDVVHVVRUHVFRQVXOWRUHVHLQWHUPHGLiULRV
TXHJHUHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPDFRPSDQKLDRVDGPLQLVWUDGRUHVRVDFLRQLVWDVRXFODVVHVGH
DFLRQLVWDV LLL FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRVHPIDYRUGRFRQWURODGRUHGRVDGPLQLVWUDGRUHV LY FRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHQmRHVWHMDPH[HUFHQGRDWLYLGDGHVFRPXPHQWHH[HUFLGDVSRUHODVH Y 
RSHUDo}HVRXQHJyFLRVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDOHDRVLQWHUHVVHVVRFLDLVGD&RPSDQKLDHRXGH
VXDVFRQWURODGDVWDLVFRPRILDQoDVDYDLVHQGRVVRVHTXDOTXHUJDUDQWLDHPIDYRUGHWHUFHLURV
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$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHU
DWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHQRVVRVDWLYRVHPQRVVRGHWULPHQWR LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHX
FDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWDGHWHUFHLURVVHPDXWRUL]DomRFRQVWDQWH
GRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHU
RSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVRRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWR
WRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
$ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HVWi GLVSRQLELOL]DGD SDUD FRQVXOWD HOHWURQLFDPHQWH HP QRVVR
website ZZZJUXSRHOIDFRPEUUL EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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N/A
N/A

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 332 de 371

Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)

0,000000

Objeto contrato

NÃO

A empresa é controlada pelo Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

indeterminada

Relação com o emissor

Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda.

R$0,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$0,00

Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.

Natureza e razão para a operação

0,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)

NÃO

Objeto contrato

indeterminada

A empresa é controlada pelo Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

R$2.000,00

Relação com o emissor

VJ Farma Ltda.

R$2.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

2.000,00

Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.

Natureza e razão para a operação

0,000000

N/A

NÃO

Rescisão ou extinção

Especificar

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

indeterminada

Duração

Garantia e seguros

R$492.000,00

Montante (Reais)

Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)

R$492.000,00

Saldo existente

Objeto contrato

492.000,00

Montante envolvido
(Reais)

A empresa é controlada pelo Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

Data
transação

Relação com o emissor

Med Imagem S/C

Parte relacionada
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Relação com o emissor

Brazil Senior Living S.A.

NÃO

0,000000

PÁGINA: 333 de 371

A empresa é controlada pelo Pátria Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

R$4.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$4.000,00

Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.

Natureza e razão para a operação

4.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)

NÃO

Objeto contrato

indeterminada

A empresa é controlada pelo Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

R$0,00

Relação com o emissor

Athena Saúde Holding S.A.

R$0,00

Credor

Posição contratual do emissor

0,00

Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.

Natureza e razão para a operação

Especificar

N/A

Rescisão ou extinção

0,000000

N/A

NÃO

Garantia e seguros

indeterminada

Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)

R$0,00

Objeto contrato

R$0,00

A empresa é controlada pelo Brazilian Private Equity V – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

0,00

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda.

Especificar

Credor

Duração

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)
N/A
N/A
Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.
Credor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 334 de 371

O Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves é controlado por holding de titularidade dos seguintes acionistas minoritários da Companhia: Elmo
Assis, Edalmo Assis, Evelyn Assis e Luis Liveri.

0,000000

Relação com o emissor

Hospital Memorial Nossa Senhora das Neves

NÃO

Devedor

Posição contratual do emissor

indeterminada

Aluguel de máquina de café expresso para escritório.

Natureza e razão para a operação

R$4.005.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

R$4.005.000,00

N/A

Garantia e seguros

4.005.000,00

Locação e manutenção de máquina de café expresso.

Objeto contrato

Especificar

A empresa é controlada pelo Pátria Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

08/04/2019

indeterminada

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S/A

R$0,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$0,00

Vendas ocorrem no curso normal dos negócios da Companhia. Parte relacionada é um cliente como outros.

Natureza e razão para a operação

0,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Duração

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Compra e venda ordinária de medicamentos e/ou correlatos (via pedidos e ordens de compra)

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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29/12/2017

Alessandra é diretora estatutária da Agilfarma, subsidiária da Companhia.

Alessandra Moreno de Aguiar

Relação com o emissor

Até 29.12.2022

NÃO

PÁGINA: 335 de 371

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$3.195,31

Locação de imóvel onde está localizado o escritório de João Pessoa Companhia (DCT). Além das Partes Relacionadas a empresa Control
Construções Ltda. (que não é parte relacionada) também figura como locadora.

Natureza e razão para a operação

R$89.468,68

N/A

Rescisão ou extinção

3.195,31

Cirúrgica Jaw, subsidiária da Companhia, é fiadora. Companhia mantém seguro do imóvel.

Garantia e seguros

Especificar

Locação de imóvel localizado em Rod. Gov. Antonio Mariz – Lot Oceania III, João Pessoa, PB. Neste imóvel está localizado um dos escritórios
administrativos da Companhia.

Objeto contrato

0,000000

A LLE Holding e a EGallo participações são holdings controladas pelos seguintes acionistas minoritários da Companhia: Elmo Assis, Edalmo Assis e
Evelyn Assis.

NÃO

Relação com o emissor

Até 01.11.2024

01/11/2019

LLE Holding e EGALLO Participações

R$45.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$2.295.000,00

Locação de imóvel onde está localizado um dos centros de distribuição da Companhia.

Natureza e razão para a operação

45.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

Prescrita Medicamentos, subsidiária da Companhia, é fiadora. Companhia mantém seguro do imóvel.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Locação de imóvel localizado em Rua Projetada, 1106, Sala 3, Lote D, Sitio Athayde, Praia do Jacaré, Cabedelo, PB. Neste imóvel está localizado
um dos centros de distribuições da Companhia.

Até 30.09.2024

Duração

Objeto contrato

R$60.064,50

Montante (Reais)

A LLE Holding e a EGallo participações são holdings controladas pelos seguintes acionistas minoritários da Companhia: Elmo Assis, Edalmo Assis e
Evelyn Assis.

R$3.003.225,00

Saldo existente

Relação com o emissor

60.064,50

Montante envolvido
(Reais)

01/10/2014

Data
transação

Versão : 1

LLE Holding e EGALLO Participações

Especificar

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Locação de imóvel situado no 4º andar do Edifício Eldorado Business Tower, localizado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. das Nações
Unidas, nº 8501. Neste imóvel está localizado um escritório administrativo da Atrial.
N/A
N/A
Locação de imóvel onde está localizado escritório da Atrial em São Paulo/SP.
Devedor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 336 de 371

A empresa é controlada pelo Pátria Brazilian Private Equity IV – Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, sócio da Companhia.

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

02/09/2019

Alphaville Urbanismo S.A.

Até 14 de agosto de
2025

Devedor

Posição contratual do emissor

R$66.644,00

Locação de imóvel onde está o centro de distribuição de Recife da CDM, subsidiária da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$3.998.640,00

N/A

Rescisão ou extinção

66.644,00

Caução.

Garantia e seguros

Especificar

Locação de imóvel localizado em Rua Leopoldo Neves, 67, Recife, PE.. Neste imóvel está localizado um dos centros de distribuições da CDM.

Objeto contrato

0,000000

Thulio Guerra é diretor estatutário da CDM, subsidiária da Companhia.

NÃO

Relação com o emissor

Até 30.04.2024

30/04/2019

Thulio Coelho Moraes Guerra

R$19.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$855.000,00

Locação de imóvel onde está localizado unidade da Agilfarma em Porto Alegre.

Natureza e razão para a operação

19.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Locação de imóvel situado na Rua Tobias da Silva, nº 267, Cj 402, Porto Alegre, RS. Neste imóvel está localizado uma das farmácias da Agilfarma.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Especificar

Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Duração
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Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
(PUHODomRDFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVPHQFLRQDGRVQRLWHP
DFLPDRFRUULGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
D ,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$ &RPSDQKLD LQVWLWXLX D 3ROtWLFD GH &RQIOLWR GH ,QWHUHVVHV TXH WHP R REMHWLYR GH HVWDEHOHFHU
GLUHWUL]HVHRULHQWDURWLPH(OID±VHXVFRODERUDGRUHVGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVHVyFLRV ³(TXLSH(OID´ 
± QD LGHQWLILFDomR H GHFODUDomR GHVLWXDo}HV TXH SRVVDP DSUHVHQWDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH UHDLV
SRWHQFLDLV RX DSDUHQWHV $V GLVSRVLo}HV GHVWD 3ROtWLFD GHYHP VHU LQWHUSUHWDGDV HP FRQMXQWR H
FRPSOHPHQWDPDVGLUHWUL]HVGHFRQGXWDHVWDEHOHFLGDVSHOR&yGLJRGH&RQGXWDHeWLFDGD(OIDHSHOD
QRVVD3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR
2UHIHULGRGRFXPHQWRLQGLFDTXHpGHUHVSRQVDELOLGDGHGHFDGDSHVVRDGR7LPH(OIDFRPXQLFDUj
ÈUHDGH&RPSOLDQFHDFHUFDGRVSRWHQFLDLVRXFRQILUPDGRVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV L QRDWRGHVXD
DGPLVVmR HOHLomR RX LQJUHVVR QD VRFLHGDGH LL  D FDGD  PHVHV QDV VROLFLWDo}HV GD iUHD GH
&RPSOLDQFHH LLL DVVLPTXHLGHQWLILFDUSRWHQFLDOVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVRESHQDGHVH
DSOLFDUHPDVFRQVHTXrQFLDVFDEtYHLVDRVFDVRVGHOLEHUDGDPHQWHQmRLQIRUPDGRV
¬iUHDGH&RPSOLDQFHFDEHUiDYHULILFDomRGRVUHODWRVLQIRUPDGRVHHQFDPLQKDPHQWRGRVFDVRV
SDUDGHFLVmRGR&RPLWrGHeWLFD2VJHVWRUHVGRVFRODERUDGRUHVHFRQWUDWRVTXHSRVVXHPFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVGHYHPVHUFRPXQLFDGRVGDVGHFLV}HVSRUHVFULWRHGHHYHQWXDLVUHVWULo}HVGHDWXDomR
RXDSURYDomR
1RVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVTXHHVWHMDP
HPVLWXDomRGHLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHGHYHUmRFLHQWLILFDURVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDGHVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWDGHUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR RX GD 'LUHWRULD D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GR VHX LPSHGLPHQWR &DVR DOJXP
DGPLQLVWUDGRU TXH SRVVD WHU XP LQWHUHVVH SHVVRDO FRQIOLWDQWH QmR PDQLIHVWH VHX FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVTXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomR
GHYHUiID]rOR
$ SHVVRD GD HTXLSH (OID TXH GHVFXPSULU TXDOTXHU SUHFHLWR GHVWD 3ROtWLFD HRX QmR UHSRUWDU XPD
VLWXDomRGHSRWHQFLDORXFRQILUPDGRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHVWDUiVXMHLWRjVVDQo}HVSUHYLVWDVQR
&yGLJRGH&RQGXWDGR*UXSR(OIDQRVWHUPRVGRTXHGHFLGLUR&RPLWrGHeWLFD
$GLFLRQDOPHQWHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVHRXH[LJLGDVSHODOHJLVODomR
LQFOXLQGRDTXHODVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
VmRDSOLFDGDV6HJXQGRWDLVUHJUDVRDFLRQLVWDQmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLD
JHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOH
jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHURXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLi
ORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR$GHOLEHUDomRWRPDGDHP
GHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVRpDQXOiYHOUHVSRQGHQGR
RDFLRQLVWDSHORVGDQRVFDXVDGRVHSHODUHVWLWXLomRj&RPSDQKLDGDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR
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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

E 'HPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRFRQIRUPHRFDVRVRPHQWHSRGHUmR
DSURYDUXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVHFRQVWDWDUHPERDIpTXHDWUDQVDomRpIHLWDHP
FRQGLo}HVGHPHUFDGRRXFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGRHQRQRVVRLQWHUHVVHHRXGH
QRVVDVFRQWURODGDV
1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRDVHXFULWpULRSRGHUmRHVWDEHOHFHU
FRPRFRQGLomRSDUDDDSURYDomRGHXPDWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXDOTXHUPRGLILFDomR
TXH FRQVLGHUH QHFHVViULD SDUD TXH D WUDQVDomR VHMD FRQFOXtGD HP EDVHV HTXLWDWLYDV H QR QRVVR
LQWHUHVVHHRXGHQRVVDVFRQWURODGDV
$GHPDLV XPD WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHUi VHPSUH VHU FRQFOXtGD SRU HVFULWR
HVSHFLILFDQGR VHXV SULQFLSDLV WHUPRV H FRQGLo}HV FRPR FRQWUDSUHVWDomR QRV WHUPRV GR DFRUGR
GXUDomRHFRQGLo}HVSDUDUHVFLVmRGHFODUDo}HVHLQGHQL]Do}HVJDUDQWLDVUHVSRQVDELOLGDGHHQWUH
RXWURV
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHQFRQWUDPVHGHVFULWDVQRVGHPDLVLWHQVGDSUHVHQWHVHomR
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07/08/2020

Tipo de capital

07/08/2020

Tipo de capital

07/08/2020

Tipo de capital

07/08/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

834.510.266,21

Capital Autorizado
0,00

834.510.266,21

Capital Integralizado

834.510.266,21

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Totalmente integralizado.

Prazo de integralização

200.000.000

465.694.714

465.694.714

465.694.714

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 341 de 371

200.000.000

465.694.714

465.694.714

465.694.714

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

1076

Subscrição
particular
127.478.142

Ordinárias
(Unidades)
0

Preferênciais
(Unidades)
127.478.142

112.001.000,00000000

1,53

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Subscrição
particular
106.382.979

Subscrição
particular
28.270.157

Subscrição
particular
78.166.378

Subscrição
particular

10.000.000

As integralizações foram realizadas em moeda corrente nacional.

30.600.000,00

Forma de integralização

07/08/2020

Calculado com base no disposto no art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

07/08/2020

Por meio da conferência de quotas da Salus Latam Holding S.A.

239.220.694,97

Forma de integralização

30/06/2020

Calculado com base no disposto no art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

30/06/2020

Por meio da conferência de quotas da Medcom Comércio de Medicamentos Hospitalares Ltda.

2.672.920,58

Forma de integralização

09/04/2020

Calculado com base no disposto no art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

09/04/2020

As integralizações foram realizadas em moeda corrente nacional.

250.000.000,00

Forma de integralização

13/03/2020

Calculado com base no disposto no art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações

Reunião do
Conselho de
Administração

Critério para determinação do
preço de emissão

13/03/2020

0

0

0

0

10.000.000

78.166.378

28.270.157

106.382.979

803.910.266,21000000

564.689.571,24000000

562.016.650,66000000

312.016.650,66000000

3,06

3,06

0,09

2,35

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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Parte por meio da versão do patrimônio líquido decorrente da incorporação da San Felice pela Companhia, nos termos do artigo 227 da Lei n.º 6.404/76, e parte em moeda corrente nacional.

194.619.055,66

Tipo de
aumento

Forma de integralização

29/12/2017

Valor total emissão
(Reais)

Calculado com base no disposto no art. 170, §1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações

Assembleia Geral
Extraordinária

29/12/2017

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.
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Versão : 1

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve bonificação, desdobramento ou grupamento
de ações da Companhia.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHQFRQWUDPVHGHVFULWDVQRVGHPDLVLWHQVGDSUHVHQWHVHomR
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, aos nossos acionistas é assegurado o direito ao
recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à
constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reservas, conforme
estabelecido na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social. O pagamento do dividendo
obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Nos termos do nosso Estatuto Social, o saldo do lucro líquido apurado no exercício, obtido após as
deduções e/ou destinações previstas no Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações,
montante equivalente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) será destinado para pagamento
do dividendo obrigatório a todos os acionistas.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

(i) Liquidação: De acordo com as regras da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas receberão
os pagamentos na proporção de suas participações no capital social;
(ii) Reembolso: De acordo com o Novo Estatuto Social, o valor de reembolso das ações, deverá
corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação aceito nos termos da
Lei das Sociedades por Ações, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral; e
(iii) Resgate: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações de emissão da Companhia
podem ser resgatadas mediante determinação dos acionistas em assembleia geral extraordinária
que representem, no mínimo, 50% do capital social 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

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das Sociedades por Ações

Outras características
relevantes

Solicitamos a admissão de nossas ações para negociação no segmento Novo Mercado da B3. A
partir da data de publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de nossa
emissão, nossos acionistas terão todos os direitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
Limitação ao Direito de Voto
1mRSRVVXtPRVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
Obrigação de Realização de Oferta Pública
&RPUHODomRjUHJUDHVWDWXWiULDTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDRQRVVR(VWDWXWR6RFLDO
GHWHUPLQD TXH D DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD GH QRVVR FRQWUROH WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD
RSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRGHTXHR
DGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRUREMHWR
WRGDVDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRTXHVHMDPGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRDV
FRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
1RVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRHVWDEHOHFHH[FHo}HVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRVGRV
DFLRQLVWDV7RGDYLDQRVVRVDFLRQLVWDVWHUmRVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJRGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFDVRQmRFXPSUDPREULJDomRLPSRVWDSHODOHLRXSHORHVWDWXWRFHVVDQGR
DVXVSHQVmRORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários que não sejam suas ações
e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários que não sejam suas ações
e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHVWiVHQGRUHTXHULGDSHUDQWHD&90HD%8PD
YH] FRQFHGLGR R UHJLVWUR DV Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD HPLVVmR SDVVDUmR D VHU DGPLWLGDV j
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

'HVFUHYHUDVRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDVSHORHPLVVRURXSRUWHUFHLURV
LQFOXLQGRFRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRV
GRHPLVVRU
HPLVVmRGHGHErQWXUHV
(P  GH DJRVWR GH  IRL UHDOL]DGD D  SULPHLUD  HPLVVmR GH GHErQWXUHV VLPSOHV QmR
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVGDHVSpFLHTXLURJUDIiULDFRPJDUDQWLDDGLFLRQDOILGHMXVVyULDHPGXDVVpULHV
SDUD GLVWULEXLomR S~EOLFD FRP HVIRUoRV UHVWULWRV GH GLVWULEXLomR QR PRQWDQWH WRWDO GH
5 FHPPLOK}HVGHUHDLV QRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90FRPDLQWHUPHGLDomR
GHLQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV(VWDVGHErQWXUHVIRUDP
LQWHJUDOPHQWHUHVJDWDGDVHPGHMXOKRGH
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

  &DVR R HPLVVRU WHQKD IHLWR RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV
LQGLFDU
1ª emissão de debêntures
D

&RPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

2VUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVSRUQyVHPGHFRUUrQFLDGDHPLVVmRGDVGHErQWXUHVIRUDPXWLOL]DGRV
SDUD L  R UHSHUILODPHQWR GH GtYLGD GD (PLVVRUD GH IRUPD D RWLPL]DU SUD]RV H FXVWRV H LL 
LQYHVWLPHQWRVHPRSHUDo}HVTXHFRQVWLWXHPRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD capex
FDSLWDOGHJLURSDUDVXSRUWDURFUHVFLPHQWR 
E
6HKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR
1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR KRXYH GHVYLRV HQWUH D DSOLFDomR HIHWLYD GRV UHFXUVRV H DV
SURSRVWDVGHDSOLFDomRGLYXOJDGDV
F

&DVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKRXYHGHVYLRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFUHYHUDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLUR
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHQmRUHDOL]DPRVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmR
GHWHUFHLURVQRV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRFRUUHQWH
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHMXOJXHUHOHYDQWHV
1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV SDUD HVWD 6HomR  GR )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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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
Exercício social 30/06/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

10.000.000

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

10.000.000

Relação valores mobiliários em
circulação

0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiQHQKXPDRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
TXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

07/08/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

são as pessoas indicadas no artigo 13 da Instrução CVM 358, incluindo a Companhia, os
Acionistas Controladores, Diretores, Membros do Conselho de Administração, Membros do
Conselho Fiscal, Empregados com acesso a Informações Privilegiadas e, também, membros de
quaisquer Comitês, incluindo quaisquer observadores nomeados, ou outros órgãos estatutários
da Companhia que possam ser criados com funções técnicas ou consultivas e, também, qualquer
pessoa que, devido ao seu cargo ou posição na Companhia ou em suas Subsidiárias, tiver
aderido expressamente ao Termo de Adesão e possa ter conhecimento de Informação
Privilegiada sobre a Companhia

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação e Negociação tem por objetivos: (i) estabelecer os procedimentos relacionados à divulgação de atos ou fatos
relevantes; (ii) estabelecer padrões de boa conduta que devem ser observados pelas pessoas vinculadas; e (iii) assegurar o
cumprimento das leis e regras que coíbem a prática do insider trading; e (iv) estabelecer as regras para assegurar a observância das
melhores práticas para a negociação dos valores mobiliários emitidos por nós.
As proibições também se aplicam a negociações realizadas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ou seus parentes próximos,
incluindo os casos em que esses negócios forem feitos por intermédio de:
(a) sociedade controlada pelas pessoas mencionadas acima, direta ou indiretamente;(b) terceiros com quem foi assinado um contrato de
gestão, fideicomisso (trust) ou administração de carteira de investimentos em ativos financeiros;
(c) procuradores ou agentes;
(d) cônjuges dos quais eles não estejam separados judicialmente, companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos na sua
declaração de imposto de renda anual de pessoa física; e
(e) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de Informação Privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de
negociar, cientes de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
A negociação realizada por fundos de investimento, cujos cotistas são as pessoas mencionadas acima, não será considerada uma
negociação indireta, desde que: (i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as decisões de negociação do administrador
de fundos ou fundo de investimento não possam, de forma alguma, ser influenciadas por sus cotistas.
Períodos de vedação e descrição
Período de Restrição à Negociação é qualquer período em que a negociação de Valores
dos procedimentos de fiscalização Mobiliários é proibida por determinação regulamentar ou por deliberação do Diretor de Relações
com Investidores.
Além dos períodos de restrição à negociação determinados pelas leis e regulamentações
aplicáveis, o Diretor de Relações com Investidores poderá decidir sobre a imposição de períodos
de restrição à negociação. Nesse caso, ele deverá indicar claramente às pessoas vinculadas o
início e o final da vigência desses períodos de restrição à negociação adicionais.
A Política de Divulgação e Negociação pode ser consultada em nosso website
(www.grupoelfa.com.br/ri), bem como fisicamente em nossa sede social.

1096

PÁGINA: 362 de 371

Formulário de Referência - 2020 - Elfa Medicamentos S.A.

Versão : 1

20.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
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'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVGD(OID0HGLFDPHQWRV
6$ IRUPXODGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV GD &90 WHP SRU REMHWLYRV L  HVWDEHOHFHU RV
SURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVjGLYXOJDomRGHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV LL HVWDEHOHFHUSDGU}HVGH
ERDFRQGXWDTXHGHYHPVHUREVHUYDGRVSHODV3HVVRDV9LQFXODGDV LLL DVVHJXUDURFXPSULPHQWR
GDVOHLVHUHJUDVTXHFRtEHPDSUiWLFDGR,QVLGHU7UDGLQJH LY HVWDEHOHFHUDVUHJUDVSDUDDVVHJXUDU
D REVHUYkQFLD GDV PHOKRUHV SUiWLFDV SDUD D QHJRFLDomR GRV 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD
&RPSDQKLD$GLYXOJDomRHFRPXQLFDomRLPHGLDWDGHXP)DWR5HOHYDQWHj&90HjV(QWLGDGHVGR
0HUFDGR EHP FRPR D DGRomR GH RXWURV SURFHGLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QHVWD 3ROtWLFD VmR GH
UHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVDEDL[R
D  D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H jV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR FRP
DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  WULQWD  PLQXWRV HP UHODomR DR LQtFLR RX DSyV R HQFHUUDPHQWR GD
QHJRFLDomR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QDV (QWLGDGHV GR 0HUFDGR VHP
SUHMXt]RGRGLVSRVWRQRLWHP E DEDL[R6HHTXDQGRRV9DORUHV0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
IRUHP QHJRFLDGRV VLPXOWDQHDPHQWH HP (QWLGDGHV GR 0HUFDGR EUDVLOHLUDV H HVWUDQJHLUDV D
GLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDFRPRUHJUDJHUDODQWHVRXGHSRLVGRHQFHUUDPHQWRGDQHJRFLDomRHP
WRGRV RV SDtVHV SUHYDOHFHQGR QR FDVR GH LQFRPSDWLELOLGDGH R KRUiULR GH IXQFLRQDPHQWR GR
PHUFDGREUDVLOHLUR
E QRVFDVRVH[FHSFLRQDLVHPTXHIRUDEVROXWDPHQWHQHFHVViULDDGLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWH
GXUDQWH D QHJRFLDomR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QD % R 'LUHWRU GH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi FRQWDWDU D % SUHYLDPHQWH j HIHWLYD GLYXOJDomR GR )DWR
5HOHYDQWHTXHSRGHUiVXVSHQGHUDQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
QRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO6HIRUQHFHVViULDDGLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWHGXUDQWH
DQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHP(QWLGDGHVGR0HUFDGRGLYHUVDV
GD%VHUiDSOLFiYHORSURFHGLPHQWRDGRWDGRSRUWDLV(QWLGDGHVGR0HUFDGRVHQGRFHUWRTXHQR
FDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHSUHYDOHFHUiDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOj%H
F DGLYXOJDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDGHPRGRFODURHSUHFLVRHPOLQJXDJHPDFHVVtYHODRS~EOLFR
LQYHVWLGRUSRUPHLRGRSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDGD,QWHUQHWLQGLFDGRQR)RUPXOiULR&DGDVWUDOH
QRZHEVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDQRHQGHUHoRKWWSZZZJUXSRHOIDFRPEUUL
$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLVSRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmR
YHULILFDU VH DSyV D FRPXQLFDomR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV WRPRX DV PHGLGDV
SUHYLVWDVQHVWD3ROtWLFDHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomRGHWDLVLQIRUPDo}HV
&DVRDV3HVVRDV9LQFXODGDVTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRSHVVRDOGHXP)DWR5HOHYDQWHYHULILTXHP
DRPLVVmRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPFXPSULUFRPRVHXGHYHUGHFRPXQLFDomRH
GLYXOJDomRQRSUD]RGH GRLV GLDV~WHLVFRQWDGRDSDUWLUGDFRPXQLFDomRUHIHULGDQD&OiXVXOD
GD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVHFRQWDQWRTXHD
TXHVWmR GH PDQWHU R VLJLOR VREUH R )DWR 5HOHYDQWH QmR WHQKD GHFRUULGR GH XPD H[FHomR GH
GLYXOJDomRHVVDV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRFRPXQLFDUR)DWR5HOHYDQWHLPHGLDWDPHQWHj&90
DILPGHVHH[LPLUHPGDUHVSRQVDELOLGDGHLPSRVWDSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODWDLVKLSyWHVHV
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6HPSUHTXHD&90RXDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRH[LJLUHPGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HVFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV j FRPXQLFDomR H j GLYXOJDomR GH )DWR 5HOHYDQWH RX VH KRXYHU XPD
RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV HPLWLGRV SHOD
&RPSDQKLD RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi LQTXLULU DV
SHVVRDVFRPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHR)DWR5HOHYDQWHDILPGHYHULILFDUVHWDLVSHVVRDVWrP
FRQKHFLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
2V $GPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD H RXWURV HPSUHJDGRV TXH SRGHUmR VHU LQTXLULGRV FRQIRUPH
SUHYLVWRQRSUHVHQWHLWHPGHYHUmRUHVSRQGHUSURQWDPHQWHjVROLFLWDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV6HQmRIRUSRVVtYHOHQWUDUHPFRQWDWRFRPR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQR
PHVPRGLDHPTXHRV$GPLQLVWUDGRUHVRXHPSUHJDGRVWLYHUHPWLGRFRQKHFLPHQWRGDH[LJrQFLDGD
&90RXGDV(QWLGDGHVGR0HUFDGRRV$GPLQLVWUDGRUHVRXHPSUHJDGRVHPTXHVWmRGHYHUmRHQYLDU
XPHPDLOFRPDVLQIRUPDo}HVHHVFODUHFLPHQWRVSDUDGUL#JUXSRHOIDFRPEU
&DVRVHMDH[FHSFLRQDOPHQWHLPSHUDWLYRTXHDGLYXOJDomRGRV)DWRV5HOHYDQWHVRFRUUDGXUDQWHR
KRUiULRGHQHJRFLDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiVROLFLWDUVLPXOWDQHDPHQWHjV
(QWLGDGHVGR0HUFDGREUDVLOHLURHHVWUDQJHLURDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV GXUDQWH R WHPSR QHFHVViULR SDUD FRQFOXLU D
GLVVHPLQDomR DGHTXDGD GH WDLV LQIRUPDo}HV REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QRV
UHJXODPHQWRVHGLWDGRVSHODV(QWLGDGHVGR0HUFDGRFRUUHVSRQGHQWHVVREUHRDVVXQWR
2$FLRQLVWD&RQWURODGRURX$GPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRREULJDGRVGLUHWDPHQWHRXSRUPHLR
GR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDGLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHLPHGLDWDPHQWHHPTXDOTXHU
XPDGDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV
D DVLQIRUPDo}HVWHQKDPVHWRUQDGRGHFRQKHFLPHQWRGHWHUFHLURVQmRUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD
HDRHYHQWXDOQHJyFLRTXHFDUDFWHUL]DR)DWR5HOHYDQWHVHPHVWDUYLQFXODGRDXPDREULJDomRGH
FRQILGHQFLDOLGDGHFRPD&RPSDQKLD
E KDMDLQGtFLRVFRQFUHWRVHIXQGDGRUHFHLRGHTXHKRXYHYLRODomRGRVLJLORGR)DWR5HOHYDQWHRX
F KDMDXPDRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRRXYROXPHGHQHJRFLDomRGRV9DORUHV0RELOLiULRVHPLWLGRV
SHOD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVGHYLGRDIDWRUHODFLRQDGRDXP)DWR5HOHYDQWH
$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHV
jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR GHYLGR DR FDUJR SRVLomR RX IXQomR RFXSDGD DWp D VXD
GLYXOJDomRHIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPR
IDoDPVHQGRVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWR
2VSURFHGLPHQWRVDVHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV
D HQYROYHUVRPHQWHSHVVRDVFRQVLGHUDGDVQHFHVViULDVjVDo}HVTXHSRVVDPUHVXOWDUHP)DWRV
5HOHYDQWHV
E QmRGLVFXWLULQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVQDSUHVHQoDGHWHUFHLURVTXHQmRHVWHMDPFLHQWHVGHODV
PHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGRGDFRQYHUVD
F QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmRVHSRVVD
WHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV
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G WRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDPDQWHUDFRQILGHQFLDOLGDGHGRVGRFXPHQWRV
HPIRUPDWRItVLFRRXHOHWU{QLFRTXHFRQWHQKDPLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV VHJXUDQoDSURWHomRSRU
VHQKDHWF H
H  VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV
H[LJLU GH XP WHUFHLUR TXH QmR SHUWHQoD j &RPSDQKLD H SUHFLVH WHU DFHVVR D LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVDDVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRTXDODQDWXUH]DGDVLQIRUPDo}HV
GHYHUiHVWDUHVSHFLILFDGDHGHYHUiFRQWHUDGHFODUDomRGHTXHRWHUFHLURUHFRQKHFHDVXDQDWXUH]D
FRQILGHQFLDOFRPSURPHWHQGRVHDQmRDGLYXOJDUDQHQKXPDRXWUDSHVVRDQHPQHJRFLDUFRPRV
9DORUHV0RELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDDQWHVGDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR
4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDRX
RXWUDV SHVVRDV FRP XPD IXQomR RX FDUJR QD &RPSDQKLD VHXV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV
6XEVLGLiULDVRXFROLJDGDVH[FHWRXP$GPLQLVWUDGRUPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHTXDLVTXHUGRV
&RPLWrVRXGHTXDOTXHUXPGRVyUJmRVHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDTXHSRGHUmRVHUFULDGRVFRP
IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV D SHVVRD UHVSRQViYHO SHOD WUDQVPLVVmR GDV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVGHYHUiVHFHUWLILFDUGHTXHDSHVVRDTXHUHFHEHUiDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVWHP
FRQKHFLPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDo}HVGHYDORUHV
PRELOLiULRV
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'HVFUHYHUDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHLQGLFDQGRRFDQDORXFDQDLV
GH FRPXQLFDomR XWLOL]DGR V  SDUD VXD GLVVHPLQDomR H RV SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j
PDQXWHQomRGHVLJLORDFHUFDGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGD&RPSDQKLDEDVHLDVHQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV
•

IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVHj%

•

JDUDQWLUDDPSODHWHPSHVWLYDGLYXOJDomRGH)DWRV5HOHYDQWHVEHPFRPRDVVHJXUDUVXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV

•

FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH

•

FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR

3DUD DOFDQoDU WDLV REMHWLYRV D VXD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR HVWDEHOHFH FRPR
UHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDGLYXOJDomRHFRPXQLFDomRWHPSHVWLYD
GH)DWRV5HOHYDQWHVj&90Hj%REVHUYDGRTXH
•

D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD VLPXOWDQHDPHQWH j &90 H j % DQWHV RX GHSRLV GR
HQFHUUDPHQWRGDQHJRFLDomRQD%H

•

D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD QD tQWHJUD QR ZHEVLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GD
&RPSDQKLDQRHQGHUHoRKWWSZZZJUXSRHOIDFRPEUUL

&DVRVHMDH[FHSFLRQDOPHQWHLPSHUDWLYRTXHDGLYXOJDomRGRV)DWRV5HOHYDQWHVRFRUUDGXUDQWHR
KRUiULRGHQHJRFLDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiVROLFLWDUVLPXOWDQHDPHQWHjV
HQWLGDGHVGRPHUFDGREUDVLOHLURHHVWUDQJHLURDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV GXUDQWH R WHPSR QHFHVViULR SDUD FRQFOXLU D
GLVVHPLQDomR DGHTXDGD GH WDLV LQIRUPDo}HV REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV QRV
UHJXODPHQWRVHGLWDGRVSHODVHQWLGDGHVGRPHUFDGRFRUUHVSRQGHQWHVVREUHRDVVXQWR
$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLVSRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmR
YHULILFDU VH DSyV D FRPXQLFDomR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV WRPRX DV PHGLGDV
SUHYLVWDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomR
GHWDLVLQIRUPDo}HV6HR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQmRWRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDV
SDUDDLPHGLDWDGLYXOJDomRFDEHUiFRQIRUPHRFDVRDRDFLRQLVWDFRQWURODGRURXDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHDDGRomRGHWDLVPHGLGDVGHYLGDV
6HPSUH TXH D &90 RX D % H[LJLUHP GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV HVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWHRXVHKRXYHUXPDRVFLODomRDWtSLFDQD
FRWDomRRXQRYROXPHGHQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRXDHOHV
UHIHUHQFLDGRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi LQTXLULU DV SHVVRDV FRP DFHVVR D
LQIRUPDo}HV VREUH R )DWR 5HOHYDQWH D ILP GH YHULILFDU VH WDLV SHVVRDV WrP FRQKHFLPHQWR GDV
LQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR
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([FHSFLRQDOPHQWH RV )DWRV 5HOHYDQWHV SRGHUmR QmR VHU GLYXOJDGRV VH TXDLVTXHU GRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDRXDGPLQLVWUDGRUHVHQWHQGHU HP TXHDVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHP
ULVFRRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD1HVVHVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDLV)DWRV
5HOHYDQWHV
&DVR R )DWR 5HOHYDQWH VHMD UHODFLRQDGR D RSHUDo}HV TXH HQYROYDP GLUHWDPHQWH HRX VRPHQWH
TXDLVTXHU GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV HVWHV GHYHUmR LQIRUPDU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV H H[FHSFLRQDOPHQWH SRGHUmR LQVWUXLU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D QmR
GLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWHH[SRQGRDVUD]}HVSHODVTXDLVFRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULD
HPULVFRRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD1HVVHVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFD
GH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRVSDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDO)DWR
5HOHYDQWH
2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHGHYHUiVHULQIRUPDGRVREUH)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
VREVLJLORHpVXDUHVSRQVDELOLGDGHMXQWDPHQWHGDVRXWUDVSHVVRDVFLHQWHVGHWDLVLQIRUPDo}HV
JDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDJDUDQWLUDFRQILGHQFLDOLGDGH
6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHVTXH
WrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGRj&90
GHPDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV
3URFHGLPHQWRVGH3UHVHUYDomRGR6LJLOR
$VSHVVRDVYLQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHV
jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR GHYLGR DR FDUJR SRVLomR RX IXQomR RFXSDGD DWp D VXD
GLYXOJDomRHIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPR
IDoDPVHQGRVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWR
2VSURFHGLPHQWRVDVHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV
•

HQYROYHU VRPHQWH SHVVRDV FRQVLGHUDGDV QHFHVViULDV jV Do}HV TXH SRVVDP UHVXOWDU HP
)DWRV5HOHYDQWHV

•

QmR GLVFXWLU LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV TXH QmR HVWHMDP FLHQWHV
GHODVPHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGRGD
FRQYHUVD

•

QmRGLVFXWLUVREUHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmRVH
SRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV

•

WRPDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD PDQWHU D FRQILGHQFLDOLGDGH GRV
GRFXPHQWRV HP IRUPDWR ItVLFR RX HOHWU{QLFR TXH FRQWHQKDP LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV
VHJXUDQoDSURWHomRSRUVHQKDHWF H
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
•

VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GH TXHP HVWLYHU WUDQVPLWLQGR DV LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVH[LJLUGHXPWHUFHLURTXHQmRSHUWHQoDj&RPSDQKLDHSUHFLVHWHUDFHVVRD
LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV D DVVLQDWXUD GH XP WHUPR GH FRQILGHQFLDOLGDGH QR TXDO D
QDWXUH]DGDVLQIRUPDo}HVGHYHUiHVWDUHVSHFLILFDGDHGHYHUiFRQWHUDGHFODUDomRGHTXHR
WHUFHLUR UHFRQKHFH D VXD QDWXUH]D FRQILGHQFLDO FRPSURPHWHQGRVH D QmR D GLYXOJDU D
QHQKXPD RXWUD SHVVRD QHP QHJRFLDU FRP RV 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDDQWHVGDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR

4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDRX
RXWUDVSHVVRDVFRPXPDIXQomRRXFDUJRQD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVXEVLGLiULDV
RXFROLJDGDVH[FHWRXPDGPLQLVWUDGRUPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHTXDLVTXHUGRV&RPLWrVRX
GH TXDOTXHU XP GRV yUJmRV HVWDWXWiULRV TXH SRGHUmR VHU FULDGRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX
FRQVXOWLYDV D SHVVRD UHVSRQViYHO SHOD WUDQVPLVVmR GDV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV GHYHUi VH
FHUWLILFDU GH TXH D SHVVRD TXH UHFHEHUi DV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV WHP FRQKHFLPHQWR GDV
GLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomR
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi FXPSULU H JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GDV GLUHWUL]HV
HVWDEHOHFLGDV QD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR H 1HJRFLDomR EHP FRPR VHU UHVSRQViYHO SHOD
LPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD
&RPSDQKLD
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWHWHPDIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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